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Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-23, diarienummer: 2022-00026.711 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (21-11-12) ska 2023 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte 

spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen 

för 2021 med en indexuppräkning för 2021–2023.  Totalt för år 2023 är 

indexuppräkningen 4,5%. 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen hag godkänt ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2023 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef      
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Protokollsutdrag 

§41. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 2023 

Dnr 2022-00026.711 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och 

ISGR kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2, samt  

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Protokollsanteckning 

Utbildningsgruppen noterar att förslaget till indexberäkning för 2023 är högre 

än tidigare års indexberäkningar och uppdrar åt GR att återkomma med en 

presentation av dels hur indexberäkningen tas fram, dels en jämförelse med 

prisbilden i övriga storstadsregioner vid Utbildningsgruppens sammanträde 

den 29 september.  

 

Sammanfattning och bakgrund 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (21-11-12) ska 2023 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla 

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE-ersättningen för 

2021 med en indexuppräkning för 2021–2023.  Totalt för år 2023 är 

indexuppräkningen 4,5%. 

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut 

under förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar 

beslut den 17 juni. 
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2023 

 

Vid protokollet: 

 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 

vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. Kannebäckskolan samt 

ersättningen för del som avser Svenska Balettskolans danslinje ingår inte i prislistan, 

utan ersätts enligt framräknat självkostnadspris från grundskoleförvaltningen 

Göteborg Stad. 

 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställda principerna ska ersättningen för år 2023 baseras på 

genomsnittet av GR-kommunernas nettokostnader och normalt utgå från 2021 års 

redovisade kostnader som sedan schablonmässigt indexeras till 2023 års 

penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (21-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2023. Detta 

beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att 

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2023 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2023.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2023 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:50, 22:06 samt 22:05. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021, 2022 och 2023 med 5,0%. En justering/rationalisering på 0,5 % ger 

ett index på 4,5%. Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

Indexberäkningens storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, 

där internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

- 

-- 

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2023 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2023 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2023 för förskola 

Barn 1-2 år                           168 503 kr /år 

Barn 3-5 år                          134 803 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          146 006 kr/år 

Barn 3-5 år                          116 805 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för förskoleklass 

Förskoleklass                         59 539 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     82 395 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     102 108 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                     120 713 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    46 000 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    37 637 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för grundsärskola 

Nivå 1                                         734 323 kr/år 

Nivå 2                                         529 379 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2023 

Utbildningsgruppen 

Handläggare: Emma Eriksson 

Datum: 2022-06-09 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2023 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         249 669 kr/år 

Nivå 2                                          179 990 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2023 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          61 920 kr/år 

Årskurs 1-3                           85 691 kr/år 

Årskurs 4-6                             106 193kr/år 

Årskurs 7-9                            125 542 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           85 691 kr/år 

Årskurs 1-3                           85 691 kr/år 

Årskurs 4-5                            106 193 kr/år 

Årskurs 6-9                            125 542 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         47 840 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         39 142 kr/år
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-23, diarenummer: 2022-00025.712 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2023 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fatta 

beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023. 

 

Förbundsstyrelsens föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på principer fastställda läsåret 1997/1998.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista 

indexeras istället för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2023. Indexberäkningens 

storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, där 

internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har godkänt ärendet. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 
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Förbundsstyrelsen  - ärendet 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-23, diarenummer: 2022-00025.712 

 

 

   

  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef    
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Protokollsutdrag 

§42. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och gymnasiesärskolan år 

2023 

Dnr 2022-00025.712 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att fatta 

beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023 samt 

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Protokollsanteckning 

Utbildningsgruppen noterar att förslaget till indexberäkning för 2023 är högre 

än tidigare års indexberäkningar och uppdrar åt GR att återkomma med en 

presentation av dels hur indexberäkningen tas fram, dels en jämförelse med 

prisbilden i övriga storstadsregioner vid Utbildningsgruppens sammanträde 

den 29 september.  

 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på principer fastställda läsåret 1997/1998.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket 2021-11-12 ska 2023 års prislista 

indexeras istället för att omräknas. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2023. Indexberäkningens  

storlek på 5% beror på stora förändringar i det ekonomiska läget, där 

internationella prisökningar på bland annat bränsle, ökade pensionskostnader 

och därmed ökning av KPI är påverkande faktorer. På grund av osäkerhet kring 

utvecklingen föreslås justering/rationalisering med 0,5%. Totalt för år 2023 är 

således indexuppräkningen 4,5%.  

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut under 

förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar beslut den 17 juni. 
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2023 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2023 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

GR:s modell för interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 20 % 

(2021) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

80% (2021) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år från och med 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 



   

               Interkommunal ersättning (IKE) 2023    3 (6) 

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 

2023  - 0,50 % 
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget är det en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Prislista 2023  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2023 bygger på prislistan för 2022 samt indextillägg om 4,5% 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   121 700 

    Fritid och hälsa   121 700 

    Pedagogiskt arbete 
Inriktning byter namn from 1 
juli 2021; gäller år 3 121 700 

    Socialt arbete 
Inriktning byter namn from 1 
juli 2021; gäller år 3 121 700 

    Pedagogiskt och socialt arbete 
Ny inriktning från och med 1 
juli 2021 121 700 

BA Bygg- och anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   136 000 

    Anläggningsfordon   Finns ej i GR 

    Husbyggnad   136 000 

    Mark och anläggning   136 000 

    Måleri   136 000 

    Plåtslageri   136 000 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   125 000 

    Automation   125 000 

    Dator- och kommunikationsteknik   125 000 

    Elteknik   125 000 

    Energiteknik   125 000 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Ekonomi   90 900 

    Juridik   90 900 

ES Estetiska programmet Bild   112 000 

    Dans    126 800 

    Estetik och media   121 200 

    Musik    145 400 

    Teater   118 900 

FT Fordons- och transportprogrammet Gemensamt år 1   153 100 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2021 174 000 

    Karosseri och lack   163 900 

    Lastbil och mobila maskiner   170 500 

    Personbil   162 300 

    Transport   207 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn till 
Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 106 500 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2022 106 500 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 juli 
2021 106 500 

HV Hantverksprogrammet Frisör 
Inriktning byter namn 1 juli 
2021; gäller år 3 118 100 

    
Frisör, barberare, hår- och 
makeupstylist  

Inriktning byter namn from 1 
juli 2021 118 100 

    Textil design   146 000 

    Hår- och makeupstylist (Göteborg) Gäller år 3 108 600 

    Övriga hantverk Tillstånd ges av Skolverket 
Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 111 300 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 111 300 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 111 300 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   102 800 

    Kultur   102 800 

    Språk   102 800 

IN Industritekniska programmet Inriktning får börja år 1   157 200 

    Driftsäkerhet och underhållsteknik   157 200 

    Processteknik   157 200 

    Produkt- och maskinteknik   157 200 

    Svetsteknik   157 200 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 131 100 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, samverkansavtal 
finns med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   95 000 

    Naturvetenskap   95 000 

    Naturvetenskap och samhälle   95 000 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 161 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 105 700 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   147 200 

    Bageri och konditori   147 200 

    Färskvaror och delikatesser 
Inriktning tas bort 1 juli 2021; 
gäller år 3 147 200 

    Kök och servering    147 200 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   91 000 

    Beteendevetenskap   91 000 

    
Medier, information och 
kommunikation   96 200 

    Samhällsvetenskap   91 000 

    Profil Den seglande gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 192 200 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 103 700 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   100 300 

    Design och produktutveckling   100 300 

    Informations- och medieteknik   100 300 

    Produktionsteknik   100 300 

    Samhällsbyggande och miljö   100 300 

    Teknikvetenskap   100 300 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   134 300 

    Fastighet   134 300 

    Kyl- och värmepumpsteknik   134 300 

    Ventilationsteknik  
Inriktning byter namn 1 juli 
2021; gäller år 3 134 300 

    Ventilation Ny inriktning 1 juli 2021 134 300 

    VVS   134 300 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga årskurser, 
programmet har inga 
nationella inriktningar 110 900 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2023 

IMV Introduktionsprogrammet Programinriktat val för grupp 
Programpris samt 
schablontillägg. 7 900 

IMY Introduktionsprogrammet Yrkesintroduktion för grupp 
Närmaste programpris samt 
schablontillägg. 16 900 

  I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2023 

IB International Baccalaureate      111 200 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     246 600 

  

För elever som är individintegrerade 
på program gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 000 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 000 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat program, förlängd 
undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, ersättning för modersmålsundervisning, 
utredning om elevs tillhörighet i gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

BAHUSV Bygg- och anläggningsprogrammet Husbyggnad (Göteborg) 2020/2021 tom 2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet Kött/chark/styckning (Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021), 1,0246 (2022) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet Matematik (Hvitfeldtska gymn. Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet Musik (Hvitfeldtska gymn. Gbg)  
 2020/2021 beslut om 

antagning tom 2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
16 100 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat med GR-

index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
19 300 kr/år 

          

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  
Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, Golf, Handboll, 

Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     337 800 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts genom avtal mellan 

respektive kommuner.    
Bilaterala 

avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 

inriktningspris   

  Program med särskild hörselprofil     
Bilaterala 

avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning (SKOLFS 
1992:44).   
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Beräkning av index för prislista 2023  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar 

    2021  2022  2023 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2021  2022  2023 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,16%  2,13%  2,16%  GR-kommuner 

- övrig personal   2,70%  2,40%  2,30%  SKR 22:15 

Arbetsgivaravgifter   0,00% -0,90% 3,50%  SKR 22:15 

KPI     2,20%  5,20%  2,70%  SKR 22:15 

Internränta    -0,25% -0,25% -0,25% SKR 22:05 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 39,25% 42,75% 

Internränta    1,25%  1,00%  1,25% 

    

Generell rationalisering  0,00% 0,00% -0,50% UC 

 

Index 

Innan korrigering   2,23%  3,03%  2,80% 

Korrigering för 2021      0,54% 

Korrigering för 2022      1,16 % 

 

Prislista index 2022      4,50% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2023 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2023 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2021 och 2022. 
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Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2023 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2023, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3. 

• gymnasiesärskolans nationella program. 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning. 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar. 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning. 

• indexuppräkning. 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2023-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 justeras 

med en generell rationalisering på 0,5%, vilket ger ett index på 4,5%. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Nätverket delar SKR:s iakttagelser att även om förhoppningsvis den 

värsta pandemin är över har kriget i Ukraina medfört osäkerhet kring 

hur flyktingrörelser, stora prisökningar på bland annat energi och 

livsmedel vilket tillsammans med höga pensionskostnader och en osäker 

samhällsekonomisk utveckling påverkar budgetarbetet inför 2023. 

Vidare delas analysen att intäktsökningarna i reala termer blir låga 

under de närmaste åren. Sammantaget spås de kraftiga prisökningarna 

och ökade pensionskostnaderna tillsammans med avvecklingen av 

statsbidrag att ekonomin blir betydligt tuffare år 2023, trots att 

resultaten ser relativt goda ut i kommunerna 2022.  

• Ökningen i KPI ger en ökning i index med cirka 1 %, vilket delvis drivs 

av ökade löner. 

• Ökning i arbetsgivaravgifter ger en ökning i index med cirka 1,3%, vilket 

i sin tur beror på ökade pensionskostnader.  

• Nätverket konstaterar att det i modellen finns en 2,3% ökning i 

lärarkostnader, där personalkostnaderna utgör 63% och lärarlönerna 

78% av personalkostnaderna. I den modell som används vid beräkning 

av index är det således inte lärarkostnader som är drivande.  

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Kriget i Ukraina bidrar ytterligare till osäkerhet kring elevunderlag. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  
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• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning minskade något under 

2021 och var då tillbaka på 2019 år nivå.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 76 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 

uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” Denna påverkan kan i 

viss grad även ses under detta år.  

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 



Bilaga 4, Rapport IKE för gymnasieskola/gymnasiesärskola 

 Utbildningsgruppen 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2022-06-10 

 

  

5 

 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Covid-19 och dess effekter 

• Ökade elevkullar 

• ELIN 

• Samverkansavtal 2023/2024-2026/2027 

• Utbudsrapporten 

• Propositioner som påverkar gymnasieskolan 
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 3  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen, Ulrika Krabbe, 

projektledare 

Datum: 2022-06-23, diarienummer: 2022-00024.713 

 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
kommunal vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa priser för 

kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 

november 2022. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning 

på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för 

invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen har ställt sig bakom förslaget. 

Beslutsunderlag 

• Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

• Protokollsutdrag Utbildningsgruppen 

 

 

 

Gitte Caous  

Förbundsdirektör 

  

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef    
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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-06-23 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

Protokollsutdrag 

§43. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023 

Dnr 2022-00024.713 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

 

att föreslå Förbundsstyrelsen att rekommendera medlemskommunerna att 

fastställa priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt 

bilaga daterad 2022-04-12 samt  

 

att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning i 

svenska för invandrare. 

 

Priserna som tillämpas för 2022-01-01—2022-12-31 föreslås vara oförändrade 

under 2023, enligt bilaga. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Utbildningsgruppen föreslås besluta i enlighet med förslag till beslut under 

förutsättning att Utbildningschefsnätverket för sin del fattar beslut den 17 juni. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning 

år 2023 

 

Vid protokollet: 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 
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Interkommunal ersättning (IKE) 2023 

 

Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 
 
Utbildningsgruppen 

Handläggare: Marie Egerstad, chef Vuxenutbildningen 

Datum: 2022-04-12 

 

Prislista för interkommunal ersättning 

inom kommunal vuxenutbildning 2023 
 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2023 avser 

de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det regionala 

samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse prismodell. 

Ärendet gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom Göteborgsregionen 

utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, utbildning på gymnasial nivå, 

Komvux som särskild utbildning samt utbildning i svenska för invandrare. 

 

Under 2022-01-01—2022-12-31 tillämpas nedanstående priser. Dessa föreslås 

vara oförändrade under 2023: 

 

a. för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng. 

Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

b. för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset gäller för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning,  

 

c. för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett enhetspris på 

36 kronor per poäng, 

 

d. för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar tillämpas 

bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

e. för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner,  

 

f. för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt följande:  

   

   Studieväg 1: 60 kronor per timme  

   Studieväg 2: 50 kronor per timme  

   Studieväg 3: 45 kronor per timme. 

 

Vuxenutbildningsnätverket har den 2022-04-12 ställt sig bakom förslaget. 

 

Marie Egerstad        Ulrika Krabbe 

Chef, vuxenutbildningen    Projektledare, vuxenutbildningen 

Göteborgsregionen      Göteborgsregionen 
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Förbundsstyrelsen – ärende 4 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Nina Hannula, regionaplanerare 

Datum: 2022-08-15, Diarienummer: 2022–00213 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Stenungsunds kommuns förslag 
till bostadsförsörjningsprogram 
2022–2025 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande, 

daterat 2022-08-15.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf 

omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Stenungsunds kommun, daterad 2022-06-16, beretts tillfälle att 

yttra sig över rubricerad remiss. 

 

Stenungsunds bostadsförsörjningsprogram (2022–2025) grundare sig i 

kommunens översiktsplan (ÖP20) som uttrycker kommuns övergripande 

strategier för bostadsförsörjningen och redovisar kommunens planerings-

beredskap för nya bostäder. I bostadsförsörjningsprogrammet anges en 

riktlinje för kommunens ambition om expansion, utveckling och bostads-

byggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för att möjliggöra 

byggnation i enlighet med kommunens målsättningar.  

 

Göteborgsregionen (GR) ställer sig positiva till det framtagna 

bostadsbyggnadsprogrammet och ser särskilt positivt på att regionala 

överenskommelser belyses samt att frågor kopplade till social hållbarhet 

framhålls. GR:s yttrande fokuserar på det regionala bostadsförsörjnings-

perspektivet och utgår från ställningstagandena i Hållbar tillväxt samt 

Strukturbild för Göteborgsregionen.  

Beslutsunderlag 

Förslag på bostadsförsörjningsprogram 2022–2025, Stenungsunds kommun, 

remissversion daterad 2022-06-08  
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Syftet med programmet är att i enlighet med lag (2000:1383) om 

kommunernas bostadsförsörjningsansvar upprätta riktlinjer för 

bostadsförsörjning i kommunen som ska antas av kommunfullmäktige minst 

en gång varje mandatperiod. År 2014 gjordes en lagändring (lag 2013:866) i 

syfte att på ett tydligare sätt även lyfta in det regionala perspektivet i 

bostadsplaneringen. 

 

Stenungsunds bostadsförsörjningsprogram (2022–2025) är ett komplement 

till kommunens översiktsplan (ÖP20) och utgör ett underlag för kommunens 

arbete med mark-, lokal-, och planförsörjning, befolkningsprognos, bygglovs-

handläggning och investeringsbudget. Förutom översiktsplanen påverkas 

programmet av målsättningar i Stenungsunds kommuns Vision 2035, mål i 

kommunens strategiska plan och Riktlinjer för kommunal mark, 

markanvisning och exploateringsavtal. Även GR:s strukturbild för 

Göteborgsregionen, Hållbar tillväxt och Göteborgsregionen strategiska 

inriktning för 2020–2023 nämns som planeringsunderlag. 

 

Bostadsförsörjningsprogrammet beskriver hur kommunen ska verka i syfte att 

stödja kommunala långsiktiga mål för bostadsförsörjningen under 2022–2025. 

I programmet anges en riktlinje för kommunens ambition om expansion, 

utveckling och bostadsbyggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för 

att möjliggöra byggnation i enlighet med kommunens målsättningar.  

 

Bedömning 

Förslaget till bostadsförsörjningsprogram ger en bra översikt av bostads-

byggandet i kommunen under den angivna perioden (2022–2025) samt hur 

kommunen avser arbeta för att nå en god bostadsförsörjning. GR anser att 

programmet som helhet möter de krav på riktlinjer som lagen ger samt den 

analys av behov och efterfrågan som ligger till grund för mål och riktlinjer. 

 

GR ser positivt på att det regionala perspektivet lyfts som planeringsunderlag i 

bostadsplaneringen och att programmet refererar till Strukturbild för 

Göteborgsregionen och regionala överenskommelser. I dessa belyses vikten av 

att lokalisera nya bostäder till de delar av regionen med befintlig kollektivtrafik 

eller där bostadsbyggandet kan stärka strukturen och på så sätt ge underlag för 

kollektivtrafik, exempelvis i regionens tätbebyggda delar, i stationssamhällen 

eller andra större tätorter. Detta ligger i linje med Stenungsunds kommuns 

huvudstrategi för kommunens markanvändning i (ÖP 20). Huvudstrategin 
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utgår ifrån att utveckla kommunen genom ett starkt samband mellan 

bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur.  

 

I bostadsförsörjningsprogrammet lyfts övergripande målsättningar och en 

riktlinje fram med utgångspunkten att alla kommundelar ska ha möjlighet att 

utvecklas och för detta krävs planberedskap. Utvecklingen bör ske balanserat 

där kommunal service byggs ut i samma takt och där kategoriboende/ 

segregation genom blandade boendeformer och upplåtelseformer ska 

motverkas. Av all ny bebyggelse ska 90 % ske i planlagt område i 

kollektivtrafiknära lägen och lokaliseras med god tillgänglighet till service och 

befintlig infrastruktur. Störst efterfrågan på nya bostäder ses idag längs kusten, 

väster om E6 och där bör utbyggnad enligt bostadsbyggnadsprogrammet 

kunna ske såväl i norr som i söder och i första hand tillkomma i närheten av 

eller i anslutning till gamla E6. 

 

Här vill GR understryka vikten av att fokusera utbyggnad till stråk och noder 

för att möjliggöra social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet. Den planerade 

utvecklingen sker i huvudsak i linje med GR strukturbild men GR vill även 

poängtera vikten av överenskommelserna i ”Fördjupad strukturbild för 

kustzonen” gällande utvecklingen av kustzonen. GR instämmer i att 

bebyggelseutvecklingen bör ske i samverkan med förstärkt infrastruktur.  

 

Utgångspunkten i bostadsförsörjningsprogrammet gällande befolknings-

utvecklingen är att nå det inom GR överenskomna tillväxtmålet om ca 1 % per 

år vilket GR ser positivt på. Denna tillväxttakt ses som möjlig att uppnå i 

programmet. I kommunens vision 2035 finns en önskan om att fram till 2035 

nå en befolkning om 35 000 invånare vilket skulle innebära att kommunen 

behöver växa med 2 % per år. Likt bostadsförsörjningsprogrammet ser GR 

snarare att det är mer realistiskt att ta höjd för att möta en regional utveckling 

om drygt 1 % per år.  

 

Regionen ser positivt på att programmet belyser vikten av god tillgång till 

offentlig service och närhet till kollektivtrafik, vilket bidrar till förutsättningar 

för social hållbarhet. Programmet lyfter särskilt målet att underlätta vardagen 

för de boende genom att föreslå åtgärder för att alla invånare ska kunna få en 

bostad och åtgärder för att genom bostadsplaneringen förebygga sociala 

problem. Grupper som har svårt att hävda sig på bostadsmarknaden beaktas 

särskilt i bostadsförsörjningsprogrammet. Det framgår tydligt att man önskar 

åstadkomma en blandad bebyggelse i alla kommundelar och markanvisning 

nämns som ett verktyg. 

 

Det regionala perspektivet används som planeringsunderlag i programmet 

vilket ses som positivt. Ur ett regionalt perspektiv hade det samtidigt varit 

intressant att få ett resonemang hur Stenungsunds kommun genom sin 
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bostadsplanering kan bidra till den regionala tillväxten och det behov som finns 

i regionen gällande bostäder för olika målgrupper. 

 

Överlag ser GR positivt på kommunens sätt att planera för en tillväxt enligt 

bostadsförsörjningsprogrammet och vill särskilt lyfta fram utvecklingen av 

Stenungsund som en viktig nod i den regionala utvecklingen. Genom ett 

varierat bostadsbestånd som möjliggöra bostäder för alla åldersgrupper skapas 

förutsättningar för en robusthet i regionen och förstärker Stenungsund som en 

viktig nod. Göteborgsregionen ser fram emot att följa kommunens arbete med 

bostadsutvecklingen och bistår gärna med underlag vid behov. 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 

 

Skickas till 

kommun@stenungsund.se med hänvisning till dnr: 2021/183. 
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1. Om bostadsförsörjningsprogrammet 

Utifrån Stenungsunds övergripande vision, Vision 2035, mål och 
översiktsplan, ÖP20, har beredningen för miljö och fysisk planering 
reviderat kommunens senaste bostadsförsörjningsprogram 
(Bostadsförsörjningsprogram 2017–2020). Det har resulterat i 
framtagandet av Bostadsförsörjningsprogram 2022–2025 som beskriver 
hur kommunen ska verka i syfte att stödja kommunens långsiktiga mål för 
bostadsförsörjningen. 

1.1. Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar (BFL) 

Kommunerna har huvudansvaret för bostadsförsörjningen vilket framgår av lag (2000:1383). Lagen anger 

vilka krav som ställs på kommunen när det gäller planeringen för bostadsförsörjningen. Varje kommun ska 

anta riktlinjer för bostadsförsörjningen i syfte att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda 

bostäder. Dessa riktlinjer ska antas av kommunfullmäktige minst en gång varje mandatperiod. 

År 2014 ändrades bostadsförsörjningslagen (lag 2013:866) i syfte att på ett tydligare sätt lyfta in det regionala 

perspektivet i planeringen. Det innebär att kommunen ska samråda med andra kommuner som berörs av 

planeringen och att länsstyrelsen, regionen och andra berörda regionala organ ska ges tillfälle att yttra sig. 

Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska minst innehålla följande uppgifter: 

• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål. 

• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, planer och program som är 

av betydelse för bostadsförsörjningen. 

Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, 

bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram och antas av 

kommunfullmäktige.  

 

Typ av dokument 
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Beslutat av 
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1.2. Syfte  

Syftet med bostadsförsörjningsprogrammet är att med grund i kommunens översiktsplan uttrycka 

Stenungsunds kommuns övergripande strategier för bostadsförsörjningen och redovisa kommunens 

planeringsberedskap för nya bostäder. Programmet anger en riktlinje för kommunens ambition om expansion, 

utveckling och bostadsbyggandets omfattning och är ett planeringsunderlag för att möjliggöra byggnation i 

enlighet med kommunens målsättningar. Kommunens avsikt är även att försöka styra inriktningen på 

nyproduktionen och andra åtgärder för att tillgodose olika behov utifrån analysen av den demografiska 

utvecklingen, efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och marknadsförutsättningarna. 

1.3. Bostadsförsörjningsprogrammets relation till andra styrande 
dokument 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgår, förutom från de lagar som styr kommunernas 

bostadsförsörjningsansvar, från en rad nationella och regionala mål, strategier och styrande dokument. En 

närmare redogörelse för dessa följer i kapitel 2. 

Bostadsförsörjningsprogrammet är utöver detta ett komplement till kommunens översiktsplan, ÖP20. 

Programmet ska utgöra ett underlag för kommunens arbete med mark-, lokal-, och planförsörjning, 

befolkningsprognos, bygglovshandläggning och investeringsbudget. Tillsammans med befolkningsprognosen 

är programmet en viktig del för kommunens långsiktiga planering. 

Utöver översiktsplanen påverkas programmet även av målsättningar i Stenungsunds kommuns Vision 2035, 

mål i kommunens strategiska plan och Riktlinjer för kommunal mark, markanvisning och exploateringsavtal.  

Bostadsförsörjningsprogrammet ska ses som ett planeringsunderlag och det är viktigt att ha i åtanke att 

bostadsbyggnation är konjunkturkänsligt och att efterfrågan på bostäder kan förändras över tid.   
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2. Nationella och regionala mål, 
strategier och styrande dokument 

2.1. Nationella mål 

Det övergripande nationella målet för samhällsplanering, bostadsmarknad, byggande och 

lantmäteriverksamhet är att ge alla människor en god livsmiljö där en långsiktigt god hushållning med 

naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling underlättas. 

2.1.1 Mål för integrationspolitiken 

Det nationella målet för integrationspolitiken är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla oavsett 

etnisk och kulturell bakgrund. Genom detta mål, tillsammans med bosättningslagen, ställs krav på kommunen 

att planera för att kunna ta emot nyanlända. 

2.1.2. Mål för funktionshinderpolitiken 

Det nationella målet för funktionshinderpolitiken är att uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet 

för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund.  

2.1.3. Agenda 2030 

Agenda 2030 omfattar 17 globala mål för hållbar utveckling. Mål 11 - Hållbara städer och samhällen har 

koppling till bostadsförsörjningen. Det anger att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara. 

2.1.4. Folkhälsomålet 

Det nationella målet för folkhälsan handlar om att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen. Boende och närmiljö är ett av åtta områden inom folkhälsopolitiken. Att ha tillgång till en god 

bostad i ett socialt hållbart bostadsområde i en boendemiljö som präglas av goda miljöfaktorer är viktigt för 

en jämlik hälsa. 

2.2. Vision Västra Götaland – Det goda livet 

Vision Västra Götaland – Det goda livet har tagits fram gemensamt av bland andra Västra Götalandsregionen 

och kommunerna genom kommunalförbunden. Visionen är den gemensamma utgångspunkten för hur Västra 

Götaland ska utvecklas för att vara en attraktiv region att bo och verka i. Det goda livet står för en god hälsa, 

arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och delaktighet i samhällslivet, en god miljö där de förnybara 

systemen värnas, att behoven hos barn och ungdomar möts, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv. Vägen 

för att nå visionen förutsätter en hållbar utveckling i tre dimensioner – den ekonomiska, den ekologiska och 

den sociala. Fem fokusområden prioriteras; näringsliv, kompetens, infrastruktur och kommunikationer samt 

kultur och hälsa. Fyra perspektiv ska genomsyra arbetet; den gemensamma regionen, jämställdhet, 

integration och internationalisering. 

Kopplat till bostadsförsörjning betonas bland annat vikten av att skapa boende- och livsmiljöer av hög 

kvalitet och att väl fungerande kollektivtrafik har stor betydelse för tillväxt och utveckling. Investeringar i 

infrastruktur främjar en hållbar tillväxt med god tillgänglighet till och inom Västra Götaland. 

Infrastrukturutbyggnad ska ta hänsyn till natur- och kulturmiljöer, bidra till bättre bebyggelsemiljöer och 

beakta olika värderingar utifrån ett jämställdhetsperspektiv. 
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2.2.1. Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021–2030 

Strategin tar sin utgångspunkt i Vision Västra Götaland – Det goda livet och anger riktningen för det 

regionala utvecklingsarbetet 2021–2030. Den har tagits fram i dialog med kommuner, universitet och 

högskolor, näringsliv, myndigheter, föreningsliv och andra organisationer i enlighet med lagen om regionalt 

utvecklingsansvar (2010:630). 

Målet för strategin är att ställa om Västra Götaland till ett hållbart och konkurrenskraftigt samhälle. Den 

beskriver de fyra viktigaste områdena för gemensamma insatser för att kunna klara en sådan omställning; 

stärka innovationskraften, bygga kompetens, öka inkluderingen och knyta samma Västra Götaland. 

Inom området bygga kompetens nämns att för att klara konkurrensen om kompetens och arbetskraft behöver 

hela Västra Götaland vara en attraktiv plats att bo och verka på. Samtidigt har möjligheterna till utbildning 

och arbete på distans utvecklats och kommer troligtvis att vara en självklar del i framtiden. 

När det gäller området att öka inkluderingen har boendet och den offentliga miljön stor betydelse för att 

motverka utanförskap och segregation. Det är viktigt att skapa attraktiva och stimulerande livsmiljöer och att 

minska boendesegregationen.  

Det krävs en samordnad planering för bebyggelse och transport för att kunna knyta samman Västra Götaland. 

2.3. Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

Utgångspunkten för den fysiska planeringen i Göteborgsregionen är Strukturbild för Göteborgsregionen som 

är en regional överenskommelse bland annat om lokalisering av samhällen.  

Dokumentet Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument som lägger grunden för arbetet med 

att utveckla Göteborgsregionen till en stark tillväxtregion i Europa. 

GR har som mål att öka regionens storlek, dels i form av förtätning, dels genom utvidgning av den lokala 

arbetsmarknadsregionen. Samtliga medlemskommuner ska ta ett gemensamt ansvar för att den regionala 

strukturen är långsiktigt hållbar. Visionen om det goda livet ska vara en ledstjärna.  

Befolkningstillväxten inom Göteborgsregionen ska vara minst 10 000 invånare per år. För att 

Göteborgsregionen ska ha en fortsatt god utveckling krävs ett ökat och varierat bostadsbyggande och en 

omsorg i utformning och utveckling av stads- och tätortsmiljöer.  

2.3.1. Strukturbild för Göteborgsregionen 

Strukturbilden ligger till grund för det gemensamma arbetet med att utveckla en långsiktigt hållbar struktur 

inom regionen och ska vara ett stöd för kommunernas arbete med bostadsförsörjning och översiktlig 

planering. 

I strukturbilden ligger Stenungsund i ett av huvudstråken som utgör ryggraden i regionen. Tanken är att 

huvudstråken ska utvecklas genom en attraktiv kollektivtrafik i enlighet med K2020 (Kollektivtrafikprogram 

för Göteborgsområdet). 
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Bilden visar utvecklingen av kärnan, stadsområdet, huvudstråken, kustzonen och de gröna kilarna. 

En grundläggande tanke i strukturbilden är att bostäder ska byggas nära stationer eller i orter som är knutna 

till stationerna genom god kollektivtrafik. Detta stärker förutsättningarna för en uthållig tillväxt. Om det är 

möjligt att gå eller cykla till och från en station är mycket vunnet. Är det längre än en kilometer behövs en 

god kollektivtrafik som knyter samman orten/bostadsområdet/verksamhetsområdet med stationen. 

Kommunerna ska planera för en samhällsstruktur som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. 

Därför är det viktigt att se till att bostadsområden lokaliseras nära skola, förskola och kollektivtrafik. I 

kartbilden nedan redovisas den övergripande linjedragningen för kollektivtrafik i Stenungsunds kommun 

samt kopplingar till Göteborgsregionens strukturbild och grannkommuner.  
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I Göteborgsregionens Strategisk inriktning 2020–2023 konstateras att Göteborgsregionen växer starkt. I 

samband med detta växer behovet av att samordna byggnation, näringslivsetableringar och infrastruktur. 

Arbetet med strukturbilden behöver fördjupas och ett sådant arbete har påbörjats. Den ska bland annat 

kompletteras med rekommendationer om vad som krävs för att ett område ska anses vara långsiktigt hållbart. 

Det handlar om balansen mellan hur tätt bostäder och verksamheter kan byggas och hur stor andel som ska 

vara grönytor och gatuutrymme. Det sociala perspektivet behöver också bli synligt i samhällsplaneringen och 

kompletteras med frågor som till exempel vilka boendelösningar som fungerar bäst för grupper med särskilda 

behov. 

Frågor om infrastruktur, kollektivtrafik och satsningar på mobilitet måste också prioriteras för att få 

effektivare transporter, göra nytta för klimatet och göra regionen mer attraktiv. 
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2.4. Regional bostadsmarknadsanalys 

Länsstyrelsen ansvarar för att årligen ta fram en bostadsmarknadsanalys som beskriver bostadsmarknadens 

utveckling i regionen. Analysen grundar sig till stor del på kommunernas svar i Boverkets årliga 

bostadsmarknadsenkät och ska innefatta redogörelser för hur: 

• kommunerna lever upp till kraven i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, 

• länsstyrelsen lever upp till kraven i 3 § i lagen om kommunernas bostadsförsörjningsansvar, och 

• planeringen av bostadsförsörjning samordnas inom kommunen, med andra kommuner och regionalt. 

I 2021 års bostadsmarknadsanalys konstaterar länsstyrelsen sammanfattningsvis att: 

• Befolkningen fortsätter att öka i länet, men ökningstakten har minskat från 2017 och framåt. Detta beror 

till största delen på minskad invandring. 

• Under 2020 byggdes det 9 700 bostäder i Västra Götalands län (43 procent hyresrätter, 40 procent 

bostadsrätter och 17 procent äganderätter). 

• Det råder fortfarande ett generellt underskott av bostäder i de flesta kommuner i länet, men fler 

kommuner än tidigare år uppger att de har balans på bostadsmarknaden (det gäller dock inte för 

kommunerna inom Göteborgsregionen). Tillväxttakten fram till 2030 bedöms ligga på ungefär samma 

nivå som under 2020 men den är ojämnt fördelad över länet (80 procent av det ökade antalet invånare 

bedöms bosätta sig i Göteborgsregionen). 

• Det råder fortfarande stor brist på lägenheter för grupperna ungdomar och anvisade nyanlända. 

• Flertalet kommuner i länet har balans på särskilda boendeformer för äldre medan knappt hälften har 

underskott på bostäder för personer med funktionsnedsättning. 

• Ojämlikhet, i och med bristen på bostäder som matchar hushållens ekonomiska förutsättningar, leder till 

att vissa grupper inte får tillgång till bostadsmarknaden. 

Länsstyrelsen har en utpekad roll som remissinstans för kommunernas riktlinjer vid bostadsförsörjning. 
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3. Kommunala mål och strategier för 
markanvändning 

3.1. Vision 2035 

Stenungsunds kommun antog år 2014 Vision 2035, Stenungsund - det goda samhället med framtidstro och 

utveckling med människan och naturen i centrum. 

Till visionen finns två inriktningar: 

1. Attraktivt och välkomnande 

• Trygg miljö  

• Attraktivt centrum och ett rikt kulturliv  

• Goda kommunikationer  

• Levande företagsklimat  

• Alltid bästa möjliga möte  

2. Ekonomisk, ekologisk och socialt hållbar utveckling  

• Social hållbarhet  

• Ekonomisk hållbarhet  

• Ekologisk hållbarhet 

Visionen anger att Stenungsund ska erbjuda bostäder för alla behov och i olika former. Boendemiljöerna ska 

vara attraktiva med närhet till såväl hav som skog och goda möjligheter till en aktiv fritid. Stenungsund ska 

vara ett tryggt och levande samhälle med platser för möten och gemenskap. Det ska vara en barnvänlig 

kommun där barn och ungdomar ska ha en god uppväxtmiljö. Centrummiljön ska vara levande, dynamisk 

och turistvänlig. I Stenungsund bedriver vi en hållbar utveckling som innebär att arbeta aktivt för att värna 

våra gemensamma resurser och anpassa samhället efter vad miljön och människornas hälsa tål. 

3.2. Översiktsplan 

Kommunens gällande översiktsplan (ÖP20) antogs 2020. Det utgår från samma lokala och regionala politiskt 

antagna styrdokument som detta bostadsförsörjningsprogram, det vill säga Hållbar tillväxt, Strukturbild för 

GR och K2020 samt Stenungsunds kommuns vision (Vision 2035).  

I del 1, ÖP20 står bland annat följande; ”Stenungsund är i en expansiv fas med en planerad hög exploatering 

av bland annat de centrala delarna där såväl bostäder, verksamheter och ett nytt resecentrum ska inrymmas. 

Stenungsunds befolkning förväntas öka som ett resultat av detta med fler boende, arbetande, besökare och 

turister.  

År 2035 är visionen att Stenungsundsborna ska vara 35 000 till antalet. Att tillgodose kommunens behov av 

förbättrad kollektivtrafik är en utmaning i sig, liksom att göra nuvarande centrum till en tydligare centralort i 

kommunen. De södra tätorterna i kommunen kommer att spela en avgörande roll i hur kommunens tillväxt 

kan ske och här finns en stor potential på kort sikt. För de norra tätorterna i kommunen ser man en möjlig 

expansion på lång sikt.” 
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”Utifrån det visionära målet för Stenungsund 2035 som ”det goda samhället med framtidstro och utveckling 

med människan och naturen i centrum” har strategier för bebyggelseutveckling tagits fram. Med beaktande 

av Göteborgsregionens strukturbild och K2020 föreslås dels en tillväxt i Stenungsunds tätort såsom huvudort 

i kommunen, dels en bebyggelsekomplettering i befintliga mindre samhällen. Syftet är att i första hand 

komplettera med bostäder och funktioner som kan bidra till ett bredare bostadsutbud och närservice för att 

underlätta vardagen för de boende och leda till ett minskat behov av resor. Ur både ett kommunalt och 

regionalt perspektiv lyfts behovet av förstärkt transportinfrastruktur. Såväl utbyggnaden av Bohusbanan med 

förbättrad turtäthet som tillkomst av nya/kompletterande trafikplatser på E6 och säkerställda fasta 

förbindelser med Orust och Tjörn är angelägna. 

I kommunens södra del ligger Stora Höga, Spekeröd och Jörlanda i ett område med stort exploateringstryck 

och goda pendlingsförbindelser med tåg och buss både norrut till Stenungsund och söderut mot 

Göteborgsregionen. Goda pendlingsförbindelser med tåg finns även i Svenshögen. I dessa orter föreslås flera 

nya bebyggelseområden. Även Stenungsund har god tillgång till kollektivtrafik och här föreslås en stark 

utveckling av den centrala staden med hänsyn tagen till risk från industrin och risken för översvämning. I 

Ödsmål och Ucklum föreslås komplettering av den befintliga bebyggelsen för att samhällena ska kunna 

utvecklas och bibehålla service.” 

Tillväxt ska kunna ske både i centralorten Stenungsund och i övriga kommundelar. Tillskottet av bostäder ska 

svara mot de behov som finns så att det är möjligt att bo kvar i kommundelen när ens behov av bostad ändras. 

De bebyggelseområden som pekas ut i ÖP20 beräknas sammanlagt innehålla 4000–5000 nya bostäder. 

Utgångspunkten för befolkningsutvecklingen är att nå det inom GR överenskomna tillväxtmålet om cirka 1 

procent per år. Men för att nå upp till tillväxtmålet i Stenungsunds kommuns vision om 35 000 invånare år 

2035 skulle befolkningen behöva öka med ca 2 procent per år. Antalet färdigställda bostäder i kommunen har 

i genomsnitt legat på 120 bostäder under den senaste treårsperioden. Med denna takt har kommunen också 

haft en tillväxttakt på cirka 1 procent och därigenom uppnått den överenskomna nivån inom GR. För att nå 

upp till kommunens vision är bedömningen dock att takten på färdigställda bostäder skulle behöva öka 

betydligt. 

3.2.1. Strategier för kommunens markanvändning 

Huvudstrategin för kommunens markanvändning i ÖP20 är att utveckla kommunen genom ett starkt samband 

mellan bebyggelseutveckling och förstärkt transportinfrastruktur.  

• Kommunen utvecklas i linje med GR:s strukturbild med hänsyn tagen till lokala förhållanden. 

• Huvuddelen av ny bebyggelse tillkommer i anslutning till befintliga orter där goda förutsättningar för 

kollektivtrafik finns. 

• Vid planering av ny bebyggelse ska hänsyn tas till extremt väder och risk för översvämning. 

 
Vidare anges att kommunen ska planera för en varierad och allsidig bebyggelseutveckling.  

• Bostäder, handel och personintensiva företag lokaliseras till lägen med god kollektivtrafik och i 

synnerhet till stationslägena. 

• Bostadsbyggandet varieras med olika upplåtelseformer och lokaliseras med närhet till service, 

kollektivtrafik och rekreation. Förutsättningar för en aktiv livsstil stärks. Grupper som har svårt att hävda 

sig på bostadsmarknaden beaktas särskilt. 
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3.3. Kommunens möjlighet till styrning av bostadsbyggandet 

3.3.1. Markanvisningsavtal 

Kommunens möjlighet att styra bostadsbyggnationen i önskvärd riktning underlättas om det finns 

kommunägd mark att markanvisa/marköverlåta. Att arbeta med en aktiv och fortlöpande markförsörjning 

med lång framförhållning skapar större möjligheter att påverka i vilken takt, ordning och på vilket sätt 

bostadsbyggandet ska ske. 

Kommunen fördelar förhandlingsrätter till kommunal mark genom upprättande av markanvisningsavtal med 

intressenter. Överlåtelse av marken sker genom tecknande av marköverlåtelseavtal. Genom 

markanvisningsavtalet och marköverlåtelseavtalet kan kommunen styra typ av byggnation på kommunal 

mark så att det överensstämmer med uppställda mål. 

3.3.2. Byggnation av lägenheter av Stenungsundshem AB 

Genom byggnation av lägenheter av det kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem AB kan kommunen 

styra utvecklingstakt och upplåtelseformer. Det finns lagkrav på affärsmässighet för Stenungsundshem AB. 

Detta innebär bland annat att hänsyn måste tas till marknadssituationen. 

3.3.3. Detaljplanläggning 

Genom det kommunala planmonopolet har kommunen möjlighet att påverka och till viss del även styra 

utbyggnadstakt, bebyggelseutformning och så vidare. I de fall där kommunen är markägare har man även 

möjlighet att vid försäljning till viss del även styra exempelvis upplåtelseformer. 
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4. Bostadsförsörjningsprogrammets 
målsättningar 

Bostadsförsörjningsprogrammets målsättningar har sin utgångspunkt i 
kommunens vision, Vision 2035 och i översiktsplanen, ÖP20.  

4.1. Målsättningar 

Kommunen ska ge förutsättningar för alla kommundelar att utvecklas. Alla kommundelar ska ha en 

planberedskap för bostäder. Man ska kunna bo kvar i sin självvalda bostad även vid stora behov av vård och 

omsorg.  

För att uppfylla Vision 2035 med 35 000 invånare förutsätts en årlig befolkningsökning på ca 2 procent. En 

mer realistisk befolkningsökning för kommunen är ca 1 procent per år vilket överensstämmer både med 

tillväxtmålet inom GR och med den verkliga ökningen i Stenungsund över senare tid.  

För kort- och långsiktig planering ska utbyggnadsbehoven i form av planläggning av bostäder, infrastruktur, 

rekreationsområden, skolor, lokaler med mer bemötas snabbt och effektivt. Kommunen ska motverka 

kategoriboende/segregerat boende genom att blanda boendeformer och upplåtelseformer i ett och samma 

område. Det behöver också finnas bostäder i olika prissegment. 

Kommunen ska där så är önskvärt och möjligt styra nyproduktion av bostäder mot de behov som finns och då 

särskilt uppmärksamma äldre, personer med funktionsnedsättning och ungdomar. Det kan gälla till exempel 

lägenhetsstorlek och boendekostnad. Miljöfrågor som till exempel minskning av transporter, 

kretsloppsanpassning och uppvärmning ska prioriteras vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse. 

Att alla orter ska ha möjlighet att utvecklas innebär att det bör finnas möjlighet för ny bostadsbebyggelse på 

orten. Utbyggnadstakten måste vara balanserad för att den kommunala service som krävs ska kunna byggas 

ut i samma takt. Efterfrågan på nya bostäder är störst längs kusten, väster om E6. Där bör utbyggnad kunna 

ske såväl i norr som i söder och i första hand tillkomma i närheten av eller i anslutning till gamla E6. 

Det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”, anger att man ska planera för en samhällsstruktur 

som främjar miljöanpassade och resurssnåla transporter. Därför är det viktigt att exempelvis se till att skola, 

förskola och kollektivtrafik finns nära bostäderna. Samtidigt är det viktigt att alltid se utbyggnaden av 

bostäder, kommunal och kommersiell service, näringslivet, infrastruktur, kommunikationer, tillgång till 

naturområden och så vidare, som en enhet där de olika delarna är beroende av varandra. 

4.1.1. Mål och Riktlinjer 

• Minst 170 bostäder per år i genomsnitt ska färdigställas. 

• 90 procent av all ny bebyggelse ska ske i planlagt område i kollektivtrafiknära lägen. 

• Ny bebyggelse ska lokaliseras med god tillgänglighet till service, befintlig infrastruktur och 

kollektivtrafik. 

• Blandad upplåtelseform ska eftersträvas vid all nybyggnation men även vid byggnation i områden med 

s.k. förtätning. Detta är speciellt eftersträvansvärt vid anvisning av kommunal mark samt med hänsyn till 

sociala bostadskontrakt. 
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• Kommunens bostadsförsörjning ska följa mål nr.11 (Hållbara städer och samhällen) inklusive 

undermål i Agenda 2030. Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar 

planering inklusive bostäder, offentliga platser och torg, transporter, återvinning och säkrare 

kemikaliehantering.  

• Ytterligare minst ett Trygghets- eller Seniorboende ska påbörjas och vara färdigställt i kommunen 

inom programperioden. 

• Den strategiska markberedskapen för bostäder ska öka i kommunen genom att mer aktivt förvärva 

fastigheter för att effektivare kunna planera för ny bostadsbebyggelse. 

• Kommunens planberedskap för nybyggnation av bostäder ska öka under programperioden. 

• I slutet av programperioden ska det finnas planlagd kommunal mark för småhustomter för 

självbyggare. 

• Kommunen ska ha en enkel, fullständig och lättåtkomlig information om bygglovshanteringen och 

de regler som styr denna både i och utanför detaljplan. Kommunen ska utarbeta bra och allsidig 

information som följer med bygglovsansökan. 
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5. Befolkningsutveckling 

Under 2020 ökade Stenungsunds kommuns befolkning med 267 personer 
vilket motsvarar 1,0 procent. Den sista december 2020 hade kommunen 
27 044 invånare. 

5.1. Befolkningsutveckling 1970–2020 

Stenungsunds kommun har historiskt sett varit en expansiv kommun med kraftig befolkningsutveckling. 

Barnafödandet i kommunen har legat på en högre nivå än antalet döda för samtliga år sedan 1970. 

Inflyttningen till kommunen har under de flesta år varit större än utflyttningen. Under ett par år i början av 

80-talet och mitten av 90-talet flyttade fler personer ut, än in till kommunen. 

 

Folkökning och folkmängd i Stenungsunds kommun perioden 1970–2020 
 

 

Källa: SCB 

  



 
 

17 

Stenungsunds kommun 
Strandvägen 15, 444 82 Stenungsund | www.stenungsund.se 

kommun@stenungsund.se, 0303-73 00 00 
 

5.1.2. Befolkningsförändring under perioden 2015–2020  

Från 2015 till 2020 har befolkningen i Stenungsunds kommun ökat från 25 508 till 27 044 invånare. Det 

motsvarar en genomsnittlig ökning på cirka 1,2 procent per år. 

 

Befolkningsförändringar 2015–2020 per delområde 

Delområde Utfall 2015 Utfall 2020 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

Norum 13 670 14 545 875 6,4 

Stora Höga 3 252 3 395 143 4,4 

Jörlanda 2 443 2 628 185 7,6 

Spekeröd 1 205 1 316 111 9,2 

Ucklum 1 173 1 314 141 12,0 

Svenshögen 898 807 -91 -10,1 

Ödsmål 2 855 3 017 162 5,7 

Rest* 12 22 10 83,3 

Kommunen totalt 25 508 27 044 1 536 6,0 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 

församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Om man studerar befolkningsutvecklingen i kommunens olika delområden under perioden 2015–2020 kan 

man se att samtliga områden utom Svenshögen (som minskat med 91 personer, cirka 10 procent) haft en 

positiv utveckling. Norum ökade mest i antal invånare medan den största procentuella befolkningsökningen 

skedde i Ucklum. 

 

5.2. Befolkningsprognos 

Enligt kommunens senaste befolkningsprognos förväntas antalet invånare öka med cirka 7 procent under 

perioden 2020–2025. Åldersgrupperna unga vuxna mellan 19–24 år och 80 år och äldre förväntas öka kraftigt 

under tidsperioden. Att gruppen 80 år och äldre ökar beror på att de stora årskullarna som föddes på 1940-

talet under perioden kommer upp i åldrar över 80 år. 
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Utfall folkmängd per åldersgrupp år 2020 och prognos för år 2025 

Ålder Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

0 296 314 18 6,1 

1–5 1 555 1 662 107 6,9 

6–15 3 626 3 619 -7 -0,2 

16–18 1 059 1 164 105 9,9 

19–24 1 602 1 934 332 20,7 

25–64 13 513 14 263 750 5,6 

65–79 3 937 4 003 66 1,7 

80- 1 456 1 870 414 28,4 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

 

 

Utfall per delområde år 2020 och prognos för år 2025 

Delområde Utfall 2020 Prognos 2025 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

Norum 14 545 15 561 1 016 7,0 

Stora Höga 3 395 3 601 206 6,1 

Jörlanda 2 628 3 036 408 15,5 

Spekeröd 1 316 1 323 7 0,5 

Ucklum 1 314 1 404 90 6,9 

Svenshögen 807 803 -4 -0,5 

Ödsmål 3 017 3 079 62 2,1 

Rest* 22 22 0 0 

Kommunen totalt 27 044 28 829 1 785 6,6 

* Restförd befolkning avser personer utan geografisk hemvist, det vill säga invånare som är skrivna på 

församling och befolkning i fastigheter som inte kunnat kodas till något geografiskt läge. 

Den största ökningen i antal invånare väntas ske i Norum. Vid framtagandet av kommunens 

befolkningsprognos fanns planer på en nära förestående större utbyggnad i Jörlanda. Detaljplanen har dock 

överklagats och upphävts i mark- och miljödomstolen. Detta har påverkan på prognosen i stort och specifikt 

för delområdet Jörlanda.  

Inflyttning är den demografiska komponent som främst bidrar till folkökning under prognosperioden. 

Kommunen har omfattande bostadsbyggnadsplaner och om dessa kommer till stånd kan antalet invånare öka 

med ytterligare drygt 10 procent under perioden 2025–2030. 
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5.2.1 Västra Götalandsregionens befolkningsprognos 

Västra Götalandsregionen tar varje år fram en befolkningsprognos för regionen. År 2020 har rapporten tagits 

fram av SCB. Beräkningarna bygger på att den tidigare observerade utvecklingen i kommunerna fortsätter 

framöver. Kommunernas egna planer och mål för bostadsbyggande är inte beaktat i beräkningarna. Enligt 

denna prognos förväntas invånarantalet i Stenungsund öka till 28 437 personer år 2030 (jämfört med 31 872 

enligt kommunens egen prognos). Detta visar på hur stort samband det finns mellan byggnation och 

förväntad tillväxt för en kommun med Stenungsunds demografiska förutsättningar. 

Värt att notera är också att invånarna 80 år och äldre fortsätter att öka i regionen. I Stenungsunds kommun 

var 5,4 procent av invånarna 80 år eller äldre år 2020. Den siffran förväntas ha ökat till cirka 8 procent till år 

2030. 
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6. Bostadsbestånd 

6.1. Befintligt bostadsbestånd  

Den 31 december 2020 fanns det 7531 småhus, 3521 lägenheter i flerbostadshus, 224 övriga hus och 301 

specialbostäder i kommunen. Ökningen i beståndet under den senaste femårsperioden beskrivs i 

nedanstående tabell. 

Bostadsbestånd i Stenungsunds kommun samt förändring i bostadsbeståndet mellan åren 2015 och 
2020 

 2015  2020 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

Småhus 7 144 7 531 387 5,4 

Flerbostadshus 3 147 3 521 374 11,9 

Övriga hus 217 224 7 3,2 

Specialbostäder 259 301 42 16,2 

Källa SCB 

Småhus avser friliggande en- och tvåbostadshus samt par-, rad- och kedjehus. Flerbostadshus avser 

bostadsbyggnader som innehåller tre eller flera lägenheter inklusive loftgångshus. Övriga hus avser 

byggnader som inte är avsedda för bostadsändamål, till exempel byggnader avsedda för verksamhet eller 

samhällsfunktion. Specialbostäder avser bostäder för äldre/funktionshindrade, studentbostäder och övriga 

specialbostäder. 

 

Färdigställda lägenheter i nybyggda hus efter hustyp och år, Stenungsunds kommun 

 

Källa SCB  
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6.2. Upplåtelseformer 

I kommunen utgörs cirka 28 procent av hyresrätter, 14 procent av bostadsrätter och 58 procent av 

äganderätter. 

 

Andelen bostäder efter upplåtelseform samt förändring av andelen mellan åren 2015 och 2020 

 2015  2020 Absolut 

förändring 

Relativ 

förändring 

Hyresrätt 2 996 3 211 215 7,2 

Bostadsrätt 1 346 1 583 237 17,6 

Äganderätt 6 425 6 783 358 5,6 

Totalt 10 767 11 577 810 7,5 

 
Den största absoluta förändringen under den senaste femårsperioden har skett i antalet äganderätter som ökat 

med 358. Den upplåtelseform som står för den största procentuella förändringen är bostadsrätter som ökat 

med 17,6 procent. 

Fördelningen mellan upplåtelseformer skiljer sig åt mellan kommunens olika delområden. I Norum är det 

blandade upplåtelseformer (cirka 45 procent äganderätter, 20 procent bostadsrätter och 35 procent 

hyresrätter). I övriga kommundelar består beståndet till mellan 80–95 procent av äganderätter, förutom i 

Svenshögen som har drygt 20 procent hyresrätter och cirka 10 procent bostadsrätter. 

6.3. Stenungsundshem AB  

Kommunens bostadsbolag, Stenungsundshem AB, hade vid årsskiftet 2020/21 cirka 4 000 hyresgäster 

fördelat på 2 017 lägenheter. Det fanns 7 890 registrerade intresseanmälningar från bostadssökande under 

2020 och uthyrningsgraden låg på 99,8 procent. Efterfrågan på lägenheter är stor och bolaget står för cirka 20 

procent av den totala andelen bostäder i kommunen. 

Stenungsundshem AB ägs av Stenungsunds kommun och bolaget är en del av kommunens verksamhet. I 

ägardirektiv för Stenungsundshem står att syftet och målsättningen för bolagets verksamhet är att, utöver vad 

som anges i bolagsordningen, vara ett allmännyttigt bostadsföretag som ska främja utvecklingen av 

Stenungsunds kommun genom att tillhandahålla attraktiva bostäder. Vidare beskrivs bland annat att 

verksamheten ska bedrivas utifrån långsiktigt hållbar utveckling; ekonomiskt, socialt och miljömässigt samt 

att bolagets innehav av hyresrätter är ett viktigt inslag i kommunens ambition att tillhandahålla bostäder för 

alla och ta ett socialt ansvar på bostadsmarknaden. Bolaget ska samverka med kommunens verksamheter, 

framför allt individ- och familjeomsorgen och enheten för integration, för genomförandet av dessa 

ambitioner.  
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7. Behov och efterfrågan i särskilda 
grupper 

7.1. Särskilda grupper med lagstöd 

Det blir extra viktigt att sätta fokus på bostadsbehovet för de särskilda grupper som av olika skäl kan ha det 

svårt att få sina behov tillgodosedda. 

7.1.1 Äldre 

Kommunen måste enligt socialtjänstlagen (SoL) tillhandahålla särskilda boendeformer för äldre med 

omfattande behov av service, stöd och omvårdnad. Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, kunna 

välja när och hur stöd och hjälp i boendet och annan lättåtkomlig service ska ges. Antalet omsorgsplatser som 

behövs styrs inte av ålder utan av omvårdnadsbehov. Däremot finns en koppling mellan ökad ålder och ökade 

behov av stöd och hjälp. Att flytta till olika former av trygghetsboende förebygger också behovet av att flytta 

till ett särskilt boende. En annan faktor som påverkar behovet av omsorgsplatser i förhållande till ålder är att 

gruppens hälsa generellt sett blivit mycket bättre. 

Ökningen av antalet äldre pekar på ett ökande behov av bostäder med särskild service samt sannolikt ökande 

krav på bostadsanpassningsbidrag för att kunna nå målet om att äldre personer ska kunna bo kvar i sitt 

område.  

Kommunen har idag tre äldreboenden varav det på ett finns korttidsplatser. Totalt finns det 214 platser varav 

191 särskilda boendeplatser och 23 korttidsplatser. För att möta den prognostiserade ökade efterfrågan på 

platser inom särskilt boende under programperioden bedömer kommunen att det kommer att behöva 

nybyggas ytterligare 80 platser. Byggande av ett nytt äldreboende med 80 platser planeras inom området 

Hasselhöjden. 

7.1.2 Funktionshindrade 

Enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS) ska kommunen tillhandahålla bostäder 

med särskild service för människor med fysiska, psykiska eller andra svårigheter i sin livsföring. Att ha en 

bostad är en av de mest grundläggande förutsättningarna för att ha ett värdigt liv.  

Nya bostäder ska byggas så att de redan från början är anpassade för personer med olika 

funktionsnedsättningar. (Viss inventering av tillgänglighet i befintligt lägenhetsbestånd har gjorts. Av 

Stenungsundshems befintliga cirka 2000 lägenheter kan 50 procent nås via markplan eller med hiss.) 

Boende och lokaler kräver hög grad av tillgänglighet och ska inte ha en institutionell prägel, max 5–7 

lägenheter i varje gruppbostad. Formerna för lämplig bostad med särskild service enligt LSS kan delas in i tre 

kategorier: gruppbostad, servicebostad och särskilt anpassad bostad. 

Kommunen har idag nio LSS-boenden där det finns 57 lägenheter och ett korttidsboende med 22 deltagare. 

Vidare köper man vid behov boendeplatser. Kommunens LSS-boenden är fullbelagda och behovet kommer 

att öka under programperioden. Ett nytt LSS-boende med sju platser planeras på Söbacken och ytterligare ett 

i Jörlanda.  
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7.1.3 Nyanlända 

Den 1 mars 2016 trädde lag (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning i kraft. 

Lagen innebär att en kommun ska ta emot ett visst antal nyanlända oavsett om det finns en ledig bostad eller 

inte i kommunen. Tidigare kunde mottagande justeras efter tillgången på lediga bostäder, men detta gäller 

numera inte. Behovet av lägenheter för denna grupp ökade stort efter 2015 då Sverige tog emot historiskt 

höga nivåer asylsökande. 

Kommunen använder sig idag av olika typer av boendeformer för ensamkommande flyktingbarn. Med ett 

fåtal undantag bereds målgruppen vård i egen regi, merparten i familjehem och resterande antal i stödboende. 

Stödboende är en placeringsform där äldre barn och ungdomar placeras med en lägre personaltäthet och kan 

anses som ett tydligare steg mellan HVB-hem och vuxenlivet. Vad gäller behovet av stödboendeplatser så 

sker just nu en kraftig nedgång av behovet, idag driver kommunen inga HVB-hem eller stödboenden riktade 

mot ensamkommande barn.  

Nyanlända erbjuds bostäder genom den befintliga bostadsmarknaden. Kommunen har inga särskilda bostäder 

till dem.  

 

7.2. Särskilda grupper utan lagstöd   

Lagen om kommunernas bostadsförsörjningsprogram anger att kommunens riktlinjer ska skapa 

förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder. 

7.2.1 Ungdomar 

Ungdomar är en av de grupper som generellt sett har det svårast att komma in på bostadsmarknaden. De har 

ofta inte samma ekonomiska förutsättningar som många andra grupper på bostadsmarknaden, de saknar kötid 

i bostadsbolagens köer eller tidigare bostad med bytesvärde och har inte lika stort kontaktnät.  

Gruppen ungdomar kommer enligt Stenungsunds senaste befolkningsprognos att öka kraftigt under de 

närmaste åren. Om dessa ungdomar ska ha möjlighet att flytta till en egen bostad i Stenungsund så ställer det 

ökade krav på insatser. 

7.2.2 Seniorer 

Gruppen äldre blir allt större och många söker ett ”lättare” boende men man är fortfarande för frisk för 

särskilt boende. Då finns alternativen Trygghetsboende och Seniorboende.  

7.2.2.1 Trygghetsboende 

Trygghetsboende är för äldre som är för friska för särskilt boende men som vill ha mer trygghet och social 

samvaro än vad de kan få i sitt nuvarande hem. 

Termen trygghetsboende kom 2008 så denna boendeform är ny och utbudet fortfarande begränsat. Fler och 

fler servicehus omvandlas idag till trygghetsboende. Det krävs inget biståndsbeslut för att bo i 

trygghetsboende. Du hyr eller köper din bostad på eget initiativ. 

Till skillnad från särskilda boenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett 

krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska ha gemenskapslokaler för måltider, 

samvaro, hobby och rekreation. Flera trygghetsboenden har personal/bovärd på plats på angivna tider. 

7.2.2.2 Seniorboende 

Seniorboenden är funktionellt utformade och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm är det i vissa 

fall liten eller ingen skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende. Åldersgränsen för att få flytta 
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till ett seniorboende är dock ofta lägre än för trygghetsboende i många fall är åldersgränsen för Seniorboende 

55+. 

7.2.3 Hemlösa 

Socialstyrelsen använder en bred definition av hemlöshet, som omfattar fyra olika situationer som personer 

kan befinna sig i för en kortare eller längre tid. Det handlar om:  

 

• personer som är hänvisade till akutboende, härbärge, jourboende eller är uteliggare, 

• personer som är intagna/ inskrivna på antingen: kriminalvårdsanstalt/behandlingsenhet eller stödboende 

inom socialtjänst/landsting/ privat vårdgivare/HVB-hem/SIS-institution som planeras skrivas ut om tre 

månader, 

• personer som bor i en av kommunen ordnad boendelösning (till exempel försökslägenhet/ 

träningslägenhet/socialt kontrakt/kommunalt kontrakt) på grund av att personen inte får tillgång till den 

ordinarie bostadsmarknaden, 

• personer som tillfälligt bor kontraktslöst hos kompisar/bekanta, familj/släktingar eller har ett tillfälligt 

(kortare än tre månader efter mätperioden) inneboende- eller andrahandskontrakt hos privatperson. 

Kommunen har idag ingen lösning på hemmaplan för vuxna personer som befinner sig i hemlöshet och som 

ofta har en sammansatt social problematik. I dagsläget har kommunen från och till ungefär 20–25 personer 

som saknar bostad och som är ensamstående eller i familj med barn. Därutöver finns ytterligare ett antal 

personer som flyttar runt bland vänner, bor hos anhöriga eller på andra ställen.  

För att hitta boenden för målgruppen krävs viss flexibilitet men den generella bostadsbristen försvårar dock 

detta. Nya behov av lägenheter uppkommer fortlöpande och fler billiga boendealternativ efterfrågas för att 

möta behovet. 

 

7.2.4 Åtgärder  

Kommunen har genomfört ett antal åtgärder för att underlätta för de som har det svårt att få en bostad. Man 

har träffat en överenskommelse med kommunala och privata fastighetsägare att sänka krav på 

bostadssökande till exempel genom att godkänna försörjningsstöd som inkomst.  

Kommunen arbetar även med möjligheten att införa hyresgarantier.  Kommunal hyresgaranti innebär att 

kommunen går i borgen för en hyresgäst som har tillräckligt god ekonomi för att ha ett eget boende, men som 

ändå har svårt att få en hyresrätt med besittningsskydd. Till exempel om du är projektanställd och har 

regelbunden inkomst, men hyresvärden kräver en tillsvidareanställning för att du ska få ett eget hyreskontrakt 

på en lägenhet. 
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8. Bostadsbyggande under 
programperioden 

8.1. Mål för nybyggnation under perioden 

Målet för nybyggnation under programperioden är ett genomsnitt på 170 bostäder per år. 

8.1.1. Planerat byggande 2022–2025 

Under perioden som bostadsförsörjningsprogrammet omfattar planeras för cirka 640 bostäder. Fördelningen 

är cirka 100 småhus, 214 bostadsrätter och 285 hyresrätter (varav 14 LSS-lägenheter) samt 32 

seniorlägenheter och ett äldreboende med 80 lägenheter. Ytterligare bygglov, utöver de 103 som beviljats 

fram till september 2021, kommer sannolikt att tillkomma under perioden. 

 

Byggnation per kommundel Typ 2022 2023 2024 2025 Bygglov* 

Norum             

North Side (Stenungstorg) B       100   

         -"- H       100   

Solgårdsterrassen H 24         

         -"- B 46         

Hasselhöjden H   20  61 20   

         -"- B      20   

Kopper 2:16 H 39         

Söbacken 2, LSS-boende H   7       

Nytorpshöjd H   9   

Kyrkenorum 6:1, Modistvägen B     15 15   

Beviljade bygglov i enbostadshus S         25 

Beviljade bygglov i flerbostadshus B         10 

              

Stora Höga             

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 

              

Jörlanda             

Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder Ä 32         

Kyrkeby 3:34, LSS-boende H     7     

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 

              

Spekeröd             

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         14 

              

Ucklum             

Härgusseröd 1:14, Sjöutsikten B 18         

Beviljade bygglov i enbostadshus S         4 
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Svenshögen             

Beviljade bygglov i enbostadshus S         2 

              

Ödsmål             

Ombyggnation Vårdcentralen H 5     

Beviljade bygglov i en-/tvåbostadshus S         16 

              

Enskilda bygglov under perioden           103 

Byggnation under perioden   164 27 92 255 641 

 

Bostadstyper: B=Bostadsrätt, H=Hyresrätt, Ä=Seniorboende, S=Småhus/parhus 

*Beviljade bygglov t o m september 2021 

8.2. Bostadsbyggande i kommunen 

Nya bostäder planeras i flera olika områden i Stenungsund. I redan befintliga områden kommer utbyggnad att 

ske genom förtätning och ombyggnad. Det finns också områden för nyexploatering. Totalt förväntas 

Stenungsund kunna utökas med cirka 2 000–3 000 bostäder på lång sikt varav cirka 1 000 kan lokaliseras till 

centrum. 

8.2.1. Norum 

Norum omfattar de centrala delarna av Stenungsund och är kommunens folkrikaste kommundel. I området 

finns en blandad bebyggelse med såväl lägenheter som fristående småhus. 

För centrala Stenungsund har ett planprogram tagits fram och godkänts 2018. Centrumutvecklingen kommer 

att ske succesivt under en längre tid. Området som ska utvecklas är stort och är därför uppdelat i olika 

delprojekt och detaljplaner. Den första etappen för programmet innebär byggandet av ett nytt resecentrum 

som ska fungera som ett centralt nav för utbyggnaden. 

Hallerna är ett annat strategiskt viktigt utbyggnadsområde. Området ska byggas ut succesivt och kommer när 

det är färdigbyggt att innefatta cirka 1 000–1 500 bostäder. 

På Stenungs torg planeras kvarteret North Side som kan komma att rymma cirka 200 lägenheter. 

Området Solgårdsterassen har ett centralt läge cirka 700 meter sydost om Stenungsunds centrum. 

Detaljplanen vann laga kraft 2015-12-28 och den rymmer cirka 270 bostäder. Bostadsrätter byggs i en första 

etapp om cirka 130 lägenheter och 44 hyresrätter står för närvarande klara och förmedlas genom det 

kommunala bostadsbolaget Stenungsundshem. 

På fastigheten Kopper 2:16 har en detaljplan som omfattar ett flerbostadshus med 39 lägenheter vunnit laga 

kraft.  

I området Hasselbacken pågår arbete med utbyggnad av detaljplanen Hasselhöjden som genom förtätning, 

om- och tillbyggnad ger möjlighet till ytterligare bostäder. Totalt kan minst 330 bostäder och 80 

äldrebostäder anordnas. Planen antogs av fullmäktige i mars 2021 men har överklagats. Mark- och 

miljööverdomstolen prövar inte ärendet, varför planen nu har vunnit laga kraft. 

På Söbacken kommer ett nytt LSS-boende med 7 lägenheter att byggas. 

Planen på Modistvägen möjliggör uppförande av bostäder i form av villor inom del av fastigheten 

Kyrkenorum 6:1. Avsikten är att skapa fler bostäder i ett centralt och populärt område, där det finns utbyggd 

infrastruktur och närhet till samhällsservice, kollektivtrafik och rekreationsområden. 
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Utöver ovanstående pågår arbete med detaljplan för CW Borgs väg, en plan som ger plats för cirka 100 

lägenheter och 60 trygghetsboenden i form av kooperativa hyresrätter samt en planstart på Kristinedal, 

Stenung 4:109, för att pröva möjligheterna att skapa upp till cirka 120 lägenheter i form av hyresrätter.  

8.2.2. Stora Höga 

Stora Höga, en av kommunens södra delar, har goda allmänna kommunikationer och bra pendlingsavstånd till 

Göteborg. Delområdet består mest av fristående villor och har under de senaste åren varit ett av kommunens 

mest populära och växande delområden. 

Området bedöms idag i princip vara färdigutbyggt. Mindre förtätningar och kompletteringar kan prövas i 

detaljplan.  

I Stora Höga finns för närvarande inget större pågående detaljplanearbete. 

8.2.3. Jörlanda 

Även Jörlanda har under de senaste åren varit en populär och expansiv del av kommunen som strukturellt 

liknar Stora Höga. De tätbebyggda områdena på orten omfattas till övervägande delen av detaljplaner men 

mindre förtätningar kan prövas. Totalt beräknas cirka 450 nya bostäder kunna tillkomma inom utpekade 

områden.  

Kvarnhöjden norr om Jörlanda centrum har länge varit utpekad i kommunens översiktsplan för framtida 

bostadsbebyggelse. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten för blandad bebyggelse om cirka 300 

bostäder samt förskola. Kommunfullmäktige antog detaljplanen i oktober 2019 men, efter överklagan från 

boende i intilliggande fritidshusområde, upphävdes beslutet av Mark och miljööverdomstolen i maj 2021.   

På fastigheten Kyrkeby 3:15, Jörlanda prästgårdsbostäder byggs 32 tillgänglighetsanpassade lägenheter som 

är avsedda för seniorer. 

Då kommunen har behov av fler platser på LSS-boende har man ansökt och fått planbesked för att kunna 

uppföra ett boende med cirka sju platser på Kyrkeby 3:34. 

En ansökan om planbesked har beviljats på fastigheten Kyrkeby 3:36. Syftet med ansökan är att pröva 

möjligheterna att uppföra flerbostadshus där delar av entréplanen kan nyttjas för handelsändamål.  

8.2.4. Spekeröd 

Spekeröd präglas av gles bebyggelse med enstaka, eller små grupper av hus i lantlig miljö. Strategin är att 

utveckla Spekeröds by, ett större område norr och söder om länsväg 650 där det finns ett godkänt 

planprogram från 2013. Totalt förväntas cirka 300 bostäder kunna byggas här. 

Det finns idag två påbörjade detaljplaner i området; Kännestorp 1:15, 9:1 och del av 2:25 och Kännestorp 

1:7, 1:13 och 3:8. 

8.2.5. Ucklum 

Ucklum ligger i kommunens nordöstra del. Bebyggelsen består huvudsakligen av enbostadshus blandade med 

serviceanläggningar och mindre verksamheter. I Ucklum är strävan att få en samlad bybildning i stället för 

utspridd bebyggelse. Totalt kan cirka 300 nya bostäder tillkomma inom utpekade områden. Utöver detta kan 

mindre förtätningar prövas i detaljplan. 

Under programperioden genomförs byggnation av området Sjöutsikten som består av 18 lägenheter med 4–6 

lägenheter i varje huskropp. 

8.2.6. Svenshögen 

Svenshögen är ett av kommunens norra delområden. Området har höga naturvärden och goda 

kommunikationer med en tågstation. Bebyggelsen är blandad och består till största delen av friliggande villor, 
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men orten har näst efter Norum den största andelen hyreslägenheter. Ny bebyggelse i området måste ske med 

hänsyn till naturvärden och närheten till kommunens dricksvattentäkt Hällungen. Totalt kan ca 450 nya 

bostäder tillkomma inom utpekade områden. 

I Svenshögen finns i dagsläget inget pågående detaljplanearbete. 

8.2.7. Ödsmål 

Ödsmål ligger i den norra delen av kommunen. På sikt kan Ödsmål utvecklas till ett samhälle med nya 

bostäder i olika boendeformer. Det finns flera stora utpekade områden och totalt beräknas cirka 600 bostäder 

kunna byggas ut.  

Det finns ett positivt planbesked för Näs 1:141 som ska möjliggöra nya bostäder och äldreboende i form av 

enbostadshus i grupp och flerbostadshus. 
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Datum: åååå-mm-dd  

Årlig avstämning av 
Trafikförsörjningsprogrammet 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande daterat 2022-08-15. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Göteborgsregionen har i skrivelse 

från Västra Götalandsregionen, daterad 2022-03-21, beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad remiss.  

Västra Götalandsregionen har i enlighet med samverkansformer kring 

kollektivtrafik i Västra Götaland genomfört en uppföljning av 

trafikförsörjningsprogrammet. Trafikförsörjningsprogrammet är det 

övergripande styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling och följs upp 

årligen.  

Föreliggande förslag till remissvar till Västra Götalandsregionen innebär även 

underlag till bland annat prioriteringar till Västtrafiks uppdrag samt inspel till 

revidering av trafikförsörjningsprogrammet. En revidering av 

trafikförsörjningsprogrammet ska påbörjas senast 2023. 

Göteborgsregionen har skickat vidare remissen till medlemskommunerna 

och arbetat fram förslag till remissvar i Göteborgsregionens 

kollektivtrafiknätverk där alla kommuner finns representerade.  

Sammanfattningsvis vill DKR i Göteborgsregionen lyfta att flera av 

målnivåerna kan förklaras med anledning av pandemin men inte enbart. 

Pandemins påverkan på ekonomiska förutsättningar har varit stor. 

Effektiviseringar och digitaliseringen bör emellertid inte påverka 

kollektivtrafikens attraktivitet, tillgänglighet, trygghet och enkelhet.  

Beslutsunderlag 

• Remissbrev Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet (bilaga) 

• Uppföljning 2021 (bilaga)  

• Trafikförsörjningsprogram 2021–2025 Hållbara resor i Västra Götaland 

(länk)  

• Inkomna remissvar till Göteborgsregionen (bilaga)  

• Snabbrapport, Västtrafik (bilaga) 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/KTN6620-2120840548-20/SURROGATE/H%c3%a5llbara%20resor%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%20beslutad%2018%20maj.pdf
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I enlighet med de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i 

Västra Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 

de delregionala kollektivtrafikråden. De delregionala kollektivtrafikråden ges 

då möjlighet att lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Den årliga avstämningen för 2021 innehåller två delar, dels en uppföljning av 

trafikförsörjningsprogrammet, dels en aktualisering av Miljö- och 

klimatstrategin (se separat ärende Årlig avstämning: Miljö- och 

klimatstrategin). 

I remissbrevet inkluderas ett antal frågeställningar kollektivtrafiknämnden 

önskar svar på:   

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 

marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken 

försämrats med anledning av pandemin.  

• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 

digitaliseringen spela?  

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för 

att nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 

fokusområdena? Exemplifiera gärna.  

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

Frågeställningar kopplat till uppföljningsrapporten:  

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt?  

• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 

strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 

tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet. Vi ser fram 

emot era synpunkter på den nya strukturen.  

Denna skrivelse avser besvara frågeställningarna kopplat till den årliga 

avstämningen av trafikförsörjningsprogrammet. Västra Götalandsregionen 

önskar kollektivtrafikrådens svar på remissen senast den 30 september 2022.  

Göteborgsregionen har skickat vidare remissen till alla medlemskommuner, 

inkomna svar ligger till grund för föreliggande förslag till yttrande som har 

arbetats fram i Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk.  

Vid det delregionala kollektivtrafikrådet 2022-05-13 fördes dialog kring 

ärendet som ett öppet samtal utan tydligt ställningstagande.  
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Bedömning 

Reflektioner kring måluppfyllelsen  

Övergripande måluppfyllelse för 2021 

År 2021 har präglats av Covid-19 och har därmed även haft stor påverkan på 

resandet oavsett bil, kollektivtrafik, gång och cykel. Trots drastiskt minskat 

resande har andelen resor med gång, cykel och kollektivtrafik i 

Göteborgsregionen legat runt 40%. Det är dock en minskning med ca 10 

procentenheter från 2019. När målet är att återta en tidigare marknadsandel 

finns en risk att det ska göras med en mer begränsad ekonomi och krav på 

effektiviseringar. Det är av yttersta vikt att inte effektiviseringar påverkar 

kollektivtrafikens attraktivitet negativt och på så sätt hämmar återväxten.  

I Västtrafiks snabbrapport för april kan vi se att återgången för antal resor 

går snabbare än väntat, särskilt i stadstrafikområdet för Göteborg, Mölndal och 

Partille (GMP). GR vill påpeka vikten av återhämtningen efter pandemin även 

sker i övriga reserelationer. När utvecklingen för 2022 sammanställts ger det 

en tydligare grund att analysera pandemins påverkan på resandet även ur ett 

återgångsperspektiv. Det är viktigt att beslutade strategier fortsatt genomförs, 

exempelvis Målbild Tåg 2035 (och 2028) samt Målbild Koll 2035. 

God geografisk tillgänglighet  

Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invånarna ska ges 

möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån olika geografiska 

förutsättningar. I trafikförsörjningsprogrammet innebär det att andelen 

invånare med högst 60 minuters restid med kollektivtrafik till närmsta 

pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per vardag ska vara minst 82%. 

Resultatet för 2021 är 79%. I kommande arbete bör det tydligare definieras vad 

som ingår i målet om 60 minuter, hur det följs upp och hur 

tillgänglighetsberäkningen görs. I uppföljningen framgår bara att 

beräkningsmetoderna har blivit bättre och därför påverkat målnivån.  

För att säkerställa att hänsyn tas till kollektivtrafiken vid bostadsbyggande 

bör Västra Götalandsregionen och Västtrafik öppna för möjlighet till 

kollektivtrafik i samband med att första invånaren flyttar in, inte först när 

resandeunderlaget bedöms vara tillräckligt stort. Denna princip bör även gälla 

vid nybyggnation av verksamhetsområden.   

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier men utbud och 

restid med kollektivtrafik bör förbättras för hela regionen, både i landsbygd och 

i tätort. Då Västra Götaland är en asymmetrisk region med olika geografiska 

förutsättningar bör det arbetas fram differentierade målnivåer där det 

övergripande målet kompletteras med ett eller flera delmål. Nuvarande 

målsättning gynnar inte nödvändigtvis kollektivtrafikens utveckling i regionens 

tätorter.  



Årlig avstämnming av trafikförsörjningsprogrammet    4 (9) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Anna Gustafsson, regionplanerare  

Datum: 2022-08-15, Diarienummer: 2022–00096  

 

  

 

 

Enkel, trygg och inkluderande 

Endast 60% av invånarna anser att det är enkelt att resa med Västtrafik. För de 

olika åldersgrupperna visar åldersgrupperna 45–64 år och 65–85 år en tydlig 

minskning av upplevd enkelhet. Under pandemin har åldersgrupperna i stor 

utsträckning blivit avrådda att resa med kollektivtrafiken vilket kan vara en 

orsak till minskningen. Målnivån gäller dock upplevd enkelhet och kan 

sannolikt endast inte förklaras med pandemins påverkan på resandet då nivån, 

enligt uppföljningsrapporten, beskrivs ha varit relativt konstant över tid. Om 

resultatet ligger relativt konstant över tid bör Västra Götalandsregionen föra en 

diskussion kring hur de avser arbeta med frågan.  

För trygghetsmålet om att andelen ska öka till 70% görs en rimlig analys att 

pandemin påverkat då trygghet sannolikt även inkluderar rädsla för smitta. Det 

är dock olyckligt att en minskning av upplevd trygghet särskilt kan ses bland 

kvinnor. Detta då kvinnor i högre utsträckning än män har fortsatt åka 

kollektivt under pandemin. Även här är det viktigt att Västtrafik och Västra 

Götalandsregionen undersöker eventuella ytterligare orsaker för att identifiera 

rätt insatser.  

Under pandemin har Västra Götalandsregionen och Västtrafik beslutat att 

upprätthålla, och i vissa fall utöka, kollektivtrafiken trots att antalet resenärer 

och biljettintäkterna minskade kraftigt. Utan dessa beslut hade den upplevda 

tryggheten i kollektivtrafiken sannolikt varit än lägre.  

Härryda kommun har under 2021, efter initiativ från ungdomsrådet, tagit 

fram en enkät avseende skolungdomars resande med kollektivtrafik. Enkäten 

har legat till grund för fortsatta diskussioner med Västtrafik, som upplevts 

mycket positiva. Det arbetet, tillsammans med Lupp1-enkäten visar att frågor 

avseende trygghet och nöjdhet, där ålder är en utgångspunkt, behöver belysas 

ytterligare i kommande arbete och programperiod.  

Det pågår även ett arbete i Lerums kommun tillsammans med Polisen, 

Trafikverket och Västtrafik för att höja tryggheten vid Lerums station och Floda 

station. Den typ av samverkansformer bör arbetas vidare med för att höja 

upplevd trygghet för alla resenärer.  

Låg miljöpåverkan  

Med anledning av att målet för låg miljöpåverkan beräknas främst i 

personkilometer går det att tydligt se pandemins effekter. Målet är att minska 

utsläppen med 85% jämfört med 2006 års utsläppsnivåer. Det hade varit 

 

1 Lokal uppföljning av ungdomspolitiken – en nationell ungdomsundersökning. För 

mer information se Ungas vardag och framtidsutsikter i Göteborgsregionen | 

Göteborgsregionen (GR) (goteborgsregionen.se) 

https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/ungasvardagochframtidsutsikterigoteborgsregionen.5.72c4495e17f44b644431574c.html
https://goteborgsregionen.se/kunskapsbank/ungasvardagochframtidsutsikterigoteborgsregionen.5.72c4495e17f44b644431574c.html
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önskvärt att ytterligare resonemang förs om varför detta inte bedöms möjligt 

att uppnå till 2025.  

Miljö- och klimatstrategin är en del av den årliga avstämningen men hanteras 

i särskilt remissvar. För synpunkter på ärendet Årlig avstämning: Miljö- och 

klimatstrategin hänvisas därmed till separat yttrande. 

Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka 

för det ”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll 

kan och bör digitaliseringen spela?  

Med anledning av pandemin har resvanor rubbats och ambitionsnivån borde 

vara offensiv. Invånare har blivit mer medvetna om smittorisker vilket skapar 

en generell känsla av otrygghet. Vi kan därför inte räkna med att 

kollektivtrafikresandet återställs utan arbetsinsatser. Det bör inte enbart 

handla om att återta resenärer utan även om att fånga de som skapat sig 

ändrade resvanor. Digitaliseringen kommer spela en viktig roll i framtiden för 

att satta klimat- och miljömål uppnås. Ett minskat antal resor innebär inte 

alltid en negativ utveckling då en utebliven resa trots allt kan anses vara mer 

hållbar än en resa med kollektivtrafiken.  

Vad det ”nya normala” faktiskt innebär kan dock vara för tidigt att säga. Det 

finns ett behov av att definiera vad det ”nya normala” innebär då det sannolikt 

skiljer sig åt mellan kommuner i Göteborgsregionen baserat på kommunala 

förutsättningar och geografisk placering i regionen. Sannolikt kommer en 

högre grad av flexibilitet tydligare synas i arbetspendlingen. Flexbiljetten är ett 

steg i rätt riktning för att underlätta flexibla hållbara resval. En utvärdering bör 

göras för att även se hur flexbiljetten passar resenärernas behov. 

I en mer flexibel vardag bör även anpassningar till invånarnas behov ses över 

och eventuellt justeras. I enlighet med trafikförsörjningsprogrammet är arbets- 

och studiependling prioriterade resor. Indikatorn ”andel invånare med 

avgångstider som passar deras resbehov” visar en minskning från 2019 för alla 

ålderskategorier även om ålderskategorin 15–19 år samt 20–25 år visar en 

tydlig ökning från 2020. Ambitionen att locka tillbaka resenärer samt få fler 

nya resenärer att resa kollektivt blir en större utmaning om utbudet och 

resenärens valmöjligheter minskas.  

Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika fokusområdena?  

Driva på och underlätta för hållbara resval 

Uppföljningsrapporten beskriver att cykelfrågor fått ett ökat fokus inom 

Västtrafiks arbete, dels för att minska trängseln ombord, dels för att utveckla 

kopplingarna mellan kollektivtrafik och cykel. För att cykelresor tydligare ska 

kunna vara en del av det totala hållbara resandet bör tydligare krafttag göras 

för att säkerställa de fysiska cykelvägarnas säkerhet och genhet.  
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Det har pågått ett arbete med att utveckla samarbetet gällande 

pendelparkeringar i Västra Götalandsregionen. GR ser ett behov av att fortsätta 

arbetet där frågor om finansiering och genomförande tydligare adresseras och 

bistår gärna i det arbetet. 

Med anledning av pandemin har resmönster förändrats och fritidsresor med 

kollektivtrafik har blivit viktigare. Det finns en utmaning då fritidsresorna inte 

sker lika regelbundet som arbets- och studiependling. Göteborgs Stad lyfter i 

sitt remissvar till GR att de gärna antar den utmaningen tillsammans med 

Västtrafik.   

Det finns ett behov av påverkansprojekt för kollektivtrafiken där kommuner 

kan bistå med marknadsföring av kommunspecifik information. Kungälvs 

kommun och Lerums kommun bidrar gärna i sådant arbete.  

Den mobilitetsarena som startas under 2021 har ambitionen att samordna 

olika pågående projekt med fokus på mobilitet och tillgänglighet för mindre 

tätorter och landsbygder. Alingsås kommun och Ale kommun delar behovet av 

en mobilitetsarena och har ett särskilt intresse av att delta i det forumet.  

Utöver särskilt utpekade möjligheter att bidra till de olika fokusområdena 

pågår arbete i kommunerna tillsammans med Västtrafik, Västra 

Götalandsregionen och ibland Trafikverket. Ett sådant exempel är den 

överenskommelse om färdplan för hållbara förbindelser i stråket Öckerö-

Göteborg. En sådan färdplan kopplar långsiktigt an till flera av fokusområdena 

och innebär ett viktigt strategiskt långsiktigt arbete för att bidra till 

fokusområdena.   

Kombinerad mobilitet  

Det är positivt att Västtrafik öppnat upp för tredjepartsförsäljning av biljetter 

till både digitala återförsäljare och mobilitetspartners. Då hela resan 

perspektivet är viktigt för att öka andelen hållbara resor är arbetet med att 

främja kombinationsresor med nya mikromobilitetslösningar positivt. 

Digitaliseringen skapar här goda förutsättningar som med fördel kan få ta plats 

i nuvarande trafikförsörjningsprogram och i kommande programperiod. 

Digitaliseringens möjligheter får dock inte resultera i begränsningar för 

människor där det digitala livet inte är normen.  

Att kombinera cykel med kollektivtrafik är en viktig del i arbetet med 

kombinerad mobilitet där hela resan bör inkluderas. En utmaning idag är den 

otydliga ansvarsfördelningen gällande exempelvis säkra cykelparkering, ytor 

för samåkning och bildelningstjänster i anslutning till större 

kollektivtrafiknoder. Västra Götalandsregionen och Västtrafik bör fortsatt 

stödja kombinationsresor genom att underlätta för resenärer att ta med sig 

cykeln på tåg för att kunna använda den under första och sista delen av resan. 

Likt arbete med pendelparkeringar bör ett arbete göras för hur cykel och 

kollektivtrafik, på strategisk nivå, kan utvecklas där ansvarsfördelning även 

adresseras.  
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Kombinerad mobilitet bör även utredas utifrån kollektivtrafik på vatten där 

nya förbindelser bör utredas. Göteborgsregionens fördjupade strukturbild för 

kustzonen kan ligga till grund för en sådan utredning och satsning.   

Samhällsplanering och kollektivtrafik  

Det pågår ett arbete med att ta fram riktlinjer för vilket utbud av kollektivtrafik 

som kan förväntas i olika typer av förtätningar. Det är viktigt att det också 

tydliggörs vilken aktör som ansvarar för vilken del i processen så att 

riktlinjerna blir användbara för involverade parter.  

Göteborgsregionen är en expansiv delregion gällande både befolknings- och 

bebyggelseutveckling. Bebyggelsen innefattar även verksamheter och 

fokusområdet samhällsplanering och kollektivtrafik bör framgent även 

inkludera verksamhetsområden på ett tydligare sätt. Näringslivets roll som 

samhällsaktör bör tydligare inkluderas och synliggöras.  

Det finns god samverkan för kollektivtrafikplanering på kort sikt (1–2 år) och 

på lång sikt (mer än 10 år) men den gemensamma planeringen på medellång 

sikt bör utvecklas ytterligare och inkludera ett delregionalt perspektiv. 

Västtrafiks breddade ansvar för att driva samhällsutveckling som en ömsesidig 

process bör tydligt inkludera samhällsplaneringsfrågor även på medellång sikt. 

I kommande arbete bör det delregionala perspektivet vara en självklar aspekt 

att inkludera. Göteborgsregionen bidrar gärna till fortsatt arbete för att stärka 

samhällsplanering och kollektivtrafik utifrån ett flertal olika perspektiv. 

Göteborg, Mölndal och Partille har tillsammans med Västra 

Götalandsregionen och Västtrafik tagit fram mål- och strategidokumentet 

Målbild Koll 2035. Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionen har beslutat att GR 

ska initiera frågan om att genomföra motsvarande process för hela 

storstadsregionen. Under 2022 har Göteborgsregionen och Västra 

Götalandsregionen inlett samtal på tjänstepersonsnivå om utveckling av 

kollektivtrafiken i storstadsregionen. Göteborgsregionen uppskattar initiativet 

och ser fram emot fortsatta samtal under 2023.  

Driva på och styra forskning och innovation  

Göteborgsregionen ser positivt på de prioriterade forskningsområdena och ser 

fram emot fortsatt samarbete under kommande programperioder.  

Övriga synpunkter/kommentarer?  

Efter remissen skickats ut till respektive DKR har kollektivtrafiknämnden 

beslutat att genomföra en utvärdering av tre zoner. Göteborgsregionen 

välkomnar den utvärderingen. Potentialen för hållbart resande över 

kommungränser är stor i Göteborgsregionen. Det är därför av vikt att 

zonindelningen underlättar för ett hållbart resande snarare än att skapa 

begränsningar. Göteborgsregionen vill poängtera vikten av att utvärderingen 
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tar hänsyn till de funktionella relationerna i resandet snarare än de geografiska 

administrativa gränserna.  

Frågeställningar kopplat till uppföljningsrapporten:  

Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt?  

Uppföljningsrapporten är ett viktigt dokument för att kunna följa den 

övergripande utvecklingen av kollektivtrafiken. Den bidrar till ökad kunskap 

om läget i regionen och kan ge inspiration och motivation till fortsatt arbete i 

kommun och delregion. Den samlade bilden är viktig för att enkelt kunna göra 

jämförelser mellan uppföljningsområdena.  

Göteborgsregionen uppskattar att målnivåer nu tydligare finns nedbrutna per 

kommunalförbund. Det innebär att de delregionala skillnaderna tydliggörs och 

analyseras utifrån mer korrekta förutsättningar. För ytterligare 

användningsmöjligheter av uppföljningsrapporten vore eventuella särskilda 

delregionala utmaningar eller förutsättningar uppskattat. Sådana analyser 

skulle vara behjälpliga i arbetet med att utveckla kollektivtrafiken i 

storstadsregionen. Fördjupade kommunala nedbrytningar kan med fördel 

hanteras inom de ordinarie dialogprocesser kommuner har med Västtrafik.  

Synpunkter kopplat till uppföljningsrapportens nya struktur och avsnitt  

Den nya strukturen är en tydlig förbättring från tidigare år. Rapporten är 

avsevärt enklare att ta till sig när den följer trafikförsörjningsprogrammets 

struktur. Innehåll, tonalitet och illustrationer bidrar till att rapporten blir 

tydligare och enklare att använda.  

Uppföljningsrapporten kan med fördel inkludera två ytterligare stycken. Det 

ena som föreslås är ett stycke för ”övrigt” för att exempelvis kunna inkludera 

arbete som påbörjats eller beslutats om inför det kommande verksamhetsåret. 

Ett exempel på sådant arbete är frågan om flexibla skolstarter som initierats av 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd. Det andra stycket som 

föreslås är ”lärdomar och framåtblick” med särskild koppling till avsnittet om 

strategier och fokusområden. Här skulle exempelvis tips och medskick till 

kommuner med exempel på hur de kan bidra inom de olika vara uppskattat.  

Övriga generella synpunkter från Göteborgsregionen 

Både 2020 och 2021 har varit udda år med anledning av pandemin. Det bär 

dock inte enbart med sig negativa erfarenheter. Åren har även präglats av god 

samverkan med flera goda dialoger. Ett exempel har varit arbetet med att 

säkerställa gymnasieresor under pandemin och det aktiva arbetet med att 

bibehålla, och i vissa fall ökat, turtätheten för att minska trängseln. 

Under 2022 har även ett arbete med att utveckla arbetssätten, baserat på 

utvärderingen av samverkansformerna, påbörjats. Göteborgsregionen ser fram 

emot fördjupade samtal om exempelvis budgetprocesser i kommun och region, 
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ökad förståelse för hur lämnade synpunkter omhändertas samt vad olika typer 

av dialoger leder till.  

Avslutningsvis ser Göteborgsregionen fram emot att påbörja arbetet med 

revideringen av trafikförsörjningsprogrammet senast under 2023.  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 

 

Skickas till 

Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd, kollektivtrafik@vgregion.se 

(Ange i ämnesraden ”Göteborgsregionen – Remissvar Årlig avstämning, KTN 

2021-00173) 
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Remissbrev 
Datum 2022-03-21 
Diarienummer KTN 2021-00173 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson och Martin 
Elofsson 
Telefon: 0707-30 25 93 och 0730-83 78 58 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se och 
martin.elofsson@vgregion.se 

Till de delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning om 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 
de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade 
samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal 
förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete ihop med 
kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas tjänstepersoner i 
våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. Arbetet kommer 
utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. 

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 
uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 
Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen 
och en del som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår 
de strategier och fyra fokusområden som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Dialog i DKR under våren 
Under vårens DKR-möten presenteras uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det förs en dialog om 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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kollektivtrafikens utveckling i förhållande till målen, som underlag för uppdraget 
till Västtrafik. 

Vi önskar svar på följande frågor: 
Trafikförsörjningsprogrammet:  

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats 
med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 
digitaliseringen spela?   

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att 
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 
fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 
Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.  
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 

Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med 
inspel och synpunkter.  

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen 
för gällande trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna 
också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 
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Aktualisering av VGRs Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken  
Vi skickar en aktualisering som gjorts av gällande Miljö-och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken för kännedom. Aktualiseringen är gjord med anledning av 
omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och 
är en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills 
vidare. 

 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 30 
september 2022. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

Västra Götalandsregionen 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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INLEDNING  

Trafikförsörjningsprogrammet 
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är det övergripande 
styrdokumentet för kollektivtrafikens utveckling. Västra Götalands-
regionen antog i maj 2021 ett nytt trafikförsörjningsprogram som 
ska gälla till 2025. Programmet innehåller mål för kollektivtrafikens 
utveckling samt en beskrivning av hur målen ska nås.  

Genomförandet av trafikförsörjningsprogrammet sker genom tidi-
gare beslutade strategier och arbete kring fyra fokusområden. Sam-
verkan mellan olika aktörer är en förutsättning för att nå trafikför-
sörjningsprogrammets mål. 

Uppföljningens upplägg 
Uppföljningen avser de mål och indikatorer som finns i trafikförsörj-
ningsprogrammet och redovisas med måluppfyllelse gentemot an-
givna måltal. Ett antal indikatorer utan måltal finns med för att 
bättre kunna analysera och bedöma utvecklingen av målen. Utöver 
måluppfyllelsen redovisas också hur genomförandet har skett i stra-
tegier och fokusområden. 
 

Översikt mål och genomförande 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland – med ambitionen att alla resor ska vara hållbara. 
Mål, strategier och fokusområden i trafikförsörjningsprogrammet 
visas i figuren på nästa sida. 

Covid-19-pandemin  
Covid-19-pandemin fortsätter påverka måluppfyllelsen inom i stort 
sett alla indikatorer. Under pandemin har fokus varit på att fortsätta 
bedriva kollektivtrafik i den omfattning som behövs för att minska 
risken för trängsel. Förstärkningstrafik har körts där det varit möj-
ligt. Västtrafik har delat ut munskydd, stängt framdörrar, och infor-
merat om trängsel och alternativa resvägar. Allt i syfte att i så stor 
utsträckning som möjligt stödja samhällets arbete med att minska 
smittspridning. Under hösten avtog smittan och till exempel fram-
dörrar öppnades igen. I december återinfördes restriktionerna. 
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SAMMANFATTNING 

Måluppfyllelse 2021 
 
Det övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i 
hela Västra Götaland med ambitionen att alla resor ska vara 
hållbara. Målen är att komma tillbaka till samma nivå som år 
2019. För kollektivtrafikens marknadsandel innebär detta 
minst 33 procent och för andelen resor med kollektivtrafik, 
cykel och gång innebär det minst 40 procent. Kollektivtrafi-
kens marknadsandel gentemot bilen har fortsatt minska under 
2021 och var 21 procent. Andelen hållbara resor med kollek-
tivtrafik, cykel och gång har också minskat och ligger på 30 
procent. Minskningen som började redan 2020 är förväntad 
med tanke på covid-19-pandemin. Pandemin fortsätter på-
verka måluppfyllelsen inom i stort sett alla indikatorer.  
 
Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet 
Den geografiska tillgängligheten visar att målet med 79 pro-
cent av invånarna som har högst 60 minuters restid med kol-
lektivtrafik och minst 10 resmöjligheter per vardag till närmsta 
pendlingsnav är uppfyllt. Antalet resor visar på en ytterligare 
nedgång sedan 2020 med 12 miljoner till 234 miljoner.  
 
Kollektivtrafiken är enkel, trygg och inkluderande 
Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med 
Västtrafik ligger stabilt kring 60 procent. Däremot har andelen 
invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik minskat 
sedan 2018 men ligger på 58 procent vilket är ungefär samma 
nivå som 2020. Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prio-
riterade hållplatserna har fortsatt under 2021 och 597 hållplat-
ser uppfyller nu grön standard.  
 
Kollektivtrafiken ger låg miljöpåverkan 
Utsläppen av koldioxid per personkilometer har minskat med 
49 procent sedan 2006 vilket är långt ifrån målet på 85 pro-
cent. Utfallet påverkas av antalet resande och därför redovisas 
även kollektivtrafikens totala utsläpp av koldioxid. De uppgår 
till 49 900 ton vilket är 16 procent lägre än 2020. 
 
Genomförande – strategier och fokusområden 
Genomförandet sker genom programmets beslutade strategier 
och fokusområden. Arbetet har i flera delar påverkats av pan-
demin. Exempelvis genom ett ökat fokus på cykel i det håll-
bara resandet och FOI-satsningar på återtagande av kollektiv-
trafikens nivåer efter pandemin. Elektrifiering av fordonsflot-
tan har dock fortsatt, liksom satsningar i de olika naven utifrån 
respektive kollektivtrafikplan.  
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MÅLUPPFYLLELSE 2021  

 

Mål 

Samlad 
målupp-
fyllelse 
2021 Måltal 2025 2018 2020 

Utveckl-
ing mot 
mål sen-
aste året  2021 

 

Andelen hållbara 
resor ska öka i hela 
Västra Götaland - 
med ambition att 
alla resor ska vara 
hållbara 

 

 

Kollektivtrafikens marknadsandel ska återtas, 
minst 33 procent. 

33% 22% 

 

21% 

Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och 
gång ska återtas, minst 40 procent. 

39% 33% 

 

30% 

 

Kollektivtrafik med 
god geografisk till-
gänglighet 

 

 

 
 
 

 

 

Andelen invånare med högst 60 minuters 
restid med kollektivtrafik till närmsta region-
ala pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter 
per vardag (i båda riktningar) ska vara minst 
79 procent (måltalet är justerat p.g.a. ändrad 
metod). 

78,9% iu. 

 

79,2% 

Antal resor med kollektivtrafik ska återtas, 
minst 350 miljoner resor (2019 års nivå). 

339 246 

 

234 

 

Kollektivtrafiken är 
enkel, trygg och in-
kluderande 

 

 
 

 
 

 

Andelen invånare som anser att det är enkelt 
att resa med Västtrafik ska öka till minst 65 
procent. 

61% 61% 

 

60% 

Andelen invånare som känner trygghet att 
resa med Västtrafik ska öka till minst 70 pro-
cent. 

66% 59% 

 

58% 

Antal prioriterade hållplatser och terminaler 
som är anpassade för personer med funkt-
ionsnedsättning ska öka till minst 800 st. 

385 502 

 

597 

 Kollektivtrafiken 
ger låg miljöpåver-
kan 

 

 
 

 
Ej mål 

Utsläppen av CO2 per personkilometer i kol-
lektivtrafiken ska minska med minst 85 pro-
cent jämfört med år 2006. 

64% 
(2019) 

48% 

 

49% 

 Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs 
upp för att visa de verkliga utsläppen utan 
hänsyn till det minskade resandet (kton) 

57,3 
 

59,6  

 

49,9  
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Hållbara resor  
Övergripande målet är att andelen hållbara resor ska öka i hela 
Västra Götaland - med ambition att alla resor ska vara håll-
bara. Ökar andelen hållbara resor bidrar det till en hållbar sam-
hällsutveckling, minskad miljö- och klimatbelastning samt att 
ytor i gaturummet frigörs. 

Målet mäts genom att kollektivtrafikens marknadsandel gente-
mot motorfordon ska återtas samt att andelen resor samlat med 
kollektivtrafik, cykel och gång ska återtas. Den motoriserade 
marknadsandelen beräknas genom att dividera antal resor med 
kollektivtrafik i förhållande till alla resor med motorfordon in-
klusive kollektivtrafik. Resor med gång och cykel ingår inte. 

Kollektivtrafikens marknadsandel 

Den motoriserade marknadsandelen har fortsatt sjunka under 
2021 och ligger nu på 21 procent. Det är en försämring med 12 
procentenheter jämfört med 2019. Detta beror på covid-19-
pandemin och restriktionerna. Generellt påverkas marknadsan-
delen av en kombination av styrmedel som ökar kollektivtrafi-
kens attraktivitet och samtidigt gör biltrafiken mindre konkur-
renskraftig.  

Kvinnor har en betydligt högre marknadsandel än män, på 26 
respektive 18 procent och skillnaden har ökat i och med pan-
demin. Det är svårt att säga vad det beror på, om kvinnor i 
högre utsträckning har valt kollektivtrafik eller om de inte haft 
valet genom lägre tillgång till bil.  

 
Figur 1.  Kollektivtrafikens marknadsandel (motoriserade resor), uppdelat 

per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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Andel kollektivtrafik, gång och cykel 

Figur 2 visar att andelen kollektivtrafik, gång och cykel till-
sammans har minskat med tre procentenheter under 2021 till 0 
procent, nio procentenheter lägre än 2019. Det är en mindre 
förändring än vad som gäller för enbart kollektivtrafik och be-
ror på att andelen cykel och gång har ökat under covid-19-pan-
demin.  
Bland kvinnor är andelen högre än män och 2021 var den 34 
procent för kvinnor och 26 procent för män. Från 2019 till 
2021 minskade männens andel från 36 till 26 procent medan 
kvinnors andel från 40 till 34 procent. Skillnaderna mellan 
kvinnor och män beror på ett antal faktorer. En är att män i 
högre utsträckning äger bilar (65 procent av alla bilar ägs av 
män) och troligen har tillgång till bilen i högre utsträckning än 
kvinnor. En annan faktor kan vara att kvinnor i olika under-
sökningar värderar åtgärder för att motverka klimatföränd-
ringar högre. I Kollektivtrafikbarometern svarar 85 procent av 
kvinnorna och 70 procent av männen att de instämmer i att det 
är viktigt att man bidrar till en bättre miljö när man reser med 
kollektivtrafik. Kvinnor svarar också i högre utsträckning än 
män att de ser fördelar att resa med kollektivtrafiken jämfört 
med bil. Naturvårdsverkets attitydundersökning om klimatet 
visar också att kvinnor i högre utsträckning än män är positiva 
till att försöka göra något åt klimatförändringarna.  

 
Figur 2.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång skiljer sig 
markant åt mellan Göteborgsregionen med 40 procent och öv-
riga delregioner som ligger på 18 procent. Andelen har mins-
kat med 11 procentenheter från 2019 till 2021 i Göteborgsreg-
ionen medan den i Fyrbodal enbart har minskat med två pro-
centenheter.  

I större orter och stråk är förutsättningarna bättre för att öka 
andelen resor med både kollektivtrafik samt gång och cykel. 
En förklaring till skillnaderna är att högt utbud med 
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kollektivtrafik ofta har ett samband med hög befolkningstäthet, 
som i Göteborgsregionen. Det är också stora variationer inom 
delregionerna. Skolresor utgör generellt en högre andel av 
samtliga kollektivtrafikresor i Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhä-
rad jämfört med Göteborgsregionen. Det gör att överflyttning 
till bil kan vara lägre i dessa regioner.  

 
Figur 3.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppde-

lat per delregion. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Andelen kollektivtrafik, gång och cykel fördelat på åldrar 
finns i figur 4 och det är tydligt att andelen sjunker med ökad 
ålder. Andelen har minskat mest bland yngre och äldre under 
covid-19-pandemin. Andelen i åldersgruppen 26-44 år har va-
rit relativt konstant även om det har skett en omfördelning 
inom det hållbara resandet med en ökad andel av gång och cy-
kel relativt kollektivtrafik. 

 
Figur 4.  Andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern.  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2018 2019 2020 2021

GR Skaraborg Fyrbodal Sjuhärad

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

2018 2019 2020 2021

15-19 år 20-25 år 26-44 år 45-64 år 65-85 år



 

  10 

God geografisk tillgänglighet  
Definitionen av god geografisk tillgänglighet innebär att invå-
narna ska ges möjlighet att ta del av kollektivtrafiken utifrån 
olika geografiska förutsättningar.  

Kollektivtrafik med god geografisk tillgänglighet handlar både 
om att geografiskt knyta samman territoriet Västra Götaland 
och att skapa tillgänglighet till studier och arbetsmarknader 
som i sin tur bidrar till välfärd och tillväxt. Kollektivtrafiken 
har också en viktig roll för att människor ska kunna vara del-
aktiga i samhället.  

Kollektivtrafiken har olika förutsättningar i olika geografier. I 
stråken har kollektivtrafiken förutsättningar att vara konkur-
renskraftig gentemot bilen och det är därför viktigt att invå-
narna kan ansluta till kollektivtrafikens stråk. I stadsmiljöer 
skapar kollektivtrafik, cykel och gång tillsammans förutsätt-
ningar för mindre trängsel och goda livsmiljöer.  

Tillgänglighet till pendlingsnav med kollektivtrafik 

Andelen invånare som har högst 60 minuters restid till närmsta 
regionalt pendlingsnav från sin bostad med minst 10 resmöj-
ligheter per vardag är 79,2 procent. Det är en ökning med 0,3 
procentenheter från 2018 vilket innebär 5 200 individer. Målet 
är justerat till 79 procent efter en förbättring av mätmetoden.  

Utfallet påverkas antingen genom att antalet invånare inom 60 
minuter till pendlingsnaven förändras eller genom att utbudet 
och restider med kollektivtrafiken förändras. En stor andel av 
invånarna som har längre tid än 60 minuter till ett pend-
lingsnav finns i tidsspannet 61-75 minuter. Kommunerna har 
möjlighet att påverka genom att ta hänsyn till kollektivtrafiken 
vid byggandet av nya bostäder.  

 
 2018 2019 2020 2021  

Andel invånare  78,9% iu. iu. 79,2%  
 

Figur 5.  Andel invånare m högst 60 min restid med kollektivtrafik 
till närmsta pendlingsnav och minst 10 resmöjligheter per var-
dag. Källa: Västra Götalandsregionen, Västtrafik och Västdata-
basen/SCB. 

 
 
  

Tillgänglighetsberäkning 
Västra Götalandsregionen har un-
der 2021 förbättrat metoden att 
göra tillgänglighetsberäkningar med 
restider för kollektivtrafiken och för 
anslutningsresor till fots. Det inne-
bär att målet minst 82 % ändras till 
minst 79 %. 
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Resor med kollektivtrafik 

Antalet resor 2021 var 234 miljoner och jämfört med 2020 har 
resandet minskat med 5 procent. Notera att under de första må-
naderna 2020 var resandet på normal nivå, då covid-19-pande-
min började påverka samhället i stort i mars 2020. Jämfört 
med 2019 har resandet minskat med 33 procent, vilket innebär 
116 miljoner färre resor 2021 jämfört med 2019. För att nå 
målet om att återta antalet resor på 350 miljoner behöver anta-
let resor öka med 50 procent.  
 

 
 

Figur 6.  Antal resor med kollektivtrafik. Källa: Västtrafik. 
 
Resandet har varierat i takt med smittspridning och restrikt-
ioner. Första delen av 2021 omfattades av hårda restriktioner 
och under årets första månader låg resandet på ungefär hälften 
av 2019 års nivå. Resandet började sedan återhämta sig i takt 
med att pandemin avmattades.  
 
Under andra halvan av året ökade resandet något efter somma-
ren och fortsatte öka något mer under oktober till december. I 
december månad var antalet resor närmare 20 procent lägre 
jämfört med december 2019 men jämfört med december 2020 
är resorna närmare 50 procent högre.  
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Enkel, trygg och inkluderande 
Kollektivtrafiken är en betydelsefull del i omställningen till ett 
mer hållbart resande och för att tillgodose invånares grundläg-
gande behov av tillgänglighet. Den behöver då både upplevas 
attraktiv och vara utformad med en medvetenhet om den vari-
ation av förutsättningar och behov som finns hos invånarna. 
Upplevelsen av kollektivtrafiken innefattar inte enbart själva 
kollektivtrafikresan utan även möjligheten att få information 
inför sin resa, köpa biljett, ta sig till och från hållplatsen eller 
stationen och efter kollektivtrafikresan ansluta till sitt slutmål. 
Det är därför viktigt att arbeta utifrån ett hela-resan-perspektiv 
med invånares olika behov och förutsättningar i centrum.  
Kollektivtrafiken ska vara tillgänglig för personer med funkt-
ionsnedsättning. Ett systematiskt arbete för att tillgänglighets-
anpassa kollektivtrafiken har pågått i många år. Många åtgär-
der som förbättrar den fysiska tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning skapar bättre tillgänglighet för alla 
resenärer, till exempel barn och äldre. 
Enkelt att resa med Västtrafik 

Det är 60 procent av invånarna som anser att det är enkelt att 
resa med Västtrafik och nivån har varit relativt konstant över 
tid. Andelen kvinnor som anser att det är enkelt är något högre 
än andelen män, 61 procent jämfört med 58 procent.  
 

 
Figur 7.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa 

med Västtrafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarome-
tern. 

 
Det är svårt att veta vad invånarna lägger in i bedömningen av 
om det är enkelt att resa. Förmodligen är det en samlad bild av 
biljettköp, information, byten och relationer. I Kollektivtrafik-
barometern svarar omkring 80 procent av invånarna att det är 
enkelt att köpa biljett samt att det är enkelt att få information 
inför resan. Det tyder på att andra faktorer än dessa påverkar 
svaren om enkelhet.  
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Figur 8 visar att det inte heller skiljer sig särskilt mycket över 
tid i olika åldrar, med undantag av 65-85 år som i högre grad-
blivit avrådda att åka kollektivtrafik. Generellt anser unga och 
äldre i högre utsträckning än medelålders att det är enkelt att 
resa med Västtrafik. 
 

 
Figur 8.  Andelen invånare som anser att det är enkelt att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Trygghet att resa med Västtrafik 

Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik 
är 58 procent. Innan covid-19-pandemin låg tryggheten på 66 
procent och sedan har nivån minskat. Andelen kvinnor är nå-
got lägre än andelen män som känner trygghet att resa med 
Västtrafik. Innan covid-19-pandemin var förhållandet det om-
vända.  

 
Figur 9.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Väst-

trafik, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
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för att bli smittad vid resor med kollektivtrafiken. Under 2021 
svarade 60 procent att de känner mycket eller viss oro, något 
lägre än 2020. Kvinnor känner i högre grad oro än män, 67 
procent jämfört med 53 procent. 
 
Västtrafik har sedan några år tillbaka ett systematiskt trygg-
hets- och säkerhetsarbete som har fokuserat mycket på brotts-
förebyggande insatser. I och med pandemin har arbetet delvis 
utökats. Till exempel har trygghetsvärdarna fått en bredare in-
riktning under 2021 med fokus på synlighet och kommunikat-
ion. 
 
Andelen invånare som känner trygghet fördelat på åldrar finns 
i figur 10. De äldsta och de yngsta är mest trygga medan ål-
dersgruppen 26-44 år har lägst andel trygga med 54 procent. I 
inledningen av covid-19-pandemin under 2020 minskade 
tryggheten för äldre medan för yngre har andelen sjunkit först 
under 2021. 
 

 
Figur 10.  Andelen invånare som känner trygghet att resa med Västtrafik, 

uppdelat per åldersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern. 
 
Tillgängliga hållplatser 

Arbetet med att tillgänglighetsanpassa de prioriterade hållplat-
serna har fortsatt under 2021. Den så kallade 800-listan har 
uppdaterats utifrån aktuell resandestatistik och omfattar de 
cirka 960 hållplatser som har minst 100 påstigande per dygn. 
Listan har uppdaterats efter att Västtrafik har gjort en ny över-
syn av antalet påstigande per hållplats. Listan innehåller även 
ett fåtal hållplatser med färre påstigande, där kommunerna har 
prioriterat dem utifrån typ av målpunkt. Listan används för att 
prioritera vilka hållplatser som ska åtgärdas vad gäller till-
gänglighetsanpassning enligt kriterier i Strategi för kollektiv-
trafik på jämlika villkor. 
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Det finns 597 hållplatser som uppfyller grön standard, det vill 
säga samtliga kriterier för tillgänglighetsanpassning med un-
dantag för väderskydd och realtid. Antalet anpassade till den 
lägsta kravnivån (gul + grön standard) är 783 hållplatser, som 
innebär minst ledstråk, kontrastmarkering och hög kantsten.  
 
I figur 11 redovisas hållplatserna sammanfattningsvis utifrån 
grön, gul eller röd standard av tillgänglighetsanpassning. En 
komplett redovisning återfinns på webbsidan.  

 
 2018 2019 2020 2021 

 
Grön standard 

385 491 502 597 

 
Gul standard 

178 120 120 186 

 
Röd standard 

215 166 153 176 

 
Figur 11.  Antal prioriterade hållplatser och terminaler som är tillgänglig-

hetsanpassade. Källa: Västtrafik. 

  

https://www.vgregion.se/strategijamlikavillkor
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Låg miljöpåverkan 
Kollektivtrafiken i Västra Götaland ska ha låg miljö- och kli-
matpåverkan och vara en del i ett långsiktigt hållbart transport-
system. I detta innefattas effektiv trafik, driven av förnybara 
drivmedel med låg klimatpåverkan.  

Fram till år 2025 är målet en minskning av utsläpp av CO2 
med 85 procent jämfört med år 2006. För att nå detta mål 
krävs en stor satsning på elektrifiering av främst stads- och tä-
tortstrafik, men även av kortare regionbusslinjer. En satsning 
på elektrifiering ger många ytterligare positiva effekter på 
hälsa, miljö och klimat, bland annat minskade bullernivåer. 

 
Kollektivtrafikens utsläpp av koldioxid 

Kollektivtrafikens CO2 utsläpp per personkilometer har mins-
kat med 49 procent jämfört med 2006. Elektrifiering av bussar 
i framför allt stadstrafik går snabbt och ger stor effekt. Det 
finns stora möjligheter att elektrifiera även regiontrafik vilket 
kan bidra till ytterligare minskade koldioxidutsläpp. Målet om 
att minska koldioxidutsläppen med 85 procent till år 2025 be-
döms dock vara en utmaning. Nyckeltalet mäts per personkilo-
meter och påverkas kraftigt av att resandet har minskat i och 
med pandemin.  

 

 
Figur 12.  Utsläppen av koldioxid per personkilometer i kollektivtrafiken. 

Källa: Frida, Västtrafik. 
 
Kollektivtrafikens totala utsläpp av CO2 följs upp för att visa 
de verkliga utsläppen utan hänsyn till det minskade resandet. 
Här syns att utsläppen har minskat stort under 2021, främst på 
grund av elektrifieringen av kollektivtrafiken. Ökningen mel-
lan 2019 och 2020 beror dels på en ny beräkningsmetod som 
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tar hänsyn till de olika drivmedlens klimategenskaper (ut-
släppsnivåer), dels på drivmedelsmixen. Ett av drivmedlen, 
HVO, fick därtill försämrade klimategenskaper.  Figur 20 visar 
drivmedelsmixens utveckling i busstrafiken. 
 
 

 
Figur 13.  Utsläppen av koldioxid i kollektivtrafiken.  

Källa: Frida, Västtrafik. 
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Indikatorer kopplade till målen 
Utöver de indikatorer med måltal som redovisats ovan, finns 
ett antal indikatorer för att följa utvecklingen. Dessa är inte 
målsatta. Bilden nedan visar hur dessa indikatorer kopplar till 
trafikprogrammets mål.  
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Antal personkilometer i kollektivtrafiken 

Personkilometer redovisas eftersom skillnaden i längd mellan 
olika resor är stor och därför ger en kompletterande bild till 
antalet resor. Antal personkilometer påverkar också resultatet i 
målindikatorn om koldioxid. Personkilometer beräknas genom 
en uppskattad medelreslängd per trafikavtal multiplicerat med 
antalet resor. 

För 2021 har en ny förbättrad metod för att uppskatta medel-
reslängder tagits fram. Metodförändringen har påverkat upp-
skattningen av medelreslängden för tåg och spårvagn mer än 
för buss. Ändrade resmönster och förändring i relationen mel-
lan korta och långa resor påverkar antalet personkilometer. 

Fram till covid-19-pandemin var det en stabil ökning av anta-
let personkilometer under många år i kollektivtrafiken. Den 
stora minskningen i resandet till följd av pandemin har haft en 
stor påverkan på antalet personkilometer. Antalet personkilo-
meter har minskat för samtliga trafikslag. 

Figur 14 visar att antalet personkilometer under 2021 har 
minskat med 320 miljoner eller 16 procent.  

 

 
Figur 14.  Antal personkilometer i kollektivtrafiken.  

Källa: Västtrafik. 
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Antal invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik 

 
Antalet invånare som bor max 1,5 km från hållplats i priorite-
rat stråk eller stadstrafik är på samma nivå som tidigare år. 
Kollektivtrafikens geografiska täckning i stråk och stadstrafik 
har inte förändrats nämnvärt mellan åren. Lokaliseringen av ny 
bebyggelse i närhet av prioriterade stråk och stadstrafik är av-
görande för att bibehålla eller öka målindikatorn.  
 
 2019 2021 

 

1 409 000 
82,4 % 

1 429 000 
82,4 % 

Figur 15.   Antal och andel av befolkningen som bor max 1,5 km 
från hållplats i prioriterat stråk eller stadstrafik. Källa: Västra 
Götalandsregionen, Västtrafik och Västdatabasen/SCB. 

 
Ett liknande sätt att mäta tillgänglighet till kollektivtrafiken 
görs av SCB. Indikatorn mäter befolkningens tillgång till håll-
platser med minst en avgång i timmen på vardagar mellan 
06.00 och 20.00. Här ingår alla hållplatser, inte bara de i stråk 
eller stadstrafik. 

Stockholm sticker ut i ett nationellt perspektiv där 98,3 procent 
av befolkningen har 1 km eller mindre till närmaste hållplats 
medan Västra Götaland, Skåne och Sverige totalt ligger kring 
90 procent. Mellan kommunerna i Västra Götaland varierar 
andelen från 57 procent till drygt 99 procent. Generellt är an-
delen högre i kommuner med större befolkning.  

 
Västra  

Götaland Skåne Stockholm Riket 

 

1 563 500 
90,6 % 

1 246 500 
90,5 % 

2 336 600 
98,3 % 

9 274 600 
89,8 % 

Figur 16.  Antal och andel av befolkningen med max 1 km till närm-
aste hållplats år 2019. Källa: SCB 
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Riktlinjer för personer med funktionsnedsättning  

Enligt strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor ska det fin-
nas riktlinjer som definierar full tillgänglighet för resenärer 
vad gäller: 

• planera sin resa, köpa och använda biljett,  
• vistas och orientera sig på hållplats/bytespunkt, ta del 

av information, 
• ta sig ombord, färdas och ta sig av fordonet.  

Det kvarstår en del arbete med att ha kompletta riktlinjer uti-
från ett hela-resan-perspektiv. Några förbättringar har gjorts 
under året; Västtrafik har beslutat om nya riktlinjer för bussar 
under 2021. Västtrafiks webbsida och app ToGo har uppdate-
rats enligt lagstiftningens krav, vilket ska säkerställa att in-
formationen är tillgänglig.  

Antal resor per funktion 

Covid-19-pandemin har haft genomslag på resor inom samt-
liga kategorier under 2021. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer om att endast göra nödvändiga resor och undvika 
kollektivtrafiken har påverkat alla typer av resor. Möjlighet-
erna att arbeta hemma varierar stort mellan olika yrken. Väst-
trafik har i vissa områden fått förstärka trafiken för att minska 
trängseln ombord. I november 2020 infördes en ny zonstruktur 
för färdbiljetter som kan påverka resandet, men i och med pan-
demin är det svårt att veta på vilket sätt. 
 
Figur 17 visar resandet fördelat på olika funktioner. I stadstra-
fiken minskade antalet resor med 10 miljoner till 179 miljoner. 
Det motsvarar en minskning med fem procent jämfört med 
2020 vilket är betydligt lägre jämfört med 27 procent minsk-
ning mellan 2019 och 2020. Trafiken i stråken minskade också 
med 5 procent jämfört med år 2020 vilket innebar att antalet 
resor uppgick till 37 miljoner. Resorna i tätortstrafik ökade un-
der 2021 med en miljon till 3 miljoner medan antalet resor i 
övrig trafik låg kvar på samma nivå som 2020 med 13 miljo-
ner. 
 

Figur 17.  Antal miljoner resor i Västra Götaland per funktion.  
Källa: Västtrafik 

 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Stadstrafik 258 271 189 179 
Stråk 55 58 39 37 
Tätortstrafik 3,6 3,7 2,3 2,5 

Övrig trafik 19 19 13 13 
Specialtrafik 3 3 2 2 
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Resandet i samtliga pendlingsnav (figur 18) minskade under 
2021. Resandet i Göteborg-Mölndal-Partille och i Skövde har 
procentuellt sett minskat i lägre utsträckning än i övriga pend-
lingsnav. I antal är resandeminskningen störst i Göteborg-
Mölndal-Partille med 9 miljoner. 

Resor  
(miljoner) 2018 2019 2020 2021 

Befolkning 
2020  

Göteborg-Mölndal-
Partille 236 248 171 162 597 700 

Borås 10,0 11,2 9,0 7,8 73 700 
Trollhättan- 
Vänersborg 6,8 6,7 5,3 4,6 73 400 

Uddevalla 2,9 2,9 2,3 2,0 36 000 
Skövde 2,7 2,7 2,1 2,0 38 100 

Figur 18.  Antal miljoner resor med stadstrafik per pendlingsnav.  
Källa: Västtrafik 

 
Antal pendelparkeringar för bil och cykel 

Pendelparkeringar fyller en viktig funktion för kombinerade 
resor där bilen eller cykeln är nödvändig för att nå kollektivtra-
fiken eller för att få en rimlig restid från dörr till dörr.  

Inventering av parkeringarna är ett omfattande arbete som har 
ett visst mått av osäkerhet vad gäller bedömningen av antalet 
bilar som ryms på respektive yta. Antalet cyklar som ryms på 
en cykelparkering är så svårbedömt att det endast redovisas 
antalet pendelparkeringar för bil där det även finns pendelpar-
kering för cykel.  

Senaste gången en inventering av pendelparkeringar gjordes i 
Västra Götaland var under 2018. Under 2019 och 2020 gjordes 
ingen inventering. I fortsättningen ska en inventering i hela 
Västra Götaland genomföras vart tredje år med början 2022. 
Åren däremellan ska en inventering ske endast i Göteborgsreg-
ionen, där de flesta nya platser byggs. Efter inventeringen 
2018 har parkeringar byggts bland annat i Trollhättan och Fal-
köping. I november 2021 genomfördes en inventering av pen-
delparkeringar i Göteborgsregionen som visade 9 543 parke-
ringsplatser, se figur 19 på nästa sida.  
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 2018 2021 

 

387 
(18 163 platser) 

Hela VG 
iu. 

 

249 
 

iu. 
 

Figur 19.  Antal pendelparkeringar för bil och cykel. Källa: Västtrafik 
 

Antal kilometer per förnybart drivmedel med buss 

Under 2021 ökade antalet km med el som drivmedel på grund 
av ökat antal elbussar i samband med nytt trafikavtal i Göte-
borgsregionen. Användningen av fossilt drivmedel utgör 0,5 
procent av totala antalet busskilometer.  
 

 
Figur 20.  Antal miljoner km med buss, per förnybart drivmedel. 

Källa: Frida, Västtrafik  
 
 
Andel invånare med avgångstider som passar deras resbe-
hov 

Andelen invånare som anser att de har avgångstider som pas-
sar deras resbehov är 54 procent. Det är samma nivå som 2020 
men en minskning jämfört med åren innan. 

Kvinnor anger i högre utsträckning än män att avgångstiderna 
passar med deras resbehov. Skillnaden mellan könen har be-
stått över tid och för 2021 är andelen kvinnor är 58 procent 
och andelen män 50 procent.  
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Figur 21.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per kön. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
 
Fördelat på åldersgrupper är det gruppen 65-85 år där högst 
andel anser att de har avgångstider som passar deras resbehov. 
Andelen har dock sjunkit sedan 2019. I åldern 45-64 år är an-
delen lägst, färre än hälften som har avgångstider som passar 
deras resbehov. I åldern 20-25 år har det skett en ökning sen 
2019. 
 

 
Figur 22.  Andel invånare med avgångstider som passar deras res-

behov, uppdelat per åldersgrupp.  
Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel nöjda resenärer med Västtrafik 

Andelen nöjda resenärer med Västtrafik var 57 procent under 
2021. Över tid har det skett mycket små förändringar i nöjd-
heten. Andelen män som är nöjda är något högre än andelen 
kvinnor både 2020 och 2021.  

 
Figur 23.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per kön. 

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Figur 24 visar nöjdheten fördelat på åldrar och det är tydligt att 
det är en betydligt högre andel i de äldre åldersgrupperna som 
är nöjda jämfört med de yngre åldrarna.  

 

 
Figur 24.  Andel nöjda resenärer med Västtrafik, uppdelat per ål-

dersgrupp. Källa: Kollektivtrafikbarometern 
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Andel som utför sin resa som bilpassagerare 

Andelen bilpassagerare ligger kring 10 procent 2021, en stabil 
nivå över tid. Den är en indikation på samåkning även om en 
stor del antagligen är gemensamma resor i ett hushåll.  

 
Figur 25.  Andel som utför sin resa som bilpassagerare  

Källa: Kollektivtrafikbarometern 
 
Restidskvoter 

Restidskvoter är ett sätt att mäta kollektivtrafikens konkurrens-
kraft gentemot bilen. Målet för tåg är en restidskvot på 0,8 
jämfört med bil och för buss är målet 1,3. Restidskvoterna 
följs upp för ett antal relationer i stråken. Uppföljningen sker i 
första hand av restidskvoten för tåg och bil. Ett antal relationer 
kompletteras med restidskvoten mellan buss och bil i figur 28.  

Figur 26.  Järnvägar i Västra Götaland  
Källa: Västra Götalandsregionen 
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Restidskvoten är låg i ett antal tågrelationer på Västra Stamba-
nan, Norge-Vänerbanan och Västkustbanan. I Göteborg-Borås, 
Borås-Skövde och Uddevalla-Strömstad är restidskvoten högre 
än målet. Restiden med tåg mellan Göteborg och Uddevalla är 
en relation som går via Trollhättan. Eftersom Viskadalsbanan 
och Älvsborgsbanan var avstängd vid mättillfället är res-
tidskvoten för Varberg-Borås baserad på ersättningsbuss för 
tåget och restiden för tåg på sträckan Borås – Vänersborg är 
via Göteborg. 

 
Figur 27.  Restidskvot för tåg i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
 
Restidskvoten för buss är lägst i relationen Göteborg – 
Kungälv där det också finns bussfiler som gör att bussen går 
fortare än bilen i rusningstid. Relationen Skövde – Trollhättan 
har en hög restidskvot och ligger över målnivån. 

 
Figur 28.  Restidskvot för buss i prioriterade stråk  

Källa: Google maps. 
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Faktaruta  
Restidskvoten är beräk-
nad utifrån restider i 
Google maps mellan kl 
6 och 8 en vardag under 
hösten. Restiden för bil 
är ett medelvärde och 
för kollektivtrafik är det 
den snabbaste av-
gången.  
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Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-
nedsättning 

Totalt sett var 97 procent av alla fordon anpassade vid årsskif-
tet 2021/22, vilket har varit konstant sedan 2014. Samtliga for-
don som upphandlas är tillgänglighetsanpassade. Kriterierna 
för tillgänglighet uppdateras inför varje upphandling. Krav på 
hörslinga i buss har tillkommit under 2021. 

 
Figur 29.  Andel fordon som är anpassade för personer med funktions-

nedsättning Källa: Västtrafik 
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Faktaruta 
De äldre spårvagnar som inte är till-
gänglighetsanpassade fasas ut succes-
sivt i takt med att moderna, anpassade 
vagnar levereras och sätts i drift.  
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GENOMFÖRANDE  
– HUR MÅLEN SKA NÅS 

Beslutade strategier  
och fokusområden 

 
 
 
I programmet beskrivs hur målen ska nås genom de beslutade 
strategierna och inom fyra fokusområden. På följande sidor 
ges en lägesrapport om utvecklingen inom respektive strategi 
och fokusområde. 
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Lägesrapport beslutade strategier  
Strategi för kollektivtrafik på jämlika villkor  

Arbetet med att implementera åtgärder i Västtrafiks handlings-
plan för kollektivtrafik på jämlika villkor har fortsatt under 
2021. Västtrafik ser en utmaning i att hålla planerad takt för 
genomförandet av de åtgärder som krävs enligt handlingspla-
nen. Det beror på att vissa områden kan kräva relativt stora in-
satser samtidigt som bedömningen är att Covid-19-pandemin 
fortsatt innebär begränsningar av resurser. Några exempel på 
insatser som har genomförts under 2021 är: 

• För att säkerställa att webbsidan vasttrafik.se och ap-
pen ToGo uppfyller kraven på tillgänglighet har till-
gänglighetsgranskningar genomförts och brister som 
konstaterades har åtgärdats. 

• Det verktyg som tagits fram för att säkerställa ett syste-
matiskt arbete med att inkludera sociala perspektiv har 
använts i förstudier för trafikupphandlingar och utred-
ningar. Arbetet med att utveckla och implementera 
verktyget fortsätter under 2022. 

• Västtrafik startade under hösten 2021 ett arbete för att 
utveckla metoder för en ökad samverkan med resenärs-
grupper, med fokus på äldre, barn och personer med 
funktionsnedsättning, för att på så sätt säkerställa att 
kollektivtrafiken fungerar för så många som möjligt.  

• Arbetet för att öka tryggheten i och runt kollektivtrafi-
ken fortsätter och är ett långsiktigt strategiskt arbete. 
Ett metodstöd har utvecklats under 2020 som är ett pro-
gram som genomförs i samverkan med lokala intres-
senter kring otrygga platser. Under 2021 pågår detta ar-
bete i bland annat Ale, Mölndal, Lerum, Herrljunga, 
Vårgårda och Alingsås. Västtrafik har även påbörjat ar-
bete enligt metodstödet i Göteborg, Partille, Lilla Edet, 
Trollhättan, Vänersborg, Uddevalla och Kungälv. Utö-
ver detta så deltar Västtrafik även i brottsförebyggande 
arbeten i Skövde, Ulricehamn, Strömstad och Borås. 

• Det finns även metodstöd inom operativ samverkan 
som bygger på fyra steg där Västtrafik främst driver ar-
betet med hjälp av sina ordningsvakter, trygghetsvärdar 
och biljettkontrollanter. Intresset för att samverka med 
Västtrafik har ökat hos lokala intressenter i hela reg-
ionen under 2021. 

• Västtrafik har inlett ett samarbete med Länsstyrelsen 
för att utbilda trygghetsvärdarna i hur man motverkar 
våld i nära relationer. Genom att förse dem med 

De fem åtgärdsområdena i  
strategin: 
• Ett fullt tillgängligt prioriterat 

nät 
• Ett gott bemötande till alla re-

senärer 
• Resenärerna ska känna sig 

trygga i kollektivtrafiken 
• Inkluderande kommunikation 
• Strategisk planering för jämlik 

kollektivtrafik 
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kunskap och verktyg kan de lättare känna igen om nå-
gon de möter är utsatt. Detta är ett viktigt arbete för att 
bidra till det jämställdhetspolitiska målet om att mäns 
våld mot kvinnor ska upphöra. 

• Västtrafik har även påbörjat ett arbete med att i högre 
grad uppmärksamma barns utsatthet i kollektivtrafiken. 
En del i det arbetet är att öka kompetensen hos trygg-
hetsvärdarna för att upptäcka situationer där det finns 
risk att barn far illa, samt att skapa rutiner för att agera 
genom orosanmälningar till kommunerna.  

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken    

Strategin innehåller mål om minskade utsläpp av koldioxid 
samt mål för luftkvalitet, energieffektivisering och buller-
minskningar. Målen ska i huvudsak nås genom övergång till 
förnybara drivmedel. I december 2020 startade ny trafik med 
145 nya elbussar. Som en följd har koldioxidutsläppen i stads-
trafiken i Göteborg/Mölndal/Partille minskat med cirka 10 
procent, från ett totalt utsläpp på cirka 16 500 ton år 2020 till 
14 500 ton 2021. Likaså har kväveoxidutsläppen minskat från 
cirka 108 ton till cirka 55 ton och partikelutsläppen från cirka 
900 kg till cirka 670 kg. 

Målbild tåg 2035, inkl. Västtågsutredningen 

Utvecklingen av tågtrafiken i Västra Götaland utgår från Mål-
bild tåg 2035 inklusive Västtågsutredningen. I slutet av 2020 
beslutade kollektivtrafiknämnden om Målbild Tåg - delmål 
2028 inklusive storregional busstrafik. I den görs en konkreti-
sering av hur tågtrafiken och de storregionala busstråken ska 
utvecklas på medellång sikt fram till 2028. Västtrafik påbör-
jade under 2021 arbetet med en handlingsplan kopplad till del-
mål 2028. Planen förväntas antas av Västtrafik under våren 
2022.  
 
Västtrafik har i enlighet med målet om en utbyggd tågtrafik in-
vesterat i 45 nya tåg. Fordonen beräknas tas i bruk under 2024. 
 
Målbild Tåg 2035 inkl. Västtågsutredningen, öppnar upp för 
att på sikt etablera och trafikera ett antal nya stationer i mindre 
samhällen i Västra Götaland. Att etablera nya stationer med 
tillhörande trafikering och utveckla bebyggelse, verksamheter 
och infrastruktur i stationens närhet och omland innebär en 
lång process med många aktörer. Västra Götalandsregionen 
vill tillsammans med aktuella kommuner, Trafikverket och 
Västtrafik i ett tidigt skede förbereda och stödja en samhälls-
planering där nya stationers potential kan nyttjas. Kollektivtra-
fiknämnden beslutade om att starta projektet i december 2021. 
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Målbild Koll2035 Göteborg/Mölndal/Partille 

Målbild Koll 2035 beskriver hur kollektivtrafikens stomnät 
ska utvecklas i det sammanhängande tätortsområdet i Göte-
borg, Mölndal och Partille (GMP). Under hösten 2021 har 
Sverigeförhandlingens parter enats om att medel från det av-
slutade linbaneprojektet ska föras över till den nya spårvagns-
länken Brunnsbo – Linné inklusive Lindholmstunneln. Reg-
ionfullmäktige beslutade i juni 2021 om att köpa in 40 långa 
spårvagnar, för leverans 2024–2026. Förlängning av hållplat-
ser längst de mest belastade spårvagnslinjerna 5 och 11 har på-
börjats under hösten 2021 som en förberedelse inför anskaf-
fande av längre vagnar.  

En förstudie kring spårväg i Alléstråket och Övre Husargatan 
har genomförts av Göteborgs stad i samverkan med Västtrafik 
och skickats till berörda parter på remiss i december 2021. Åt-
gärdsvalsstudien för Metrobuss färdigställdes vintern 2020/21 
och resulterade i en avsiktsförklaring mellan parterna i Stads-
trafikforum GMP om fem utredningsområden där fördjupade 
studier krävs. Samtliga dessa har påbörjats under 2021. Därut-
över har parterna arbetat vidare med ett flertal gemensamma 
utredningar i enlighet med Handlingsplan 2020-2024 för att nå 
Målbild Koll2035. 

Kollektivtrafikplaner för Borås, Skövde, Trollhättan/Väners-
borg och Uddevalla 

För de fem noderna i Västra Götaland finns kollektivtrafikpla-
ner framtagna som beskriver hur respektive kommuner, VGR 
och Västtrafik vill att stadstrafiken ska utvecklas de närmaste 
cirka 15 åren. Planerna har tagits fram i olika takt och med nå-
got olika innehåll men de utgår från trafikförsörjningspro-
grammets övergripande mål om ökad andel hållbart resande. 
De antas av respektive kommun och VGR och för respektive 
plan tas en handlingsplan fram. I denna beskrivs olika åtgär-
der, utredningar och förbättringsförslag i syfte att uppnå målen 
i kollektivtrafikplanen.  

Borås: Utvecklingsplan 2025 för kollektivtrafiken i Borås an-
togs 2016. Linjenätet har förbättrats och utbudet har ökat suc-
cessivt samt gått över till eldrift. Under 2021 har fokus legat 
på att förbättra framkomligheten för kollektivtrafiken. Borås 
stad har ansökt om och fått beviljat statlig medfinansiering för 
att bygga om stadstrafikens största hållplats Södra torget samt 
bygga en ny byteshållplats i västra Borås under 2022. 

Skövde: Kollektivtrafikplan för Skövde år 2025 – med utblick 
2035 antogs 2018. Under 2021 har flera infrastrukturinveste-
ringar genomförts i syfte att öka framkomligheten i staden, ge-
nom fler och bättre cirkulationsplatser. I samband med detta 
har också flera hållplatser standardhöjts och en ny hållplats 
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som ger ökad tillgänglighet till det växande handelsområdet 
Stallsiken har tillkommit. Inför upphandling av Trafik 2024 så 
har Västtrafik och kommunen gemensamt tagit fram förslag på 
förändringar av stadstrafikens linjenät. Syftet är att få ökad 
framkomlighet för kollektivtrafiken och kortare restider till 
målpunkter. I det arbetet har det även vissa behov av ny infra-
struktur för kollektivtrafiken identifierats, som till exempel 
bussgator. 

Trollhättan och Vänersborg: Kollektivtrafikplan för Troll-
hättan och Vänersborg antogs 2019. Stadstrafikforum Trollhät-
tan och Vänersborg, där de båda kommunerna, VGR och Väst-
trafik samarbetar, beslutade i oktober om en handlingsplan 
kopplad till kollektivtrafikplanen. På kort sikt är flera aktivite-
ter kopplade till de förändringar och möjligheter som finns för 
utveckling av kollektivtrafiken i samband med att ett nytt trafi-
kavtal startar i området 2023. Handlingsplanen lyfter kontinu-
erliga behov av att anpassa och utveckla kollektivtrafiken i 
takt med stadsutvecklingen och att nya bostadsområden till-
kommer. På längre sikt kan utredningar om expresslinjer bli 
aktuellt. Under året har flertalet hållplatser anpassats i Troll-
hättan, både i syfte att öka tillgängligheten och förbereda för 
trafikering med längre stadsbussar. I Vänersborg har ombygg-
nation av en cirkulationsplats genomförts i syfte att bland an-
nat förbättra framkomligheten och öka punktligheten.  

Uddevalla: I juni 2021 antog Uddevalla kommun och kollek-
tivtrafiknämnden kollektivtrafikplan för stadstrafiken i Udde-
valla.  
Planen är en konkretisering av trafikförsörjningsprogrammet 
och följer också programmets målstruktur med övergripande 
mål om att öka andelen hållbara resor. Uddevalla är det pend-
lingsnav i regionen som idag har lägst samlad andel av resor 
med kollektivtrafik, cykel- och gång.  
 
Kollektivtrafikplanen beskriver mål för resenären och för män-
niskan i staden. För resenärerna handlar målen om att utveckla 
kollektivtrafiktrafiken med ledorden ”ofta, enkelt, snabbt och 
pålitligt”. Kollektivtrafiken i Uddevalla har idag ett relativt 
gott utbud men med lägre utbud på sena kvällar och helger. 
Det finns behov av att både förenkla och strukturera upp linje-
nätet på ett tydligare sätt. Restider och bytesmöjligheter behö-
ver också förbättras. För människan i staden lyfts kollektivtra-
fikens roll och utrymme i stadsutvecklingen och samhällspla-
neringen. Ett kvalitetsmål här handlar om att kollektivtrafikens 
miljöer ska ges en framträdande roll i stadsrummet. Strategier 
för att gå i riktning mot målen innefattar bland annat stråktra-
fik och enklare linjenätstruktur, ökat fokus på hela resan, fram-
komlighet och starkare kopplingar mellan fysisk planering, be-
byggelseutveckling och kollektivtrafik.  



 

  34 

 
Med kollektivtrafikplanen som utgångspunkt är nästa steg att 
ta fram en handlingsplan. Här ska strategier konkretiseras och 
åtgärdsförslag tas fram i syfte att nå målen. Handlingsplanen 
förväntas bli klar under 2022. Flertalet hållplatser har genom-
gått standardhöjning och tillgänglighetsanpassats under året.  

 

  



 

  35 

Lägesrapport Fokusområden 
Driva på och underlätta för hållbara resval 

Under hösten 2020 flyttade det arbete som bedrivits inom ra-
men för kompetens- och projektplattformen Hållbart resande 
väst från Västra Götalandsregionens koncernkontor till Väst-
trafik, och under 2021 har arbetet integrerats i den dagliga 
verksamheten. De beteendepåverkande projekt som erbjudits 
kommuner, så som Vintercyklist, Testcyklist, På Egna Ben 
och Cykelvänlig arbetsplats har fortgått som tidigare, med 
enda skillnaden att de numera sker i Västtrafiks regi. Projekten 
är fortsatt uppskattade. Särskilt Vintercyklist och Testcyklist 
har haft många intresserade och genererat media i olika for-
mer. Vintercyklist genomförs i en rad kommuner, bland annat 
Lidköping, Falköping och Mölndal. Inom ramen för Testcy-
klist har det tydliggjorts vilken möjlighet som finns i elcykeln 
som transportslag, och hur den underlättar för det hållbara re-
sandet, speciellt för pendlingsresor. Falköping och Mellerud är 
två exempel på kommuner som har varit involverade i detta. 
Även Södra Älvsborgs sjukhus i Borås har genomfört pro-
jektet. 

Cykling har fått ett ökat fokus inom Västtrafik under året. En 
del i detta är pandemin, som påverkat kollektivtrafiken starkt. 
För att minska trängseln ombord på fordonen visas numera 
gång och cykel som alternativ i ToGo, en knuff för många som 
bara ska några hållplatser eller för att undvika ett byte/resa.  

Kopplingarna mellan cykel och kollektivtrafik utvecklas med 
fokus på hur cykeln tydligare kan bli en större del av det håll-
bara resandet. Under hösten 2021 blev ett projekt beviljat av 
Vinnova för att utforska möjligheten att integrera cykel och 
kollektivtrafik på ett systematiskt sätt samt att utveckla ett 
koncept för kombinationsresor som passar behov och förutsätt-
ningar i Västra Götaland. Målet är att kunna skapa ett enhetligt 
system för att integrera cykel med kollektivtrafik och att göra 
det enkelt och en del av vardagen att resa med cykel och kol-
lektivtrafik tillsammans.   

Det sker även ett arbete med mobilitetshubbar och mikromobi-
litet. Arbetet med mobilitetshubbar har just startat och innefat-
tar bland annat pendelparkeringar för cykel och bil. Arbetet 
med mikromobilitet har kommit något längre och har också 
under 2021 fått extra fokus genom de rubriker som elspark-
cyklarna skapat. Västtrafiks hållning är att elsparkcyklarna är 
ett välkommet inslag i transportsystemet så länge de används 
och parkeras på ett ansvarsfullt sätt. De kan vara ett sätt att 
komma åt den så kallade first/last mile-problematiken i städer. 
Samarbeten med Göteborgs Stad och Borås Stad pågår kring 
parkering av elsparkcyklar i anslutning till kollektivtrafiken, 

Pandemin har  
fortsatt stor inverkan på  
genomförandet av trafik-
försörjningsprogrammet 
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och flera andra lösningar för att gynna kombinationen mikro-
mobilitet och kollektivtrafik finns i planen för 2022.  

Påverkansarbete både på lokal och nationell nivå är en viktig 
del i att öka det hållbara resandet. Västtrafik har under 2021 
jobbat fram en agenda med flertalet påverkansfrågor som syf-
tar till att öka det hållbara resandet. Inom ramen för detta ar-
bete har ett flertal remisser besvarats, enskilt eller i samarbete 
med andra aktörer så som Svensk Kollektivtrafik, Svenska Cy-
kelstäder, 2030-sekretariatet och andra regionala kollektivtra-
fikmyndigheter. Även debattartiklar har skrivits, bland annat 
om möjligheterna med förenklade/slopade skatteregler för för-
månscykel och förmånsbiljetter i kollektivtrafiken för arbetsgi-
vare. Liksom möjlighet till statlig finansiering för infrastruktur 
och depåer. 

I slutet av året startades en samverkansarena för mobilitet och 
tillgänglighet med fokus på glesa geografier och landsbygder. 
Initiativet till samarbetet kom från de delregionala kollektiv-
trafikråden i Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg. I sam-
verkansarenan ingår till en början ovan nämnda kommunalför-
bund, Västtrafik, Trafikverket och VGR. Ambitionen i arenan 
är att samordna olika pågående projekt med fokus mobilitet 
och tillgänglighet för mindre tätorter och landsbygder. Detta i 
syfte att etablera och utveckla ett varaktigt mobilitetserbju-
dande och därmed öka tillgängligheten och bidra till regional 
utveckling i hela Västra Götaland. Se även under forskning 
och innovation nedan. 

Kombinerad mobilitet 

För att främja möjligheten för andra aktörer att sälja kollektiv-
trafikbiljetter och skapa nya möjligheter att kombinera olika 
reseerbjudanden, öppnar Västtrafik upp för tredjepartsförsälj-
ning i början av 2022. Västtrafik blir därmed den första trafik-
huvudmannen i Sverige att öppna för tredjepartsförsäljning i 
skarp drift (det vill säga ingen pilot). 

Det görs genom två nivåer av återförsäljning: 

• Digitala återförsäljare, alltså de som vill addera kollek-
tivtrafik till sin verksamhet för att stärka sitt erbju-
dande. Exempelvis hotell, evenemang, parkeringsbolag 
med flera. 

• Mobilitetspartner, det vill säga aktörer som erbjuder 
olika trafikslag som kan kombineras i syfte att samla 
hela resbehovet på ett ställe. 

Västtrafik har under de senaste åren skaffat sig en förståelse 
och kunskap vad gäller kombinerad mobilitet genom de piloter 
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som genomförts. Därtill har Västtrafik sedan ett år tillbaka ett 
avtal med Parkering Göteborg om försäljning av biljetter.  

Under 2021 har Västtrafik förberett sin organisation för att 
kunna ta emot och möjliggöra integration med tredjepartsaktö-
rer som önskar lägga till kollektivtrafik till sin egen verksam-
het. Genom att erbjuda kollektivtrafikbiljetter via ett standard-
avtal, ger Västtrafik marknaden samma förutsättningar för 
detta. 

Alltjämt pågår många olika projekt, både i Sverige och runt 
om i världen. En av de stora frågorna är hur affärsmodellerna 
ska se ut för att få verksamheterna att bära sig ekonomiskt. Det 
som dock kännetecknar alla olika initiativ är att det är projekt 
som är subventionerade med externa medel i någon form, ett 
fåtal är i skarp drift. Fastighetsmarknaden (i Sverige) är ett av 
de områden som visat stort intresse för nya kombinerade lös-
ningar. Genom att aktivt minska antalet parkeringar, skapas ett 
större tryck och önskan att kunna erbjuda alternativa möjlig-
heter till den egna bilen. 

Västtrafik kommer även fortsatt delta i testet av Komiland 3.0 
för att förstå hur kombinerade mobilitetstjänster bör utformas 
för glesare geografier. 

Samhällsplanering och kollektivtrafik 
Under året har arbetet för en samlad regional planering fortsatt 
tagit fram kunskapsunderlag för att beskriva fysiska och rums-
liga strukturer, exempelvis ortstruktur i Västra Götaland och 
flyttströmmar på tätortsnivå. Kunskaperna kan användas som 
underlag i utvecklingen av kollektivtrafiken. 

Tidig dialog mellan Västtrafik och kommunerna kopplat till 
kommunernas planarbeten är en viktig del i att få samhällspla-
nering och kollektivtrafik att gå hand i hand. Västtrafik arbetar 
löpande med att utveckla samverkan med kommunerna. Av-
delningen för samhällsutveckling har nu ett breddat ansvar att 
driva samhällsutveckling och kollektivtrafik som ömsesidig 
process. Samhällsutvecklarna har geografiskt ansvar och ska 
ha god kännedom om sitt geografiska område för att kunna 
föra in exempelvis utbyggnadsplaner i interna trafikutveckl-
ingsprocesser. För att underlätta och stötta kommunerna i olika 
mobilitets- och infrastrukturfrågor har avdelningen numera en 
samhällsutvecklare med specifikt ansvar för infrastruktur. I öv-
rigt utvecklar Västtrafik processer i exempelvis förstudie inför 
trafikupphandling och trafikplan för att kunna möjliggöra en 
proaktiv dialog.   

En annan viktig del är ömsesidigt kunskapsbyggande. Ett ut-
bildningsmaterial om kollektivtrafiken i samhällsplaneringen 
som riktar sig till kommunala tjänstepersoner inom 

Samverkan är  
nödvändig för att nå målen 
om ökad andel hållbart  
resande 
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samhällsbyggnadssektorn har tagits fram av en arbetsgrupp be-
stående av representation från de fyra delregionala kollektiv-
trafikrådens tjänstemannanätverk, Västra Götalandsregionen, 
Västtrafik, Länsstyrelsen och Trafikverket. Utbildningsmateri-
alet var färdigt i slutet av 2019, men utbildningarna pausades 
på grund av pandemin. Under hösten 2021 har arbetet kommit 
igång igen och Västtrafik har tillsammans med kommunens 
kollektivtrafikansvarig genomfört utbildningar i Borås, Falkö-
ping, Partille, Lerum och Mölndals kommun. Utbildningarna 
kommer fortsätta under 2022.   

Driva på och styra forskning och innovation 

Forskning och innovation ska bidra till bättre beslutsunderlag 
för den ordinarie verksamheten, testa nya idéer i praktiken och 
pusha utvecklingen i riktning mot målen i trafikförsörjnings-
programmet. Detta görs i huvudsak genom satsningar inom 
fem prioriterade forskningsområden. 2021 har varit ett mel-
lanår både utifrån trafikförsörjningsprogrammet och framta-
gandet av den nya regionala utvecklingsstrategin. Pandemin 
har inneburit färre förfrågningar om projekt och finansiering. 
Pågående projekt har behövt förlängas och/eller med ett för-
ändrat innehåll, men utan större ekonomiska förändringar.   
 
De initiativ VGR har tagit har varit kopplade till K2 (nationellt 
centrum för kollektivtrafikforskning) och uppföljningen av 
pandemins effekter på kollektivtrafiken, resandet och ekono-
min som har gett värdefull kunskap inför kommande sats-
ningar. K2 har reviderat inriktning för kommande år med ett 
fortsatt fokus på återtagandet och långsiktiga effekter för det 
hållbara resandet. Västra Götalandsregionen har representanter 
med i K2:s nyetablerade Rådslaget, som samordnar arbetet 
med hållbar omstart med fokus på att tillvarata möjligheter i 
pandemins kölvatten. Engagemanget i K2:s runda bordssamtal 
fortsätter, där storstadsregionerna tar del av aktuell forskning 
och utbyter erfarenheter.   
 
Västtrafik har utvecklat en tydligare process för externa för-
frågningar angående Västtrafiks medverkan i forskningspro-
jekt. De har också utvecklat sin interna process kring initiativ 
som berör forskning, utveckling och innovation med hög grad 
av samverkan med näringsliv, andra offentliga aktörer och 
akademi.  
 
Finansieringsformer 
Västra Götalandsregionen har delfinansierat ett projekt inom 
K2 som följt hur kollektivtrafikens kostnader och intäkter för-
ändrats till följd av Covid-19-pandemin. Projektet redovisar åt-
gärder som vidtagits av olika aktörer och vilka effekter dessa 
kan ha på både kort och längre sikt. Projektet har publicerat en 
forskningsrapport med bland annat reflektioner om effekterna 

VGR:s fem prioriterade  
forskningsområden för kollektiv-
trafiken 
• Finansieringsformer som säker-

ställer långsiktig utveckling och 
drift av kollektivtrafiken  

• Digitalisering och automatisering 
som ökar transportsystemets till-
gänglighet och inkludering samt 
sänker dess miljöpåverkan  

• Elektrifiering och drivmedelsmix 
som möjliggör fossilfrihet, ökar 
energieffektivitet och minskar bul-
ler 

• Samhällsbyggnad och stadsut-
veckling som skapar gynnsamma 
förutsättningar för kollektivtrafik, 
delad mobilitet, cykling och gång  

• Styrmedel och styrning som driver 
beteendeförändringar mot hållbart 
resande och bidrar till att fler upp-
lever kollektivtrafiken som enkel, 
trygg och inkluderande att an-
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på framtida finansieringsmodeller. 
 
Digitalisering och automatisering 
Västtrafik har tagit flera initiativ till kommande forskningspro-
jekt inom digitalisering och automatisering och flera projekt 
pågår. Även ett fortsatt engagemang i det strategiska innovat-
ionsprogrammet Drive Sweden har pågått under året. Inom 
autonoma fordon pågår till exempel simulering av elektriska 
självkörande fordon, självkörande bussar på depå, testkörning 
av stadsbuss på testbana med verkliga resenärer och tester med 
små automatiserade bussar. Västtrafik genomför också en po-
tentialstudie som innehåller testpiloter för AI i kollektivtrafi-
ken. Inom ElectriCity pågår ytterligare initiativ och tester med 
framtidens IT-lösningar för kollektivtrafikfordon.  
 
Elektrifiering/ drivmedel 
Västra Götalandsregionen följer och fortsätter att finansiera ut-
vecklingen inom ElectriCity-arenan, som är ett samverkans-
projekt för elektrifiering och utveckling av innovationer för 
kollektivtrafiken och andra tunga transporter. Ett nytt samar-
betsavtal har tagits fram för perioden 2022-2025, som fortsatt 
möjliggör innovation och tester för att utveckla kollektivtrafi-
ken.  
 
Kollektivtrafiknämnden beslutade om finansiering av en ny in-
novations- och testbädd för elbussar. Det skapar förutsätt-
ningar för olika aktörer att genomföra utvecklings- och forsk-
ningsprojekt tillsammans med, och med finansiering från, nat-
ionella och internationella aktörer. Det kommer innebära fort-
satt goda möjligheter för uppväxling av regionala medel.  
 
Ett koncept för automatiserade bussar testas inom ramen för 
Electricity. Bland annat prövas teknik med förarstöd för att till 
exempel kunna köra in mjukt på hållplatser. I konceptet ingår 
också så kallad platooning, som innebär virtuell hopkoppling 
av bussar så att de kan köra som ett "busståg". Det handlar om 
olika varianter och olika grader av förarlöst. Även möjlighet 
för bussen att köra förarlöst inom depåområde testas. Detta 
skulle möjliggöra mindre ytkrävande depåer på sikt, om bus-
sen själv kan förflytta sig optimalt inom depåområdet till ex-
empel mellan tvätt, tankning och nattparkering, eller liknade. 
 
På den första helelektriska busslinjen i ordinarie trafik, linje 60 
i Göteborg, har både för- och eftermätningar av buller och häl-
soeffekter genomförts. Resultatet har gett viktig kunskap kring 
betydelsen av elektrifiering av kollektivtrafik i staden.  
 
Därtill pågår några mindre projekt, som till exempel kring 
framtidens drivmedel på Kinnekulletåget. 
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Samhällsbyggnad och stadsutveckling  
Projekt med fokus på mobilitet i glesare områden, som exem-
pelvis KomILand 3.0 och RorILand har startats under året. De 
handlar båda om att utforska olika mobilitetslösningar för att 
förbättra levnadsvillkoren i landsbygder. För samordning och 
utökat lärande etableras en samverkansarena där dessa projekt 
kommer ingå tillsammans med pågående projekt som bland 
annat Fossilfri gränsregion Fyrbodal. Se även ovan under 
Driva på och underlätta hållbara resval. 
 
Ett exempel från de lite tätare geografierna är projektet Lima, 
där det bland annat ingår att testa och utveckla så kallade mo-
bilitetshubbar. Hubbarna syftar till att erbjuda olika mobilitets-
lösningar som ska möjliggöra alternativ till den egna bilen. 
Testen har gett en del erfarenheter och lärdomar, men försvå-
rades av att så få reste i och med pandemin. Ytterligare ett ex-
empel är projektet Levande stationssamhällen, som syftar till 
att undersöka behov och förutsättningar för fördjupad regional 
samverkan kring stationssamhällens utveckling. I projektet har 
man bland annat undersökt hur stationssamhällen kan bli 
trygga för människor. 
 
Styrmedel och styrning  
Västtrafik kraftsamlar inom mobilitet, vilket bland annat inne-
bär att öka förmågan till innovation och utveckling inom håll-
bar mobilitet och framtidens kollektivtrafik. Inom ramen för 
detta finns bland annat initiativet Behovsstyrd trafik, fortsatt 
arbete med kombinationsresor där cykel är en viktig del men 
också att förstå mer om möjligheterna med nya mikromobili-
tetslösningar. Arbetet har även fokuserat på att förbereda inför 
lansering av tredjepartsförsäljning via mobilitetspartners och 
digitala återförsäljare. 
 
Västtrafik har också medverkat i internationellt arbete avse-
ende mobilitet och forskning. Detta genom medverkan i två 
kommittéer inom UITP (internationell organisation för offent-
ligt ägda kollektivtrafikbolag och andra verksamma inom kol-
lektivtrafik) med fokus på dessa områden. Genom engage-
mang i UITP har ett bra nätverk etablerats och utbyte av erfa-
renheter med andra trafikhuvudmän möjliggjorts.  
 
Området socialt hållbar transportplanering är ett område som 
behöver mer forskning och utvecklas mera. En del i detta har 
varit att etablera och utveckla Nätverket socialt hållbar trans-
portplanering. Det finansieras delvis av VGR och syftar till att 
samla och synliggöra kunskap och metoder om hur transport-
planeringen kan bli mer socialt hållbar samt att initiera projekt. 
Nätverket drivs av Göteborgsregionen i samarbete med VGR, 
Trafikverket, Region Värmland och Region Skåne.  
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Källförteckning 
Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och 
attitydundersökning som drivs och utvecklas av Svensk Kollektiv-
trafik. I Sverige genomförs cirka 70 000 intervjuer löpande per år. 
Siffrorna är viktade värden. 

Frida, miljö- och fordonsdatabas hos Svensk Kollektivtrafik har till 
syfte att lagra, sammanställa, visa och följa upp information rörande 
fordon, tillgänglighet, fordonskontroller och avtals- och miljökrav. 

Den västsvenska SOM-undersökningen går ut till 6 000 personer 
mellan 16 och 85 år bosatta i Västra Götaland och Kungsbacka kom-
mun. SOM-institutet som utför undersökningen är en opartisk under-
sökningsorganisation vid Göteborgs universitet.  

Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning är en 
årlig nationell brottsoffer- och trygghetsundersökning vars underlag 
utgörs av cirka 12 000 personer som svarat på frågor om utsatthet 
för brott, förtroende för rättsväsendet och erfarenheter av kontakter 
med rättsväsendet. 

Västtrafik, egen statistik och bearbetningar. 

SCB Befolkning i kollektivtrafiknära läge. År 2014 - 2019. 
PxWeb (scb.se) 
 
Allmänheten och klimatet 2021 (naturvardsverket.se) 

https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__MI__MI1303/BefKollnaraN/
https://www.naturvardsverket.se/contentassets/6ffad3e6018c47cea06e6402f0eea066/rapport-allmanheten-klimatet-2021.pdf
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Denna rapport innehåller information om delresor, intäkter och försäljning samt hur kundnöjdheten med 
varumärket och resan utvecklas över tid. Informationen redovisas i form av tabeller och diagram. 
 

I rapporten redovisas resandets förändring under de senaste tre månaderna, från årets början och som 
rullande årsvärden, samt jämförelse med motsvarande period ett år tidigare.  
 
Delresor och intäkter redovisas i miljontal. Resandet åskådliggörs med hjälp av diagram som visar 
rullande årsvärden. 
 
Nästa rapport presenteras den 15 juni 2022. 
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1. Resor 

1.1 Totalt   

 
Diagrammet nedan visar totalt antal delresor som rullande årsvärden. Målkurvan i bilden pekar på 300 
miljoner delresor år 2022, vilket motsvarar det mål som finns i Långtidsprognosen och som bygger på 
trafikförsörjningsprogrammet uppräknat m h t förändrade mätmetoder (KRS). 
 

 
 
  
 
Nedanstående diagram visar delresor per månad jämfört med tidigare år. 
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1.2 Fördelat per trafikslag 

 
Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period föregående år.  
 

Trafikslag 
1 mån 3-mån 

Från årets Rullande 

milj delresor början årsvärde 

Buss 13 44% 39 47% 48 43% 135 22% 

Båt 0 47% 1 57% 2 48% 6 11% 

Tåg 2 76% 5 75% 6 66% 16 37% 

Spårvagn 10 50% 30 52% 38 45% 105 28% 

Anropsstyrd trafik 0 10% 0 15% 1 14% 2 22% 

Summa 25 48% 75 51% 94 45% 263 25% 

 

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per trafikslag jämfört med samma period 2019 
 

Trafikslag 
1 mån 3-mån 

Från årets Rullande 

milj delresor början årsvärde 

Buss 13 -19% 39 -19% 48 -24% 135 -25% 

Båt 0 -24% 1 -15% 2 -20% 6 -25% 

Tåg 2 -12% 5 -15% 6 -22% 16 -25% 

Spårvagn 10 -14% 30 -16% 38 -21% 105 -22% 

Anropsstyrd trafik 0 -9% 0 -7% 1 -12% 2 -11% 

Summa 25 -17% 75 -17% 94 -23% 263 -24% 

 

 
Kommentar:  
 
I vissa områden (t ex Göteborg) kompletterar de olika trafikslagen varandra. I den anropsstyrda trafiken ingår förutom 
färdtjänst- och sjukresor även anropsstyrd allmän trafik. 
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1.3 Fördelat per delregion 

 
Tabellen nedan redovisar delresor för de fyra delregionerna. Regiontåg och anropsstyrd trafik redovisas 
separat. 
 

Delregion 
1 mån 3-mån Från årets början Rullande 

milj delresor 

Fyrbodal* 1 40% 3 44% 4 40% 11 16% 

Göteborgsregionen* 21 48% 64 50% 79 44% 223 25% 

Sjuhärad* 1 46% 4 50% 5 46% 12 19% 

Skaraborg* 1 54% 2 63% 2 62% 7 37% 

Regiontåg 1 77% 3 75% 3 66% 9 41% 

Sjuk- och färdtjänstresor 0 8% 0 14% 1 13% 2 22% 

Summa 25 48% 75 51% 94 45% 263 25% 

 
* Exkl. resor med Regiontåg och sjuk-/färdtjänstresor. 

 

 

1.4 Fördelat per kategori 

Tabellen nedan redovisar delresor för de fem kategorierna.  
 

Kategori 
1 mån 3-mån Från årets början Rullande 

milj delresor 

Stadstrafik 19 43% 57 45% 71 40% 199 21% 

Tätortstrafik 0 127% 1 124% 1 120% 3 80% 

Stråk 4 66% 12 68% 15 61% 43 34% 

Landsbygd 1 67% 4 77% 5 73% 15 41% 

Specialtrafik 0 21% 1 28% 1 26% 3 23% 

Summa 25 48% 75 51% 94 45% 263 25% 

 
 

Definition för kategorierna 

 

  

Stadstrafik Pendlingsnavens stadstrafik; GMP, Borås, Trollhättan-Vänersborg, Uddevalla och 
Skövde. Dessa redovisas detaljerat i nedre tabellen.  
Frekventa linjer som trafikerar större delen av dygnet och som binder samman olika delar 
i våra städer. Stommen i trafiken. 

Tätortstrafik Linjer som binder samman olika delar i våra tätorter. 
Tätorter som idag har tätortslinjer: Alingsås, Falköping, Kinna, Kungälv, Lerum, Lidköping, 
Mariestad, Skara, Stenungsund, Kungsbacka, Ulricehamn 

Stråk Tunga pendlingsrelationer och politiskt utpekade stråk för att knyta samman Västra 
Götaland inom och med angränsande regioner. Endast linjer som gör ett "stråkuppdrag" 
är med, dvs binder samman större orter. Om flera linjer går parallellt gör vanligtvis den 
snabbaste linjen ett stråkuppdrag, medan den långsammare inte gör det. Exempel: 
Stenungsund - Kungälv där Stenungsundsexpressen gör ett stråkuppdrag medan linje 
319 gör ett mer lokalt uppdrag och därför inte räknas som en stråklinje. Tågtrafiken är 
ryggraden. I stråken ska restiderna vara konkurrenskraftiga gentemot bil.  

Landsbygd, sekundära stråk 
och matarlinjer 

Övrig trafik/Landsbygd/närtrafik 

Specialtrafik Exempel på linjer är Flexlinjer, skoltrafik, Ronden, sjukresor, färdtjänst 
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1.5 Resor per pendlingsnav 

 
Tabellen nedan redovisar delresor inom kategorin Pendlingsnav jämfört med samma period fg år.  
 

Delresor per Pendlingsnav 
1 mån 3-mån Från årets början Rullande 

Pendlingsnav 

Borås 1 26% 2 29% 3 25% 8 4% 

GMP 17 44% 51 47% 64 41% 181 23% 

Skövde 0 34% 1 41% 1 40% 2 20% 

Trollhättan/Vänersborg 0 26% 1 27% 2 25% 5 6% 

Uddevalla 0 32% 1 34% 1 30% 2 8% 

Summa 19 43% 57 45% 71 40% 199 21% 

 

Tabellen nedan redovisar delresor fördelat per pendlingsnav jämfört med samma period 2019. 
 

Delresor per  
1 mån 3-mån Från årets början Rullande 

Pendlingsnav 

Borås 1 -24% 2 -20% 3 -23% 8 -23% 

GMP 17 -18% 51 -19% 64 -24% 181 -25% 

Skövde 0 -7% 1 -9% 1 -13% 2 -18% 

Trollhättan/Vänersborg 0 -17% 1 -18% 2 -23% 5 -27% 

Uddevalla 0 -15% 1 -15% 1 -19% 2 -23% 

Summa 19 -18% 57 -18% 71 -23% 199 -25% 
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2. Marknadsandelar 

 
 
Nedanstående diagram visar utvecklingen för Västtrafiks marknadsandel som ett rullande 12 månaders 
medelvärde för 2020 och framåt. Kollektivtrafikens marknadsandel har tidigare legat ganska stabilt på  
32-33 procent, medan Coronasituationen medfört att marknadsandelen sjunkit sedan våren 2020.  
 
Grunden för mätningar av Västtrafiks marknadsandel är enkätsvar från Kollektivtrafikbarometern. 
Respondenterna i undersökningen får svara på frågor om sina resor den föregående dagen, bland annat 
vilket eller vilka färdmedel de använt. Varje person kan rapportera upp till fem resor. Marknadsandelen i 
det övre diagrammet beräknas som summan av alla kollektivtrafikresor (buss, tåg, spårvagn, båt, taxi) 
delat med summan av alla motoriserade resor (bil och motorcykel + buss, tåg, spårvagn, båt, taxi).  
 
I det nedre diagrammet ingår även gång- och cykelresor i värdet för hållbart resande från år 2012 och 
framåt. 
 
 

Marknadsandel för kollektivtrafiken i delregionerna och i Västra Götaland totalt 
Rullande årsvärden 

  
 
 

Marknadsandel kollektivtrafik/hållbart resande 
Rullande årsvärde i Göteborg-Mölndal-Partille resp Västra Götaland. 
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3. Kundnöjdhet 

 
I Västra Götalandsregionens trafikförsörjningsprogram finns ett antal mål angivna för hur regionens 
invånare ska uppleva hur det är att resa med Västtrafik. Dessa måltal visas i diagrammen nedan.  
 

 
 
 
 
Som kund i Kollektivtrafikbarometern räknas den som anger att den reser med Västtrafik minst en gång i månaden. 
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4. Biljettintäkter 

Nedanstående diagram visar biljettintäkternas utveckling under innevarande år per månad jämfört med 
tidigare år och budget. 
 

 
 
 
Nedan syns intäkt per delresa som rullande årsvärden i 2022 års prisnivå.  
 

 
 
Kommentar: 
Överflyttning från periodbilijett till värdekort samt från periodbiljett med årsladdning till 30-dagarsgiltighet bidrar till en 
positiv utveckling av intäkten per resa om man exkluderar prisökningen mellan åren. Även minskad användning av 
periodbiljett påverkar intäkten per resa positivt.  
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5. Försäljning, publika biljetter 

 
Nedanstående tabeller visar Västtrafiks publika biljetter exklusive Öresundståg. Den övre tabellen jämför 
utfallet 2022 med 2021, den nedre jämför 2022 med 2019.  
 

Biljettyp Utfall april Förändring Utfall ackumulerat Förändring 

tkr, exkl moms 2022 2021 Tkr % 2022 2021 Tkr % 

Dygnsbiljett 3 975 897 3 077 343% 10 544 3 113 7 431 239% 

Enkelbiljett 101 275 47 242 54 032 114% 330 963 163 392 167 572 103% 

Flexbiljett 3 897 0 3 897   7 806 0 7 806   

Kontoladdning 11 754 6 258 5 496 88% 41 266 24 154 17 112 71% 

Periodbiljett 91 963 49 386 42 577 86% 385 558 214 161 171 396 80% 

Totalsumma 212 863 103 783 109 080 105% 776 137 404 820 371 317 92% 

         
Biljettyp Utfall april Förändring Utfall ackumulerat Förändring 

tkr, exkl moms 2022 2019 Tkr % 2022 2019 Tkr % 

Dygnsbiljett 3 975 5 205 -1 230 -24% 10 544 16 896 -6 352 -38% 

Enkelbiljett 101 275 67 843 33 431 49% 330 963 245 666 85 297 35% 

Flexbiljett 3 897 0 3 897   7 806 0 7 806   

Kontoladdning 11 754 25 075 -13 321 -53% 41 266 100 647 -59 381 -59% 

Periodbiljett 91 963 102 381 -10 418 -10% 385 558 473 854 -88 296 -19% 

Totalsumma 212 863 200 504 12 359 6% 776 137 837 063 -60 926 -7% 

 
 
Nedanstående diagram visar den publika försäljningen (överst) samt uppdelad på biljettyper (de två 
nedre). 
 

 

  



Årlig avstämning miljö och klimatstrategi för kollektivtrafik     1 (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Anna Gustafsson & Sarah Johnstone, regionplanerare 

Datum: 2022-08-10, Diarienummer: 2022–00096 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Årlig avstämning: Miljö och 
klimatstrategi för kollektivtrafik i 
Västra Götaland 

Förslag till beslut  

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att ställa sig bakom föreliggande förslag till yttrande daterat 2022-08-10.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Göteborgsregionen har i skrivelse 

från Västra Götalandsregionen, daterad 2022-03-21, beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad remiss.  

Inom trafikförsörjningsprogrammet finns ett antal strategier, bland andra 

Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland. I samband 

med årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet har Miljö- och 

klimatstrategin aktualiserats.  

Göteborgsregionen har skickat vidare aktualiseringen till 

medlemskommunerna och arbetat fram föreliggande förslag i 

Göteborgsregionens kollektivtrafiknätverk där alla kommuner finns 

representerade.  

Sammanfattningsvis ställer sig DKR i Göteborgsregionen positiva till 

aktualiseringen och flera av de genomförda ändringarna.  

Beslutsunderlag 

• Remissbrev Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet (bilaga) 

• Aktualisering av Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra 

Götaland (bilaga)  

• Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland (länk) 

• Inkomna synpunkter till Göteborgsregionen (återfinns i ärende Årlig 

avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet)  

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/KTN6620-2120840548-48/SURROGATE/Milj%c3%b6-%20och%20klimatstrategi%20f%c3%b6r%20kollektivtrafiken%20i%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202018-1.pdf
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I enlighet med de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i 

Västra Götaland ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning med 

de delregionala kollektivtrafikråden. De delregionala kollektivtrafikråden ges 

då möjlighet att lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken. 

Den årliga avstämningen för 2021 innehåller två delar, dels en uppföljning av 

trafikförsörjningsprogrammet (se ärende Årlig avstämning av 

Trafikförsörjningsprogrammet), dels en aktualisering av Miljö- och 

klimatstrategin. Miljö- och klimatstrategin är en av de beslutade strategierna 

inom ramen för trafikförsörjningsprogrammet, se figur nedan.  

Remissbrevet innehåller inga specifika frågeställningar kopplat till Miljö- och 

klimatstrategin men ger möjlighet att lämna generella synpunkter på 

aktualiseringen. Göteborgsregionen har skickat vidare remissen till alla 

medlemskommuner, inkomna synpunkter ligger till grund för föreliggande 

förslag till yttrande och har arbetats fram i Göteborgsregionens 

kollektivtrafiknätverk. Inkomna synpunkter finns bifogat i beslutsunderlag för 

ärendet Årlig avstämning av Trafikförsörjningsprogrammet.  

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar på remissen 

senast den 30 september 2022.  
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Bedömning 

Det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) Göteborgsregionen ser positivt på 

att en aktualisering genomförts av Miljö- och klimatstrategin. De 

uppdateringar som gjorts i Miljö- och klimatstrategin är högst aktuella med 

hänsyn till den utveckling som skett sedan strategin antogs.  

I uppföljningen av Miljö- och klimatstrategin framgår det att målet om en 

85% minskning av kollektivtrafikens klimatpåverkandeutsläpp per 

personkilometer till år 2025 bedöms vara en utmaning, där minskat resande till 

följd av pandemin är en bidragande faktor. I aktualiseringen föreslås därmed 

att även totala utsläppsmängder från kollektivtrafiken följs upp, som 

komplement till målet om minskade utsläpp per personkilometer. Ett liknande 

tilläggsmål införs gällande total energianvändning, som komplement till målet 

gällande energianvändning per personkilometer.   

Dessa tilläggsmål är välkomna då de ger en utförligare bild av fordonens 

klimatpåverkan och synliggör den utsläppsminskning som har skett under de 

senaste åren. Det är dock viktigt att de nya målen bör vara kompletterande och 

inte styrande då det kan ge en missvisande bild av geografiska skillnader 

mellan stads- och regiontrafik. Det bör också tydliggöras om de ska betraktas 

som nya mål eller inte, då aktualiseringsbilagan och uppföljningen ger 

motstridiga besked om detta. 

Elektrifiering av busstrafiken visar stora och snabba förbättringar gällande 

utsläpp av koldioxid, buller och partiklar. Aktualiseringen föreslår en snabbare 

elektrifiering av buss och fartyg och bedömer att all kollektivtrafik ska kunna 

vara eldriven år 2035. Detta är ett välkommet förslag med tanke på de 

fördelarna med elektrifiering som har påvisats hittills.  

I aktualiseringen beskrivs att olika energival innebär olika risker och då 

kollektivtrafiken är en del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så 

att drivmedel finns att tillgå vid samhällskriser. Denna formulering är högst 

aktuell med anledning av den nuvarande energipolitiska utvecklingen men det 

saknas en analys om vad det i praktiken skulle innebära för nuvarande 

målsättningar.  

Det konstateras i inledningen att strategin avser hantera kollektivtrafikens 

egen miljöpåverkan och inte kollektivtrafikens bidrag till miljö- och 

klimatförbättringar genom ett ökat hållbart resande. Den typ av åtgärder avses 

istället hanteras i andra delar av trafikförsörjningsprogrammet. Likt 

synpunkter som lämnades 2018 upplevs Miljö- och klimatstrategin snarare 

som en strategi för kollektivtrafikens fordon och inte en övergripande miljö- 

och klimatstrategi. I en framtida revidering av Miljö- och klimatstrategin bör 

strategin antingen ändra namn för att tydligare motsvara den avgränsning som 

görs, eller tydligare adressera miljö- och klimatstrategiska frågor relevanta för 

kollektivtrafiken. Exempelvis skulle ett resonemang kring kollektivtrafikens 

funktion i ett hållbart och energieffektivt transportsystem kunna ge en mer 

nyanserad bild än ett snävt fokus på utsläpp från kollektivtrafikens fordon.  



Årlig avstämnming miljö och klimatstrategi för kollektivtrafik   4 (4) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Anna Gustafsson & Sarah Johnstone, regionplanerare  

Datum: 2022-08-10, Diarienummer: 2022–00096  

 

  

 

 

Gitte Caous 
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Remissbrev 
Datum 2022-03-21 
Diarienummer KTN 2021-00173 

Västra Götalandsregionen 
Koncernkontoret 
Handläggare: Sara Eriksson och Martin 
Elofsson 
Telefon: 0707-30 25 93 och 0730-83 78 58 
E-post: sara.eriksson@vgregion.se och 
martin.elofsson@vgregion.se 

Till de delregionala kollektivtrafikråden 

Remissbrev årlig avstämning om 
trafikförsörjningsprogrammet 2021 
Enligt de beslutade samverkansformerna kring kollektivtrafiken i Västra Götaland 
ska Västra Götalandsregionen årligen göra en avstämning av arbetet med 
implementeringen av trafikförsörjningsprogrammet och redovisa uppföljning av 
de mål som satts upp. Kommunerna ges då möjlighet att via de delregionala 
kollektivtrafikråden lämna yttranden på arbetet med att utveckla kollektivtrafiken.  

Samverkansformerna utvärderades 2020, vilket ledde till reviderade 
samverkansformer 2021. I samband med utvärderingen identifierades ett antal 
förbättringsområden. Därför har ett utvecklingsarbete ihop med 
kommunalförbunden och Västtrafik påbörjats. Kommunernas tjänstepersoner i 
våra gemensamma nätverk kommer att involveras under 2022. Arbetet kommer 
utvärderas först nästa år i samband med årlig avstämning. 

Den årliga avstämningen innehåller i år dels uppföljning av 
trafikförsörjningsprogrammet för 2021 och frågeställningar kopplat till 
uppföljningen, dels en aktualisering av miljö- och klimatstrategin.  

Uppföljning av trafikförsörjningsprogrammet för 2021 
Årets uppföljningsrapport innehåller både en del som beskriver måluppfyllelsen 
och en del som beskriver genomförandet av programmet. I genomförandet ingår 
de strategier och fyra fokusområden som är en del av 
trafikförsörjningsprogrammet.  

Dialog i DKR under våren 
Under vårens DKR-möten presenteras uppföljningen av 
trafikförsörjningsprogrammet och i samband med det förs en dialog om 

https://www.vgregion.se/
mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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kollektivtrafikens utveckling i förhållande till målen, som underlag för uppdraget 
till Västtrafik. 

Vi önskar svar på följande frågor: 
Trafikförsörjningsprogrammet:  

• Reflektioner kring måluppfyllelsen för 2021 och utmaningarna med att 
marknadsandelen, resandet och ekonomin för kollektivtrafiken försämrats 
med anledning av pandemin. 
• Hur kan vi hjälpas åt att vända utvecklingen? Hur kan vi verka för det 

”nya normala” där hållbara resvanor är norm? Vilken roll kan och bör 
digitaliseringen spela?   

• Programmet innehåller fyra fokusområden som kräver samverkan för att 
nå framgång. Vilka möjligheter ser ni att bidra till de olika 
fokusområdena? Exemplifiera gärna. 

• Övriga synpunkter/kommentarer?  

 
Uppföljningsrapporten: 

• Har ni nytta av uppföljningsrapporten? På vilket sätt? 
• Uppföljningsrapporten innehåller ett nytt avsnitt som beskriver 

genomförandet av programmet i form av vad som har skett kopplat till 
strategier och fokusområden. Detta har varit efterfrågat som åtgärd vid 
tidigare avstämning och är i linje med det nya programmet.  
Vi ser fram emot era synpunkter på den nya strukturen. 

Det är en möjlighet för kommunerna att via kollektivtrafikråden inkomma med 
inspel och synpunkter.  

Svaren ger Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd värdefullt underlag 
till bland annat prioriteringar inför kommande uppdrag till Västtrafik, inom ramen 
för gällande trafikförsörjningsprogram. Samlat ger de årliga avstämningarna 
också inspel till revidering av trafikförsörjningsprogrammet. 
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Aktualisering av VGRs Miljö- och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken  
Vi skickar en aktualisering som gjorts av gällande Miljö-och klimatstrategi för 
kollektivtrafiken för kännedom. Aktualiseringen är gjord med anledning av 
omvärldsförändringar och erfarenheter under de första fyra åren med strategin och 
är en nödvändig uppdatering. Målen i redan beslutad strategi ligger fast tills 
vidare. 

 

Västra Götalandsregionen önskar kollektivtrafikrådens svar senast den 30 
september 2022. Svaret skickas till kollektivtrafik@vgregion.se.   

 

Med vänliga hälsningar  

Ulrika Bokeberg  

Kollektivtrafik- och infrastrukturchef  

Västra Götalandsregionen 

mailto:kollektivtrafik@vgregion.se
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2022-03-03 

Diarienummer KTN 2022-00032 
Kollektivtrafik och 

Infrastrukturavdelningen 

Handläggare Leif Magnusson

 

Aktualisering av miljö- och klimatstrategi 
för kollektivtrafiken i Västra Götaland 
Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken i Västra Götaland fastställdes 
av kollektivtrafiknämnden i oktober 2018 (MKS2018). På grund av 
förändringar i omvärlden och erfarenheter i samband med implementeringen 
av strategin i Västtrafiks verksamhet finns ett behov av aktualisering. 

Strategins mål ligger fast men kompletteras i vissa fall. 

Aktualiseringen berör strategins tre första kapitel. Efterföljande kapitel med 
fördjupade beskrivningar av innehållet i kapitel 1–3. I de fall övriga kapitel 
motsägs gäller aktualiseringen. 

Följande stycken inleds med motsvarande text i miljö- och klimatstrategin 
följt av blåmarkerade rubriker för att aktualisera respektive stycke. 

1. Inledning 
Miljö- och klimatstrategin fastställer inriktning och mål för kollektivtrafiken 
i Västra Götaland, och är en del av det regionala trafikförsörjnings-
programmet för Västra Götaland. 

Trafikförsörjningsprogrammet har en långsiktig utblick till 2035. Därför 
anger också miljö- och klimatstrategin miljö- och klimatmål fram till 2035 
med delmål för 2025 och 2030.  

Miljö- och klimatstrategin har utarbetats i nära samarbete med Västtrafik 
som samtidigt arbetat fram sin miljö- och klimatplan, vilken mer i detalj 
beskriver hur strategin ska genomföras.  

Miljö- och klimatstrategin uttrycker en hög ambitionsnivå för 
kollektivtrafiken som aktör i övergången till ett långsiktigt hållbart 
transportsystem.  

Framdrivningsteknik och drivmedel inom kollektivtrafiken är i en 
utvecklingsfas med osäkerheter kring pris och klimatpåverkan som följd. 
Förändringar i förutsättningar sker i hög takt. En avstämning av mål och 
kostnader för att uppnå målen behöver därför göras kontinuerligt under 
programperioden och inför varje trafikupphandling.  
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Strategin behandlar kollektivtrafikens egen miljöpåverkan. Kollektivtrafiken 
i sig kan bidra till miljö- och klimatförbättringar genom att minska behovet 
av privatbilstransporter. Åtgärder för ökat hållbart resande, däribland ökat 
kollektivtrafikresande hanteras i andra delar av 
trafikförsörjningsprogrammet. 

Aktualisering 

Sedan strategin fastställdes 2018 har det skett en del omvärldsförändringar: 

• EUs direktiv om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa 
kollektivtrafiktjänster CVD) har fastställts och implementeras i 
svensk lagstiftning under första halvåret 2022. Detta innebär ökade 
krav på rena fordon och utsläppsfria fordon. 

• Snabb teknikutveckling och förbättrad ekonomi för elektrifiering 
av regionbuss, båt och tåg. 

• På nationell och europeisk nivå ökar biodrivmedelsanvändning på 
kort sikt vilket ökar kostnaden och klimatnyttan försämras. På 
längre sikt fasas biodrivmedel ut till förmån för elektrifiering av 
vägtransportsektorn. 

• Utbudet av biogasbussar har minskat och fortsätter att minska 
vilket kan begränsa konkurrensen i upphandlingar. 

  



Sida 3(7)

2. Mål för kollektivtrafiken i Västra Götaland
Nedan visas miljömål för kollektivtrafiken. Målen följs upp i samband med den årliga
uppföljningen av trafikförsörjningsprogrammet.

Klimat 1

Minskning av klimatutsläpp per
personkilometer jämfört med 2006

2025: 85 % (fastställt i trafikförsörjningsprogrammet)

2030: 87 %

2035: 90 %

Aktualisering

Eftersom ovanstående mål är relaterat till resandet och därmed har påverkats
av reandeminskningar utom kontroll för kollektivtrafiken kompletteras med
mål som motsvarar den totala utsläppsmängd som fås vid förväntad
resandeutveckling.

Totala klimatutsläpp jämfört med 2006

(2006: 124 000 ton)

2025: 37 000 ton

2030: 24 000 ton

2035: 19 000 ton

1 Tillbakagången 2017–2019 beror på att i avtal som föreskriver biodrivmedel har trafikföretagen i stor utsträckning gått från

HVO till RME som har högre klimatpåverkan. Samtidigt har klimategenskaperna för båda dessa drivmedel försämrats något.

2019 utvecklades redovisningen av klimatutsläpp med årliga drivmedelsdata från Energimyndigheten. Utgångsvärdet 2006

stämmer relativt bra med den nya metoden medan rapporterade minskningar under perioden 2008–2018 har överskattats.

Åren 2020 och 2021 har gett ytterligare tillbakagång i nyckeltalet för klimatutsläpp per personkilometer pga. minskat resande

och bibehållet trafikutbud under Covid 19-pandemin. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå.

2021 redovisas minskade utsläpp med ca 10 000 ton. 5 000 ton relateras till elektrifieringen av stadsbussar i Västra Göteborg

medan resterande minskning beror på förbättrad redovisning av bussar verkliga drivmedelsförbrukning. Samtidigt har

Västtrafik infört en mer exakt metod att räkna personkilometer vilket ger ett något lägre värde och därmed en högre värde för

klimatutsläpp per personkilometer. Ett ökat resande i kombination med ett ökat utbud kan ge ett högre totalt utsläpp samtidigt

som energianvändning per personkilometer då förväntas minska.

Den snabba utvecklingen med elektrifiering kan efter 2025 möjliggöra ännu lägre utsläppsnivåer, men eftersom

elleveransernas utsläppsnivåer kan komma att öka bibehålls målnivåerna enligt 2018 års version av strategin.
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Energi 2

Minskad energianvändning per personkilometer
jämfört med 2006:

2025: 15 %

2030: 30 %

Aktualisering

Eftersom även energimålet är relaterat till
resandet och därmed har påverkats av
resandeminskningar utom kontroll för
kollektivtrafiken kompletteras med mål som
motsvarar den totala energianvändning som fås
vid förväntad resandeutveckling.

2025: 610 GWh

2030: 550 GWh

Luftkvalitet
Minskade utsläpp av kväveoxider och
avgaspartiklar per personkilometer jämfört med

2025: 70 %

2035: 80 %

Buller
Aktualisering

Målet om minskat buller för bussar i stadstrafik kvarstår, men kvantifieras
fortsättningsvis inte. I stället utgör andelen eldrivna bussar en indikator för
sänkta bullernivåer.

2 Energimålet avser den energi som förbrukas i fordonen.

Även det personkilometerrelaterade energimålet påverkades kraftfullt av det minskade resandet 2020–

2021. Målet för 2025 förutsätter att resandet år 2025 har nått 2019 års nivå. Ett ökat resande i

kombination med ett ökat utbud kan ge en större total energianvändning samtidigt som energianvändning

per personkilometer då förväntas minska.
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3. Övriga principer och ambitioner 
Allmänt: 

• Miljö- och klimatmål ska inte påverka utbud och trafikutveckling. 

• Kostnadsläge och utveckling för angivna tekniker och drivmedel är 
osäker, vilket gör det nödvändigt att i samband med budgetarbete 
och upphandling av trafikavtal göra avvägningar mellan 
måluppfyllnad och kostnad.  

• Västtrafik inkluderar val av drivmedel, samt bedömd konsekvens för 
kostnad och måluppfyllelse för klimatmålet, i samband med 
underlag för trafikpliktsbeslut. 

• Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för 
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med 
upphandlingar. 

• Det nationella klimatmålet är formulerat i koldioxidekvivalenter, 
men den helt dominerande klimatgasen från transporter är 
nettoutsläpp av koldioxid. Det är därmed koldioxidutsläpp som 
beräknas och följs upp för kollektivtrafiken.   

• Senast år 2030 ska enbart förnybar energi3 användas inom 
kollektivtrafiken oavsett trafikslag. Från 2018 ska busstrafik i nya 
upphandlingar endast använda förnybar energi. 

• Alla transportslag ska i hög grad bidra till att uppfylla miljö- och 
klimatmålen.  

• Västtrafik bryter ner miljömålen per trafikslag i sin miljö- och 
klimatplan och följer upp totala utsläpp. 

• Västtrafik formulerar krav gällande funktion eller teknik och 
drivmedel i upphandlingar för att nå målen i miljö- och 
klimatstrategin. 

• Bränsledrivna värmare i fordon ska i nya avtal från 2020 kravställas 
så att förnybart bränsle används och att utsläppsnivåerna högst ligger 
i nivå med Euro VI-kraven för motorers utsläpp.  
 

Aktualisering 

• Eftersom framtiden är osäker för rena eller höginblandade 
biodrivmedel kan det inom busstrafiken vara aktuellt att frångå 
kravet på dessa och i stället införa krav på drivmedlens 
klimatpåverkan per energienhet enligt energimyndighetens krav för 
hållbarhetsbesked för biodrivmedel och reduktionspliktigt 
drivmedel.  

• Vid förändringar i trafiken är det av stor vikt att detta görs så 
medvetet och strukturerat som möjligt, där flera hållbarhets-

                                                                        

3 Med förnybar energi avses ursprungsmärkt förnybar el och biodrivmedel godkänt för 

hållbarhetsbesked. 
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perspektiv finns med. Varje förändring behöver analyseras utifrån 
dessa olika perspektiv.  

• Olika energival innebär olika risker. Eftersom kollektivtrafiken är en 
del av totalförsvaret behöver dessa risker minimeras så att drivmedel 
finns att tillgå vid samhällskriser. 

• Begreppet eldrivna fordon eller fartyg ska likställas med CVDs 
begrepp utsläppsfria fordon vilket även omfattar exempelvis 
vätgasdrivna bränsleceller. 

• Krav på hållbara leverantörsled ställs vid upphandling av trafik och 
fordon. 

Elenergi: 

• El för framdrift av fordon ska vara ursprungsmärkt med 
ursprungscertifikat och 100 % från förnybar källa. 

• Kollektivtrafiknämnden är positiv till att tak- och markytor på 
kollektivtrafikens olika anläggningar nyttjas för elproduktion. 

• Eldrift innefattar fullelektriska fordon och fartyg, elektrisk andel av 
trafik med laddhybridfordon samt bränslecellsdrivna fordon som 
försörjs med drivmedel med minst 90 % minskningsvärde4 avseende 
klimatpåverkande utsläpp. 

• Från och med år 2025 bör minst 30 % av busstrafiken utföras med 
eldrift för att därefter ytterligare öka. 

• Fartygstrafik bör i nya upphandlingar elektrifieras till 100 % på 
kortare sträckor och i så hög grad som möjligt på längre sträckor. 

• Tågtrafik på elektrifierad bana ska enbart utföras med eldrivna tåg 
senast år 2025 (avser Kinnekulletåget). 

 

Aktualisering 

• All kollektivtrafik bedöms kunna utföras med eldrift senast 2035  

• El för fordonsdrift ska även ha certifikat med hänsyn tagen till 
biologisk mångfald, exempelvis Bra Miljöval. 

• Busstrafiken elektrifieras i snabbare takt. Från 2021 elektrifieras all 
stadstrafik i nya avtal. Från 2024 upphandlas övrig trafik i första 
hand med eldrift eller med valmöjlighet mellan el och biogas. 

• Från 2022 elektrifieras fartygstrafik i nya avtal till minst 80% med 
krav på minst 95% elektrifiering fem år efter avtalsstart. 

• Vid utbyte av fordon för den oelektrifierade Kinnekullebanan ska 
endast utsläppsfria fordon användas. 

Biogas: 

• Från och med år 2025 bör den totala användningen av biogas i den 
upphandlade busstrafiken ligga mellan 20 och 30 % av det totala 
trafikarbetet med buss. Biogasen bör ha minskningsvärde avseende 
klimatpåverkande utsläpp om minst 80 %. 

                                                                        

4 Minskningsvärde anger hur mycket klimatpåverkande utsläpp minskas med hänsyn till 

drivmedlets livscykel jämfört med fossilt drivmedel. 
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Aktualisering 

• Skattebefrielse för biogas är endast garanterad fram till 2030 och 
utbudet av gasdrivna fordon minskar.  

• Antalet leverantörer av gasbussar är för vissa bussmodeller så få att 
Västtrafik av konkurrensskäl inte kan ställa krav på enbart gasdrift. 
För att inte exkludera gasdrift kan regionbussupphandlingar med 
trafikstart från 2024 göras med en valfrihet mellan el och gas. 

• Under perioden 2025–2030 bedöms att biogas kan användas i ca 
20% av den totala busstrafiken. 

Flytande biodrivmedel: 

• För flytande biodrivmedel ska högsta möjliga minskningsvärde 
avseende klimatpåverkande utsläpp eftersträvas5. 

Aktualisering 

• Användning av flytande biodrivmedel är förenat med höga 
ekonomiska risker på grund av ökad efterfrågan i hela 
transportsystemet. Den framtida beskattningen av drivmedlen är 
osäker och kan innebära väsentliga kostnadsökningar. Flytande 
biodrivmedel används i nya avtal endast i undantagsfall och där el 
eller biogas inte kan användas. 

                                                                        

5 Minskningsvärdet för flytande biodrivmedel förväntas sjunka på grund av konkurrens om 

substrat och bränsle med högt minskningsvärde. Flytande biodrivmedel har därför lägst 

prioritering bland de tre förordade drivmedlen. 



Förslag till yttrande över Boverkets rapport ”Översikts- och regionplan i digital miljö”   1 (4) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sebastian Andersson, Anton Hall, regionplanerare 

Datum: 2022-09-05, Diarienummer: 2022-00251 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Översikts- och regionplan i 
digital miljö 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande förslag till 

yttrande, daterat 2022-09-05.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf 

omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Finansdepartementet har publicerat en remiss över Boverkets 

rapport ”Översikts- och regionplan i en digital miljö”. 

Göteborgsregionen är inte adresserad remissinstans utan yttrar 

sig över remissen frivilligt.  

GR ställer sig positiv till en digitalisering av översiktsplaneprocessen samt i 

grunden även att förväntningarna på översiktsplanens format blir tydligare.  

Standard och krav på översiktsplanens digitala format behöver dock arbetas 

igenom ytterligare och kommunernas perspektiv vägas in tydligare innan det är 

lämpligt att ta fram föreskrifter.  

GR har tidigare ställt sig positiv till att digitalisera översiktsplanernas 

kartunderlag. Den bedömningen kvarstår. I det nu liggande förslaget ser GR en 

risk att staten kan komma att detaljstyra innehållet i de kommunala 

översiktsplanerna och därmed försvaga det kommunala självstyret. 

I fråga om att digitalisera regionplanerna ser GR en liknande risk för 

detaljstyrning. Erfarenheterna från regionplanering enligt PBL är alltför få för 

att redan nu skapa en standard. Innan frågan om digitalisering aktualiseras bör 

det finnas en regionalt och kommunalt väl förankrad modell för hur 

regionplanering bör bedrivas.  

Förslag till yttrande har utformats utifrån dialog med kommunala 

representanter i nätverket för översiktlig planering samt i dialog med ansvariga 

tjänstepersoner på Region Stockholm och Region Skåne.  

Beslutsunderlag 

Boverkets rapport Översikts- och regionplan i digital miljö, rapport 2021:27. 

 

  

https://www.regeringen.se/remisser/2022/06/remiss-av-boverkets-rapport-oversikts--och-regionplan-i-en-digital-miljo/
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Regeringen har gett Boverket i uppdrag att verka för en effektiv och enhetlig 

tillämpning av plan- och bygglagen i en digital miljö. Rubricerad rapport avser 

den del av uppdraget som gäller hur översiktsplaner och regionplaner bör 

utformas i en digital miljö för att möjliggöra en effektiv samhällsplanerings-

process och bidra till en god, säker och hållbar livsmiljö.  

Boverket föreslår en ändring i Plan- och byggförordningen (2011:338) som 

innebär att översikts- och regionplaner ska utformas så att uppgifterna i dem 

kan tillgängliggöras och behandlas digitalt. Ändringen föreslås tillämpas på 

översiktsplaner och regionplaner som påbörjas efter den 31 december 2026.  

Boverket har även tagit fram ett förslag på ett bemyndigande för Boverket att 
meddela föreskrifter om standarder för utformning av översiktsplaner och 

regionplaner. De föreskrifter som förväntas utarbetas avses bygga på 
motsvarande principer som föreskrifterna om detaljplan och planbeskrivning 
samt utgå från den så kallade ÖP-modellens struktur och begrepp. 

Rapporten beskriver effekterna av den föreslagna ändringen samt motiverar 

varför det krävs en detaljerad reglering. Motiveringen lyder kortfattat att de 

förväntade samhällsnyttorna uteblir om digitala lösningar utarbetas utan en 

sammanhållen reglering och enhetlig hantering, som annars är av värde för att 

kunna göra jämförelser, analyser och nationella e-tjänster.  

Boverket beskriver att effekterna av förslaget bidrar till ett effektivt flöde 

genom alla samhällsbyggnadsprocesser, ökad rättssäkerhet då information 

läses från ursprungskällan, samt effektiviserar kommunernas, regionernas, 

länsstyrelsernas och myndigheternas arbete i planprocessen och efterföljande 

beslut. Idag pågår digitaliseringsprocesser i kommuner och regioner där 

program, strukturer och databaser utarbetas enskilt, vilket är ett kostsamt 

arbete. Genom en nationell struktur skulle kostnaderna effektiviseras på sikt, 

om än det medföljer en initial omställning och kostnad.  

Bedömning 

GR har tidigare ställt sig positiv till att digitalisera översiktsplanernas 

kartunderlag (remiss från Regeringskansliet En utvecklad översiktsplanering 

Dnr: 2018-00245.10, Förbundsstyrelsen § 403 2018-10-19) Den bedömningen 

kvarstår. GR ser dock att liggande förslag innebär en risk för oönskad 

detaljstyrning av översikts- och regionplaner.  

GR ser fördelar med en enhetlig standard för informationen i en översiktsplan, 

exempelvis jämförelser mellan kommuner respektive stöd i framtagande av 

översiktsplaner. Det är dock tveksamt om standarden ger kommunerna en 

effektivitetsvinst, särskilt med tanke på ÖP-modellens detaljeringsnivå som 
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snarare kan skapa merarbete för vissa kommuner. Det är också tveksamt om 

ÖP-modellen är användbar i kommunikationen av översiktsplanen. 

Kommunen behöver kommunicera och beskriva sina ställningstaganden kring 

markanvändningen bland lokala politiker, intressenter och allmänhet. ÖP-

modellen är å sin sida utvecklad utifrån statens strävan efter en ändamålsenlig 

lagringsstruktur för planinformationen. GR ser inte att modellen tillgodoser 

det kommunala intresset av att kunna kommunicera planen på ett begripligt 

sätt. Lokal användbarhet bör rimligtvis gå före statens nytta av att lagra 

samtliga kommuners ÖP-information.  

ÖP-modellen är, trots en bra ansats, inte tillräckligt utvecklad för att kunna 

användas av alla kommuner. Det behövs fortsatt stor frihet för den enskilda 

kommunen att anpassa översiktsplanen till sina förutsättningar. ÖP-modellen 

kan fungera som ett stöd men det är inte rimligt att kräva att kommunerna 

följer den fullt ut. 

Översiktsplaneringen är just översiktlig och bör inte likställas med 

detaljplaneringen som är mer standardiserad och har kommit mycket längre i 

digitaliseringen. Översiktsplanen ska ange grunddragen i kommunens mark- 

och vattenanvändning, vilket behöver uttryckas på en övergripande skala och 

med begrepp som passar den lokala kontexten. GR ser en risk med att den 

föreslagna digitala standarden kan komma att styra innehållet för hårt och i 

värsta fall inverka negativt på det kommunala självstyret.  

Med det sagt finns det delar av ÖP-modellen som kan stärka det regionala 

perspektivet i översiktsplaneringen. Delen Utvecklingsinriktning kan, om den 

tillämpas på ett enhetligt sätt av flera kommuner i ett geografiskt område, bidra 

till mellankommunal samsyn och samordning, exempelvis av övergripande 

regional infrastruktur. GR är positiv till att testa hur en regional tolkning och 

tillämpning av den delen av ÖP-modellen skulle kunna se ut.  

Vad gäller digital standard för regionplaner konstaterar GR att dessa är mindre 

utvecklade och beprövade än översiktsplanerna. I dagsläget är endast tre 

regioner (Stockholm, Skåne och Halland) utpekade regionplaneorgan. 

Erfarenheterna från regionplaneringen i sin nuvarande form är med andra ord 

mycket begränsade, modeller och innehåll prövas löpande. GR anser att 

regionerna måste få skapa modeller och arbetssätt utifrån dialoger med 

kommunerna och samlad erfarenhet innan staten sätter standarder för 

regionplanens utformning.  

I Västra Götalands län finns idag inget regionplaneorgan och följaktligen inte 

heller någon regionplan. Västra Götalandsregionen har nyligen bestämt att inte 

hemställa om att bli regionplaneorgan, efter samråd med kommunerna. Om 

regionplanering trots allt skulle aktualiseras i framtiden anser GR dock att 

denna skulle behöva utvecklas i nära samarbete mellan kommuner, 

kommunalförbund och region. Det skulle kräva stor frihet och handlings-

utrymme för att hitta rätt nivå och acceptans mellan planeringsnivåerna. GR:s 
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tolkning av PBL är att lagen stöttar just den friheten när det kommer till 

regionplanering. En strikt statlig standard för regionplan skulle däremot kunna 

verka i motsatt riktning. GR anser därför att den regionala planeringen behöver 

tid att utvecklas ytterligare och att den inte ska vara en del av det digitala 

plansystemet.   

Sammanfattningsvis ställer sig GR positiv till en digitalisering av 

översiktsplaneprocessen samt i grunden även att förväntningarna på 

översiktsplanens format blir tydligare. Standard och krav på översiktsplanens 

digitala format behöver dock arbetas igenom ytterligare och kommunernas 

perspektiv vägas in tydligare innan det är lämpligt att ta fram föreskrifter. GR 

ser fram emot den fortsatta processen och bidrar gärna genom att företräda 

kommunernas perspektiv.  

Gitte Caos 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

Skickas till 

Finansdepartementet fi.remissvar@regeringskansliet.se  

Ange diarienummer Fi2022/01551 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

mailto:fi.remissvar@regeringskansliet.se
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Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande till 
Justitieombudsmannen om 
öppettider 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande yttrande till 

Justitieombudsmannen med anledning av klagomål gällande förbundets 

stängning av reception och telefonväxel under semesterperioden.  

Sammanfattning av ärendet 

Justitieombudsmannen JO har beslutat inleda utredning med anledning av ett 

klagomål mot Göteborgsregionens kommunalförbund om att förbundets 

reception och telefonväxel varit semesterstängda och att klaganden därför inte 

kunnat ta del av allmänna handlingar på ett anonymt sätt. JO har i remiss den 

3 augusti 2022 begärt förbundsstyrelsens yttrande, se bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

JO remiss, bilaga 1 

Förslag till yttrande, bilaga 2 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Gällande lagstiftning 

Nedan följer de bestämmelser som är aktuella i ärendet; 

Förvaltningslagen 

7 § En myndighet ska vara tillgänglig för kontakter med enskilda och informera 

allmänheten om hur och när sådana kan tas. 

Myndigheten ska vidta de åtgärder i fråga om tillgänglighet som behövs för 

att den ska kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten enligt 2 

kap. tryckfrihetsförordningen om rätten att ta del av allmänna handlingar. 

Tryckfrihetsförordningen 

2 kap. 15 § Den som begär ut en allmän handling som får lämnas ut ska genast 

eller så snart det är möjligt och utan avgift få ta del av handlingen på stället på 

ett sådant sätt att den kan läsas eller avlyssnas eller uppfattas på annat sätt. 
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2 kap 18 § En myndighet får inte på grund av att någon begär att få ta del av 

en allmän handling efterforska vem denne är eller vilket syfte han eller hon har 

med sin begäran i större utsträckning än vad som behövs för att myndigheten 

ska kunna pröva om det finns hinder mot att handlingen lämnas ut.  

Förarbetena (prop 2016/17:180) 

Enligt tidigare förvaltningslag gällde att en myndighet skall ha öppet under 

minst två timmar varje helgfri måndag-fredag för att kunna ta emot och 

registrera allmänna handlingar och för att kunna ta emot framställningar om 

att få ta del av allmänna handlingar som förvaras hos myndigheten. Denna 

detaljreglering har numera tagits bort och ersatts av ett allmänt krav på att 

myndigheterna ska vara tillgängliga för kontakter med enskilda. På så sätt ville 

lagstiftaren markera att kravet på tillgänglighet inte är avsett att begränsas till 

enbart besök och telefonsamtal och vissa andra i den tidigare lagen utpekade 

former, utan bör ges en vidare innebörd. Denna ändring skulle också främja en 

snabbare utveckling av god förvaltningssed på området, eftersom man inte 

låser sig vid de varianter som då förekom utan öppnar för nya lösningar när det 

gäller digitala kommunikationsformer.  

Jo invände i sitt yttrande över ny förvaltningslag mot att minimitiden för 

öppethållande togs bort. Regeringen instämde i uppfattningen att det även 

fortsättningsvis bör finnas en särskild bestämmelse om myndigheters 

tillgänglighet som syftar till att säkerställa att allmänheten får den service de 

har rätt till enligt offentlighetsprincipen. Regleringen skulle främst ta sikte på 

att hindra att en myndighet håller stängt på klämdagar. För att undvika 

misstolkningar och onödig detaljreglering föreslogs att bestämmelsen uttrycks 

som en påminnelse till myndigheterna om att de måste vidta de åtgärder i fråga 

om tillgänglighet som behövs för att kunna upprätthålla sina skyldigheter 

gentemot allmänheten enligt den i tryckfrihetsförordningen reglerade rätten att 

ta del av allmänna handlingar. 

Bedömning 

Lagstiftningen får nog sägas fortfarande utgå från att myndigheter fortfarande 

måste hålla öppet varje vardag, om än i begränsad tid, främst för att kunna 

hantera begäran om utlämnande av allmän handling. Detta kan möjligen 

komma att ändras framöver men får nog sägas vara det som gäller i dag. Som 

nämnts ovan kan denna förvaltningssed komma att förändras. 

När det gäller rätten att ta del av handlingar anonymt, underlättas denna rätt 

också av att myndigheter har öppet varje dag för fysiska besök. Det går 

naturligtvis att få kontakt med en myndighet på andra vägar och få ut 

handlingar anonymt genom besök eller på annat sätt, men det är avsevärt 

krångligare. 

Även om kommunalförbundet inte brutit mot lagbestämmelsernas 

ordalydelser och kan sägas ha begränsade kontakter med medborgarna i 
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medlemskommunerna, förutom inom gymnasieantagningen, så finns en 

övervägande risk att JO kommer uttala kritik.  

Inför kommande klämdagar och nästa semesterperiod bör därför 

kommunalförbundets reception hålla öppet viss tid varje vardag, förbättra 

informationen på hemsidan och hänvisa till telefonnummer som är bemannat 

under stängningstid. Vidare bör JO;s ställningstagande naturligtvis beaktas. 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Anette Johnsson      

Administrativ chef 

Skickas till 

Justitieombudsmannen. 
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 Datum: 2022-xx-xx 

Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Riksdagens ombudsmän   

Box 16327     

 103 26 Stockholm 

 

 

Yttrande Dnr 6043-2022 
Avseende klagomål mot Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) med 

anledning av att förbundets reception och växel varit semesterstängda och att 

klaganden därav ej kunde ta del av allmän handlingar på ett anonymt sätt.  

Er remiss den 3 augusti 2022. 

Yttrande   

Förbundsstyrelsen har låtit utreda frågan varvid följande framkommit. 

 

Förbundet har under semesterveckorna v 27–31 (4 juli om 7 augusti 2022) haft 

receptionen och växeln stängd. Under semesterperioden ges följande 

meddelade vid inkommande telefonsamtal:  

 

GR: Hej och välkommen till Göteborgsregionen. Kontoret har 

semesterstängt och öppnar åter måndag v. 32. Medarbetare som är i       

tjänst nås på direktnummer eller e-post som du hittar på vår hemsida 

Goteborgsregionen.se/kontakt. Vi önskar dig en trevlig sommar! 

 

Vid samtal till Gymnasieantagningen ges följande meddelande:  

 

Gymnasieantagningen:  Från den 8 till den 25 juli är elevinloggningen till 

Göteborgsregionens ansökningswebb stängd och det sker inget 

antagningsarbete. Gymnasieantagningen telefonsupport är också stängd och 

öppnar igen måndag vecka 30.  

Sökande elever som har frågor om sitt antagningsbesked, sin ansökan eller 

till göra ett sent omval ska kontakta sin studie- och yrkesvägledare eller den 

SYV som är i tjänst under sommaren. Kontaktuppgifter till SYV under 

sommaren hittas via länken goteborgsregionen.se/kontaktasyv 

 

 Vanliga frågor och svar som rör antagningen hittar du under menyn 

frågor & svar på ansökningswebben, indra2.se. Den 25 juli kl. 10:00 kan 

sökande återigen logga in och se sin ansökan och vid behov svara på sitt 

antagningsbesked fram till den 29 juli kl. 12:00.  

Trevlig sommar och välkommen åter! 



Yttrande – JO Riksdagens ombudsmän dnr 6043-2022 

    2 (4) 

Yttrande – JO Riksdagens ombudsmän dnr 6043-2022 

 Datum: 2022-08-08 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Diarienummer: xx2022-xxxx 

   

 

 

Upplysning på hemsidan:  Goteborgsregionen.se/kontakt 

 

Vid begäran av utlämning allmän handling 

Vid begäran av allmän handling hänvisar förbundet via sin webbplats till 

brevlådorna gr@goteborgsregionen.se samt till diarium@goteborgsregionen.se. 

Dessa brevlådor läses dagligen av under semestertider. Personal finns på plats 

vid behov som kan ombesörja utlämning av handling via e-post, fysiskt, 

alternativt brevledes.  

 

Hantering av inkommen post under semesterveckorna 27–31 

Inkommen post hanteras dagligen och begäran av allmän handling kan således 

göras brevledes med förfrågan om utlämnande.  

 

Direktkontakt med Gymnasieantagningen  

Vid direktkontakt med Gymnasieantagningen via mejl, ges följande autosvar 

under veckorna 28–29 (v 27, 30, 31 finns bemanning).  

 

Gymnasieantagningen har mottagit ditt mejl – ta del av 

nedanstående svar  

 

Just nu har Gymnasieantagningen mycket begränsad support eftersom 

elevinloggningen till Göteborgsregionens ansökningswebb är stängd och det 

inte sker något antagningsarbete mellan den 8-24 juli.  

Vi återkommer med svar på ditt mejl tidigast under vecka 30.   

 

Elevernas ansökningswebb 

Elevinloggningen är nu stängd men öppnar igen den 25 juli kl. 10:00. Då kan 

sökande återigen logga in och se sin ansökan samt vid behov svara på sitt 

antagningsbesked fram till den 29 juli kl. 12:00.   

  

Reservantagning 

Den 25 juli påbörjas antagningsarbetet inför reservantagningen. 

Antagningsärenden kring exempelvis flytt till Göteborgsregionen, dispens 

engelska, fri kvot på grund av särskilda omständigheter eller utländska betyg 

hanteras tidigast från vecka 30, inför reservantagningen. De första beskeden 

gällande reservantagning meddelas sökande elev via ansökningswebben, 

indra2.se från den 3 augusti.   

  

Vid frågor - kontakta studie- och yrkesvägledare  

mailto:gr@goteborgsregionen.se
mailto:diarium@goteborgsregionen.se
http://indra2.se/
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Sökande elever som har frågor om sitt antagningsbesked, sin ansökan eller 

vill göra ett sent omval ska kontakta sin studie- och yrkesvägledare (SYV) 

eller den SYV som är i tjänst under sommaren. Kontaktuppgifter till SYV 

under sommaren hittar du via länken goteborgsregionen.se/kontaktasyv. 

Vanliga frågor och svar som rör antagningen hittar du under menyn: 

Vanliga frågor på ansökningswebben, indra2.se.  

 

För begäran om utlämnande av allmän handling kontakta 

gr@goteborgsregionen.se 

Vänliga hälsningar 

Gymnasieantagningen  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -    

Göteborgsregionen (GR) 

Gymnasieantagningen  

Utbildning 

Telefon: 031-335 51 30  

www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen  

www.indra2.se   

 

___________________________________________ 

 

a) Tillgängligheten 

 

Som framgår ovan har förbundet varit bemannat och tillgängligt via 

mejlkorrespondens och brev under hela semesterperioden. Det har också varit 

möjligt via direktnummer kontakta de anställda. Däremot har det inte varit 

möjligt att oanmält besöka förbundets reception under veckorna 27-31. Efter 

framställan på mejl eller brev har det dock varit fullt möjligt att ta emot 

besökare på plats i förbundets lokaler.   

 

Förbundsstyrelsen har, mot bakgrund av förbundets begränsade verksamhet 

under semesterperioden, ansett att ovannämnda möjligheter varit tillräckliga 

för att uppfylla förvaltningslagens krav på tillgänglighet. Informationen på 

hemsidan kommer dock att kompletteras med information vart man kan vända 

sig om man önskar göra ett fysiskt besök i förbundets lokal och vara anonym. 

Kommunalförbundet kommer också att hålla öppet under begränsad tid under 

semesterperioden, om justitieombudsmannen anser att det krävs. 

 

b) Möjligheten ta del av allmänna handlingar anonymt 

 

Som framgår ovan ges på hemsidan information om hur man kan beställa 

allmänna handlingar. Om den som önskar ta del av allmänna handlingar 

http://goteborgsregionen.se/kontaktasyv
mailto:gr@goteborgsregionen.se
http://www.goteborgsregionen.se/gymnasieantagningen
http://www.indra2.se/
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vill göra det anonymt är det möjligt skicka brev eller ett anonymiserat mejl 

till förbundet och be att handlingarna tas fram och överlämnas vid en 

önskad tidpunkt. Gymnasieantagningen får flera årligen återkommande 

mejl som för myndigheten är anonyma och expedierar då de allmänna 

handlingar som efterfrågas, antingen per mejl, via post eller för avhämtning 

på plats.  

 

Förbundsstyrelsen har ansett att kommunalförbundet vidtagit tillräckliga 

åtgärder för att kunna uppfylla sina skyldigheter gentemot allmänheten 

enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna 

handlingar. Vi ser dock att ytterligare information behövs när det gäller 

information och möjlighet att vara anonym. Vidare kommer anslag vid 

ingången till receptionen kompletteras med information om 

telefonnummer som man kan ringa för att begära få ut allmänna handlingar 

vid begränsningar i öppettiderna. 
 

Förbundsstyrelsen vill avslutningsvis framhålla att förvaltningslagen inte 

uppställer något absolut krav på öppethållande. Kommunalförbundet har 

under semestertiden varit tillgängligt för kontakter med enskilda och har 

informerat allmänheten på hemsidan hur sådana kontakter kan tas. Frågan 

om öppethållande måste också sättas i relation till det uppdrag 

kommunalförbundet har. Förutom uppgiften som antagningsorgan inom 

gymnasieskolan är kommunalförbundet i huvudsak en 

samverkansorganisation för medlemskommunerna, vilket gör att besök 

från enskilda inte är vanligt förekommande.  

 
 
Samråd har ägt rum med ansvarig för förbundets reception och de anställda 

som arbetar där, vilka har lämnat synpunkter. 

 

Protokollsutdrag från förbundsstyrelsen bifogas. 

Med vänlig hälsning 

 

 

Gitte Caous  

förbundsdirektör 

gitte.caous@goteborgsregionen.se 

Box 5073 

402 22 Göteborg 

gr@goteborgsregionen.se 

www.goteborgsregionen.se 

mailto:namn.efternamn@goteborgsregionen.se
mailto:gr@goteborgsregionen.se
http://www.goteborgsregionen.se/
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Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande till förvaltningsrätten i 
laglighetsprövningsmål 8044-22 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ordförandens yttrande till 

förvaltningsrätten enligt beslut den 29 augusti 2022, § 533, antas som 

förbundsstyrelsens eget yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen föreslås konfirmera det yttrande som ordföranden avgett till 

förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning, eftersom lagligheten 

ifrågasatts. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut den 29 augusti 2022 med yttrande till 

förvaltningsrätten i mål 8044-22.  

2. Överklagandeskrift 2022-07-22. 

3. Dom angående ordförandebeslutet - mål 9860-22 

4. Föreläggande från förvaltningsrätten 2022-09-07   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Med anledning av överklagande av förbundsstyrelsens beslut den 14 juni 2022 

om sammanträdestider (§ 405) och verksamhetsövergång av Validering Väst (§ 

400) förelade förvaltningsrätten den 12 juli 2022 kommunalförbundet att 

senast den 4 augusti 2022 avge yttrande över överklagandet. Med hänsyn till 

semesterperioden begärdes anstånd med att avge yttrande till den 30 augusti 

2022, vilket domstolen beviljade. 

Förbundsledningen tog fram ett förslag till yttrande som översändes till 

förbundsstyrelsens medlemmar den 24 augusti 2022 för eventuella 

synpunkter. Inga synpunkter inkom och ordföranden fattade den 30 augusti 

2022 beslut om yttrandet med stöd av delegationen att fatta beslut i 

brådskande ärenden. Beslut och yttrande skickades därefter in till 

förvaltningsrätten. 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan uppdrag ges till ordföranden att 

besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens 
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avgörande inte kan avvaktas. Sådan delegation har skett enligt punkt 1 i 

gällande delegationsordning. 

Klaganden i målet har överklagat ordförandebeslutet och gjort gällande att 

ärendet inte varit så brådskande att förutsättning förelegat att fatta ett sådant 

beslut. Förvaltningsrätten har avslagit detta överklagande med hänvisning till 

att rätten begärt nytt yttrande från förbundsstyrelsen, att svara senast den 17 

oktober 2022. 

Förbundsledningen vill också informera att vi överväger föreslå 

förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige att konfirmera beslutet om 

verksamhetsövergång av Validering Väst i ett senare ärende. 

Bedömning 

Med anledning av att Förvaltningsrätten önskar förnyat yttrande från 

förbundsstyrelsen föreslås att förbundsstyrelsen konfirmerar ordförandens 

delegationsbeslut. 

 

  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Jan Persson 

Jurist 

Skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
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Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll  
NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, förbundsstyrelsens ordförande  

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen
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Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 533. Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 8044-22

Med stöd av förbundsstyrelsens delegationsordning, punkt 1, fattar 
ordföranden följande;

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten.

Sammanfattning av ärendet

2022-07-12 inkom en överklagan till Förvaltningsrätten av förbundsstyrelsens 
beslut den 14 juni 2022, §§ 405, Sammanträdestider 2023, och § 400, 
Verksamhetsövergång Validering i väst. Förvaltningsrätten har medgett GR 
anstånd med att lämna sitt yttrande i ärendet till den 30 augusti 2022.   

Ett förslag till yttrande har tagits fram, daterat 2022-08-30. 
Förbundsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet per 
epost. 

Enligt förbundsstyrelsens delegationsordning får förbundsstyrelsens 
ordförande fatta beslut i brådskande ärenden då förbundsstyrelsens beslut inte 
kan avvaktas. Så är fallet i detta ärende, då förbundsstyrelsens nästa 
sammanträde äger rum 30 september 2022. Förbundsstyrelsens ordförande 
föreslås därför, med stöd av gällande delegationsordning punkt 1, att på 
styrelsens vägnar godkänna föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten. Delegationsordningens villkor att samråd ska äga rum med 
presidiet är uppfyllt genom att hela styrelsen haft möjlighet lämna synpunkter.

Beslutet anmäls till förbundsstyrelsens nästa möte.

 

Sekreterare

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens ordförande
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Svar i mål om laglighetsprövning 

Datum: 2022-08-30 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197 

400 15 Göteborg  

Svar i mål om laglighetsprövning, målnummer 
8044-22 
 

Ert föreläggande den 21 juli 2022. 

Laglighetsprövning gällande beslut om sammanträdestider och 

plats för förbundsstyrelsens möten 2023. 

Förbundsstyrelsens beslut om sammanträdestider för 2023 är att betrakta som 
en procedurfråga som ingår i styrelsens planering av sin egen verksamhet. 
Beslutet är av rent förberedande art och därför inte överklagbart enligt 13 kap. 

2 § 3 p. kommunallagen. Detsamma gäller i beslutet ingående 
ställningstagande att två av mötena planeras hållas även digitalt, alltså med 
möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på distans. Det bör noteras att 
lagstiftaren i 6 kap. 23 § kommunallagen använt lokutionen ”bestämmer tid 

och plats”, inte beslutar om tid och plats, vilket talar för att ställningstagandet 
inte är ett överklagbart beslut. Ställningstagandet om sammanträdestider och 
fysiska eller digitala möten kan komma att ändras beroende på yttre 

omständigheter, t.ex. pågående pandemis utveckling.  

För det fall rätten anser beslutet överklagbart vill förbundsstyrelsen anföra 

följande; 

Förbundsfullmäktige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen rätt att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Några begränsningar i denna rätt, utöver de som anges i 5 kap. 16 § om sättet 

för deltagandet, finns inte. Förbundsfullmäktige har i förbundsstyrelsens 
reglemente, § 36, beslutat att förbundsstyrelsen, om särskilda skäl föreligger, 
får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. I detta 

inbegrips att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta hålla ett sammanträde 
även på distans. Som framgår av kommentaren till SKR;s normalreglemente är 
bestämmelsen utformad som ”en frivillig möjlighet för nämnden att besluta  
om sammanträde på distans”. Kommunallagen exkluderar således inte 

förbundsstyrelsen från att fatta beslut om att hålla sammanträde på distans och 
regleringen i reglementet ger förbundsstyrelsen denna rätt.  

Bestämmelsen om att ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i det 
enskilda mötet är avsedd för de fall då enskild ledamot inför ett möte så begär. 

Denna bestämmelse begränsar inte förbundsstyrelsens rätt att planera för 
sammanträde på distans.   

Förbundsstyrelsen får alltså enligt sitt reglemente sammanträda med 
ledamöter och ersättare på distans, om särskilda skäl föreligger. Det är inte 
tydligt i reglementet, som bygger på SKR normalreglemente, om det är 

styrelsen som ska ha särskilda skäl eller om dessa skäl ska uppfyllas av ledamot 



Göteborgsregionens kommunalförbund, Box 5073, 402 22 Göteborg, gr@goteborgsregionen.se    2 (5) 

 

Datum: 2022-08-30 

 

 

   

 

eller ersättare som vill delta på distans. Som lagstiftning och normalreglemente 
formulerats är den mest rimliga utgångspunkten att de särskilda skälen endast 
är kopplade till de enskilda ledamöternas och ersättarnas deltagande, inte till 

styrelsens möjlighet att avgöra vid vilka möten deltagande på distans ska 
kunna ske. 

Om förvaltningsrätten ändå anser att förbundsstyrelsens befogenhet att 
planera in ett möte med digitalt deltagande kräver särskilda skäl, anser 

förbundsstyrelsen att sådana föreligger. Som skäl anges i tjänsteskrivelsen att 
erfarenheten under pandemin visat att digitala möten fungerat väl, att det 
sparar tid för ledamöter och gynnar miljön i form av uteblivna resor. Därtill 
kommer att smittspridningen i samhället gällande Covid 19 fortfarande pågår. 

De digitala mötena kommer vara begränsade i antal, såvida inte 
smittspridningen föranleder annat. Deltagande på distans tillämpas 
fortfarande som ett komplement till fysiska möten, vilket varit lagstiftarens 

utgångspunkt. Även när digitalt deltagande planeras är basen för mötet fysiskt 
på senare angiven plats. 

Det måste primärt vara en fråga för förbundsstyrelsen vad som utgör särskilda 
skäl för beslutet. I andra hand kan frågan möjligen prövas av 
förbundsfullmäktige. Det förefaller inte rimligt att laglighetspröva motiven för 

hur förbundsstyrelsen planerar sina möten. Förbundsstyrelsen anser att 
särskilda skäl föreligger och att beslutet därmed inte strider mot angivna 
befogenheter i reglementet eller lag. 

När det gäller enskilda ledamöters och ersättares särskilda skäl för att delta 

digitalt föreligger ännu inga ställningstaganden. 

Det överklagade beslutet strider därmed inte mot lag och förbundsstyrelsen har 

varit behörig bestämma om möten med deltagande på distans. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås. 

Laglighetsprövning av beslut om verksamhetsövergång av 

Validering Väst till Västra Götalandsregionen. 

Klaganden synes felaktigt utgå från att Göteborgsregionens kommunalförbund 
genom enheten Validering Väst svarar för hela valideringsverksamheten inom 

kommunalförbundets 13 kommuner eller Västra Götalandsregionen. Validering 
Västs uppdrag är kortfattat att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
Västra Götalandsregionen, inte bedriva den. Att utföra validering är ett 
kommunalt uppdrag inom vuxenutbildningen och ansvaret för det ligger kvar 

på primärkommunerna inom Göteborgsregionen. 

Bakgrund om verksamheten 

Validering Väst är en stödorganisation för den valideringsverksamhet som 
bedrivs i Västra Götalandsregionen. Verksamheten och uppdraget består i 1. att 
upprätthålla delregionala stödstrukturer med noder och mötesplatser för att 
koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov och 

planera och implementera verksamhet 2. Att tillhandahålla en gemensam 
portal med modell- och metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera 
processerna kring validering och 3. Att upprätthålla en regional 
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valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och kvalitetsstöd, 
information och verka för samordningsvinster. För en djupare inblick i 
verksamheten hänvisas till Validering Västs verksamhetsplan 2023, se bilaga 1.  

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 
inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 
Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 
bildade dotterbolaget Meritea AB. Den 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 
GR skapade enheten Validering Väst inom avdelning arbetsmarknad och social 
välfärd, med ett annorlunda uppdrag.  

Validering Västs verksamhet har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från Västra Götalandsregionen VGR. Uppdraget har 
under åren inneburit att i samverkan med arbetsmarknadens parter och 
branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i 

Västra Götaland med god kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional 
och nationell förankring. Arbetet har resulterat i utveckling av 
valideringsmodeller inom olika yrkesområden som vård- och omsorg, 
detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 
sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 
kommunerna.  

Validering Väst bedriver alltså ingen egen valideringsverksamhet och fråntar 
inte medlemskommunerna eller andra aktörer deras ansvar för validering. 

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 
medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. 
Verksamheten finansierades i sin helhet under 2021 med bidrag från Västra 

Götalandsregionen om 4 miljoner kronor och därutöver projektmedel och 
bidrag om 689 000 kr från ESF, universitet, yrkesnämnder, branscher m.fl. 
Någon finansiering från medlemskommunerna förekommer inte.   

År 2010 fick regionerna ett uppdrag från regeringen att arbeta med sk 
Kompetensplattformar. Strukturer för validering på regional nivå var en del av 

detta arbete. Den 1 april 2011 gav Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
dåvarande Regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med de 
fyra kommunalförbunden redovisa hur en gemensam stödplattform för 

valideringsverksamhet kunde utvecklas. I samband med detta omvandlades 

GR-verksamheten till Validering Väst - en regional stödstruktur för 
valideringsfrågor. Sedan 2012 får Validering Väst ett årligt verksamhetsbidrag 

från Regionutvecklingsnämnden och är en central del i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet.  

VGR är en av de regioner som kommit längst i att etablera en välfungerande 
struktur för validering och den expertis som byggts upp på Validering Väst är 
ledande i Sverige.  
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Att verksamheten legat kvar på GR trots att uppdraget blev regionalt var 
framför allt av praktiska skäl. Placeringen har dock inte varit helt logisk 
eftersom Validering Västs uppdrag alltid har varit att arbeta i hela regionen och 

att vara ett stöd för alla 49 kommuner i Västra Götaland.  

Validering är en central del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
bidrar till att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 
kompetens. Såsom Valideringsdelegationen påtalar i sitt slutbetänkande - 

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) - är 
validering ”en central del av kompetensförsörjningsarbetet. En väl 
fungerande kompetensförsörjning är central för hållbar regional tillväxt 
genom att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 

kompetens. Validering kan bidra till att skapa nytta ur ett regionalt 
kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom att synliggöra 
och bekräfta den kompetens som finns i regionen. Regionerna bör driva på, 

samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när det gäller 
validering. Regional samverkan om validering kan bidra till likvärdig 
tillgång till validering mellan kommuner och att systemet för validering hålls 
ihop.”  

Regionernas åtagande att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor har stärkts 

genom revidering av lagen om regionalt utvecklingsansvar § 5 p. 2 (lag 
2022:1090) som tydliggör att regioner ska arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor. Att etablera effektiva strukturer för validering är 

dessutom en del av regeringens villkorsbeslut till regionerna. Validering 
beskrivs också i RUSen 2021-2030 och programmet Bygga Kompetens, som en 
central del av det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Kommentarer till överklagandet 

Det är korrekt att Göteborgs kommun överlämnade viss valideringsverksamhet 
till Göteborgsregionens kommunalförbund. Valideringar utfördes i bolagsform 

fram tills Meritea AB avvecklades den 1 januari 2012. Verksamheten 
omvandlades till Validering Väst och har därefter vidgått en hel del 
förändringar till dagens. Verksamheten som Validering Väst bedriver har 

utvecklats inom kommunalförbundet. Den har inte överlämnats från 
medlemskommunerna utan tillkommit på det sätt som beskrivits ovan.  

Göteborgsregionens kommunalförbund är i dag huvudman för Validering Västs 
verksamhet, men verksamheten härrör inte från något uppdrag från 
medlemskommunerna. Uppdraget att utveckla och stödja 

valideringsverksamheten i Västra Götalandsregionen är inte en 

primärkommunal uppgift. Verksamheten har utvecklats inom 
kommunalförbundet till att omfatta stöd och utveckling för validering i hela 

Västra Götalandsregionen, vilket är ett skäl till att verksamheten nu övergår till 
den regionala nivån. Ansvar och verksamhet kopplas därmed samman i rätt 
organisation.  

Förbundsordningen anger inom vilket område kommunalförbundet ska verka. 
Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen inom bl.a. kompetensutveckling, kompetensförsörjning, 
vara mötesplats och driva nätverk och gemensamma utvecklingsprojekt. Enligt 
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förbundsordningens § 3 är förbundet myndighetsutövande inom en begränsad 
del av utbildningsområdet och samverkansorgan mellan kommunerna inom 
bl.a. arbetsmarknad och utbildning. Förbundsordningen innehåller inget 

uttalande om att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
medlemskommunerna. Validering Västs verksamhet är inte kopplad till 
anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, som klaganden 

påstår.  Den verksamhet som övertogs från Göteborgs kommun, med väsentligt 
inslag att utföra valideringar, är inte densamma som den verksamhet 
Validering Väst bedriver i dag.  

Samverkansavtalet inom vuxenutbildningen berör inte den verksamhet som 
bedrivs inom Validering Väst. Validering Väst bedriver ingen avtalsutbildning 

inom området validering. Kommunernas ansvar handlar om validering inom 
kommunal vuxenutbildning och det är inget som ingår i den verksamhet som 
Validering Väst bedriver.  

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen framföra följande. Validering Västs 

uppdrag och huvudsakliga finansiering kommer numera från Västra 
Götalandsregionen. Den verksamhet som bedrivs har blivit ett allt tydligare 
uppdrag för Sveriges regioner. En överföring av verksamheten till Västra 
Götalandsregionen stödjer utvecklingen på området. Eftersom kommunerna 

inte överlämnat uppgiften till kommunalförbundet och den aktuella 
verksamheten inte har någon koppling till gällande förbundsordning eller 
samverkansavtal saknas anledning för medlemskommunernas deltagande i 

beslutsprocessen. En överföring av verksamheten till VGR saknar ekonomisk 
effekt för såväl kommunalförbund som medlemskommuner. Verksamheten är 
av begränsad omfattning i förhållande till kommunalförbundet som helhet och 

består huvudsakligen i de anställdas kompetens. Med hänsyn till ovanstående 

bedöms inte frågan vara av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt, att 
den måste behandlas i förbundsfullmäktige. 

Det överklagade beslutet strider inte mot lag och har tillkommit i laga ordning. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås.  

Göteborg som ovan 

 

 

Axel Josefsson 

Ordförande 

gr@goteborgsregionen.se 

box 5073 

402 22 Göteborg 



 

FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I GÖTEBORG 

 

 FÖRELÄGGANDE 
2022-07-21 

 Aktbilaga 12 

Mål nr 8044-22 

Avd. 5 

 
 

D
o

k
.I

d
 8

6
24

13
 

  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
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Parter:  ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 4 augusti 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Linda Blackedal 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
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 12 juli 2022 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 

ÖVERKLAGANDE  

 

Klagande: e,  
Kommunmedlem i Göteborgs kommun 

 

  
 

Överklagat beslut: Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut den 14 juni 2022 under §§ 405 
sammanträdestider 2023, och § 400 Verksamhetsövergång av 
Validering i väst.  

Saken  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
förkortad KL 

 

YRKANDEN 

1. Beslutet om distansdeltagande strider mot lag och förbundsstyrelsen är inte 
behörig att besluta om distansdeltagande vilket gör att styrelsen fattat ett beslut 
som de inte är behöriga och beslutet har därmed inte tillkommit i laga ordning.  

2. Beslutet om verksamhetsövergången strider mot lag och har inte tillkommit i laga 
ordning.  

3. Jag begär att domstolen beslutar om verkställighetsförbud för punkterna 1-2 tills 
domstolen slutligt avgör målet.  
 

Beslutet att medge deltagande på distans för sammanträden 

1. Av 36 § reglementet för förbundsstyrelsen1 framgår att ledamöter av 
förbundsstyrelsen kan medverka i sammanträdet om det finns särskilda skäl. Det är 
ordförande som avgör inför varje möte om en särskild ledamot har särskilda skäl.  
 

2. Av 6 kap. 24 § KL framgår att det är fullmäktige som i en nämnds reglemente ska 
besluta om hur distansdeltagande får lov att ske. Av reglementet framgår att det inte 
finns någon generell möjlighet att i förväg besluta om att sammanträdena ska vara på 
distans för alla eller merparten av förbundsstyrelsens ledamöter och tjänstgörande 
ersättare.  
 

 
1 Bilaga 1 – Förbundsstyrelsens reglemente 
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3. Sveriges kommuner och regioner har i sitt förslag till Reglemente för styrelse 
 och nämnder i sitt förslag till reglemente kommenterat motsvarande bestämmelse 

som finns i förbundsstyrelsens bestämmelse om möjligheten att närvara på distans. 
Av kommentaren framgår dels att särskilda skäl markerar att ett sammanträdde ska 
vara fysiskt med där distans deltagandet för en eller flera ledamöter på distans som 
komplement.2  

 
4. Av beslutet anges två sammanträden med förbundsstyrelsen ska ske via Teams, dvs 

distanssammanträde för ledamöterna av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär dels att det inte är ordförande utan styrelsen i sin helhet som fattat 
beslutet om distansdeltagande vilket strider mot gällande reglementet.  
 

5. Styrelsen motivering till distansdeltagandet är att ledamöterna ska spara tid och 
miljö kan inte bedömas vara särskilda skäl i den mening som avses i reglementet. De 
motiv som anges har snarare innebörden av att allmänt tillåta samtliga ledamöter 
närvara på distans. Om fullmäktige medgivit det hade fullmäktige inte genom 
reglementet skrivit in förbundsstyrelsens reglemente att det krävs särskilda skäl.  

 
6. Utifrån att det inte kan anses utgöra särskilda skäl och att styrelsen går över sin 

behörighet gällande distansdeltagande som är ordförandens beslutsmandat innebär 
att beslutet om distansdeltagande dels strider mot lag och reglementet, och att 
beslutet är fattat av ett organ som inte äger beslutet om distansdeltagande.  

 
Verksamhetsövergången 
 
7. I redogörelse av ärendet framgår att verksamheten bedrevs i kommunalregi hos 

Göteborgs kommun innan verksamheten överlämnades till Göteborgsregionens 
kommunalförbund och bolagiserades 2004 som avvecklades och övergick i drift i 
förvaltningsform från 2012.  
 

8. Av promemoria3 upprättad inom förbundet den 19 september 2003 som revideras 30 
september 2003, framgår att förbundet genom överlämnandet av valideringsarbetet 
som är en kommunalverksamhet skulle kommunalförbundet bli huvudman för 
verksamheten (jfr 3 kap. 8 § KL).  

 
9. Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att huvudmannaskapet för valideringen 

överlämnades 2004 från kommunerna till kommunalförbundet. Där är såldes klarlagt 
att uppgiften har kommit från kommunerna och att det efter 2004 och framåt har 
kommunalförbundet varit ansvarig för uppgiften. Kommunalförbundet har sedan 
2004 varit huvudman för uppgiften.  
 

10. Av 3 kap. 8 § KL framgår att förbundskommunerna genom antagande av 
förbundsordningen kan överlämna uppgifter som en kommun är ansvarig för till ett 
kommunalförbund. Denna överföring av uppgiften skedde 2004 och ges till uttryck i 
förbundsordningens 3 § genom följande skrivning:  

 
2 Bilaga 2 - SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans.  
3 Bilaga 3 – Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 2003.  
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– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 
skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
 

11. Av 3 kap. 16 § 1991 års kommunal, dagens 10 kap. 1 § i nuvarande kommunallag 
framgår att en kommun (jfr 9 kap. 2 § KL) kan lämna över en kommunal uppgift till 
ett aktiebolag under förutsättning angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 
nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
 

12. Utifrån att valideringsverksamheten även har varit bolagiserad av 
kommunalförbundet visar det att uppgiften har varit en uppgift för vilket 
kommunalförbundet varit huvudman (jfr 3 kap. 8 § KL). Det får såldes vara visat att 
valideringsverksamheten som bedrivs är en uppgift som kommit från de 13 
medlemskommunerna. Västra Götalandsregionen är inte en av de kommuner som 
lämnat över uppgiften till kommunalförbundet och ingår inte i kommunalförbundet.  

 
13. Utifrån att uppdrag har lämnats av kommunerna så är det kommunernas uppdrag för 

validering som överlämnats och därmed är inte regionen behörig att bedriva den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för och som GR bedrivit genom att 
förbundskommunerna överlämnat uppgiften (jfr 2 kap. 1 § KL och 20 kap. skollagen). 
Vidare kan inte ett kommunalförbund överföra verksamheten till en annat 
offentligrättsligt organ i första hand för en uppgift som är primärkommunal. Det är 
endast förbundskommunerna som kan förändra uppgiften och ansvaret för validering 
och det sker genom justeringar i förbundsordningen och sedan kan varje kommun 
överlämna delar av uppgiften till regionen med stöd av skollagen.  

 
14. Av 4 § Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom 

kommunal vuxenutbildning framgår att den verksamhet som Validering i Väst 
bedriver är en kommunal angelägenhet och inte en uppgift för regionen. Lika så talar 
20 kap. 18 § skollagen för detta då det är specialreglerat i vilken utsträckning som en 
kommun kan överlåta uppgiften på en region. En sådan överlåtelse kan ske från en 
kommun till ett kommunalförbund till en region, då det strider mot hur ansvar 
överförs mellan offentlighetsrättsliga organ. Det finns inte stöd i kommunallagen för 
en sådan hantering där utfallet blir att regionen blir huvudman.   
 

15. I förbundsordningen (jfr punkt 10) anges att närmare bestämmelser om vad som 
ingår i kommunalförbundets uppdrag i det samverkansavtal som gäller för 
vuxenutbildningen. Av punkten 4.1. i samverkansavtalet4 framgår att 
kommunalförbundet ansvarar även för validering. Detta sammantaget gör att 
uppgiften kring validering är en uppgift för kommunalförbundet och 
samverkansavtalet bör likställas med status som förbundsordningen då avtalet 
reglerar förhållandet mellan förbundskommunerna och kommunalförbundet.  

 

 
4 Bilaga 4 - Samverkansavtal för vuxenutbildning 2020 – 2023  
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16. Vidare bör om den aktuella verksamhetsövergång beslutas av fullmäktige då det rör 
om en principiell fråga genom att förbundet önskar överföra verksamhet till en 
region för en verksamhet som är kopplad till en uppgift som förbundet fått från sina 
medlemskommuner. Den mottagande regionen är inte medlem i 
kommunalförbundet och därför rör det sig om ett beslut av principiell betydelse och 
förbundets verksamhet och organisering.  
 

17. Ett kommunalförbunds mandat och uppdrag bygger på att förbundet får mandatet 
från medlemskommunerna och uppdraget kan vara helt eller partiellt från de 
deltagande kommunerna. Uppdrag anges i förbundsordningen och är en 
förutsättning för att kommunalförbundet ska kunna hantera uppgifterna då 
kommunalförbundet lyder under legalitetsprincipen som den anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen – makten utövas under lagarna – och 5 § förvaltningslagen.  

 
18. Beslutet om verksamhetsövergång verkar inte föranleda någon ändring av 

förbundsordningen som justerar kommunalförbundets uppdrag varvid uppdraget 
fortsatt är en del av uppgifterna som kommunalförbundet ska bedriva och därför 
strider beslutet även mot förbundsordningens 3 § om kommunalförbundets uppdrag.  

 
19. Det är sammantaget visat att det är kommunalförbundet som är huvudman och 

ansvarig för Validering i Västs verksamhet genom att uppgiften har lämnats till 
kommunalförbundet och har varit så i närmare 18 år. Förbundsstyrelsen är inte 
behörig att överlåta en verksamhet för vilket kommunalförbundet är ansvarig och i 
annat fall avser frågan en sådan principiell fråga att den ska beslutas av 
förbundsfullmäktige.  

 
20. Beslutet om verksamhetsövergång strider därför mot lag och beslutet har inte 

kommit till i laga ordning.  
 

Inhibition  
 
21. Beslutet om verksamhetsövergången påverkar dels de anställda som omfattas av 

beslutet om verksamhetsövergång och när beslutet väl verkställts är det svårt att låta 
beslutet gå åter. Det tillsammans med det som anförs i sak gör att det är sannolikt att 
besluteten strider mot lag eller har beslutats av ett inte behörigt organ. Därför ska 
besluten tillsvidare inte få verkställas.  
 

22. Gällande distansdeltagande är det uppenbart att styrelsen gått utöver sin 
beslutsbefogenhet enligt sitt reglemente.  

 

  
 
Bilagor  
1. Förbundsstyrelsens reglemente 
2. SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans 
3. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 

2003 
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4. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 
2003 
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KLAGANDE 
,  

 
MOTPART 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Ordförandens för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut 2022-08-29, § 533 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) (KL) 
_____________________ 

 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Ordföranden för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund 

(GR) beslutade den 29 augusti 2022 att på styrelsens vägnar godkänna ett 

föreslaget yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning i mål nr 

8044-22. Som grund för beslutet anfördes bl.a. att ordföranden enligt 

delegationsordning får fatta beslut i brådskande ärenden, vilket ansågs vara 

fallet i det aktuella laglighetsprövningsmålet, då yttrande där skulle ges in 

senast den 30 augusti 2022 men förbundsstyrelsens nästa sammanträde äger 

rum först den 30 september 2022.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet och yrkar att domstolen tar upp målet till 

avgörande omgående och yrkar i andra hand inhibition i målet tills domstolen 

avgör målet slutligt. Han anför därvid bl.a. följande. De beslut som över-

klagandet i mål 8044-22 omfattar har fattats av styrelsen i sin helhet. Det 

innebär att yttrandet till förvaltningsrätten i det målet ska fattas av hela 

styrelsen, då beslutet om yttrande omfattas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § 

andra punkten KL. Beslutet om yttrande har inte varit brådskande om styrelsen 

hade använt möjligheten att begära anstånd med motiveringen att upprätthålla 

delegationsförbundet i 6 kap. 38 § andra punkten KL. Förbundsstyrelsen har 

också tidigare begärt och fått anstånd med att inkomma med yttrande. Eftersom 

styrelsen inte har begärt ytterligare anstånd och utifrån målets art och karaktär 

kan det inte ha ansetts oundgängligt att fatta ett ordförandebeslut som har sin 

grund i 6 kap. 39 § KL. Ordföranden har genom beslutet därmed gått utanför 

sin befogenhet och beslutet har därför inte kommit till i laga ordning. 
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GR anför bl.a. följande avseende frågan om inhibition. Inhibitionsyrkandet bör 

avslås då yttrandet redan har översänts till förvaltningsrätten och beslutet 

därmed har verkställts. Någon ytterligare verkställighet kommer inte att ske.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det överklagade beslutet kan endast prövas som en laglighetsprövning  

enligt KL. En sådan prövning får inte avse lämpligheten och skäligheten i det 

överklagade beslutet utan tar enbart sikte på om beslutet är olagligt enligt 

någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten kan då 

inte ändra det överklagade beslutet utan kan endast pröva om beslutet ska 

upphävas. 

 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller  

regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Av 6 kap. 38 § KL framgår att beslutanderätten inte får delegeras  

när det gäller 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller  

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med  

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige  

har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av  

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till  

nämnden, eller 
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5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Enligt 6 kap. 39 § KL får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det finns inte 

någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande beslut enligt 

6 kap. 39 § KL med hänsyn till ärendenas art. Vad som är ett brådskande 

ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall (jfr HFD 2016 

ref. 74). 

 

Möjligheten för en ordförande eller annan ledamot att med stöd av 6 kap. 39 § 

KL på nämndens vägnar besluta om yttrande i ett laglighetsprövningsmål 

rörande ett överklagat nämndbeslut, utgör därmed ett undantag från att 

nämnden själv ska besluta yttrande och förutsätter att man inte kan vänta med 

beslutet till nämndens nästa sammanträde samt att det rör sig om ärenden som 

oundgängligen måste avgöras (jfr prop. 1990/91:117 s. 205 samt 2016/17:171 

s. 378). I mål om laglighetsprövningar gäller emellertid normalt att kommuner 

ofta kan få anstånd med att avge yttranden, även om domstolarna av 

handläggningsskäl som huvudregel ofta initialt beslutar om ganska korta 

tidsrymder för avgivande av yttrande.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar därmed att den av domstolen angivna 

yttrandetiden i mål nr 8044-22 inte bör utgöra skäl för att frångå delegations-

förbudet i 6 kap. 38 § KL och kommer i det målet därför att ånyo förelägga 

GR:s förbundsstyrelse att yttra sig, men den gången med en längre tid för 

yttrande än vad som tidigare har beslutats.  

 

Med ledning av det anförda och med beaktande av 13 kap. 9 § KL bedömer 

förvaltningsrätten att det inte finns skäl att upphäva det överklagade beslutet. 

Då förvaltningsrätten därmed också har tagit upp målet till omedelbart 

avgörande föranleder  yrkande om inhibition ingen ytterligare 
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åtgärd. Därvid kan emellertid också tilläggas att då ordförandebeslutet numera 

redan är verkställt skulle ett inhibitionsbeslut också ha framstått som 

meningslöst och därmed ej vara prövningsbart (jfr t.ex. RÅ 1991 not. 201). 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving. 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter:  ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 17 oktober 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge alltid ert namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer 
som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i 
målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/skickadigitalt


  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson 

Datum: 2022-08-31, diarienummer: 2022-00051 

 

 Lägesrapport GR:s internkontrollplan för 2022  1 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Internkontrollplan 2022 - lägesrapport  

Beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen fattade vid sitt möte 2022-04-03 beslut om GR:s 

internkontrollplan för innevarande år och föreliggande lägesrapport bygger på 

densamma. I 2022 års plan finns sju identifierade risker och för i stort sett samtliga 

dessa risker, har åtgärder samt aktiviteter bedrivits under året. I denna handling 

redovisas en lägesrapport per juni månad. 

Lägesrapport juni 2022 

Omvärlden fortsätter att vara osäker och osäkerheten har präglat stora delar av 

perioden. Osäkerheten beror på en rad samverkande faktorer som fortsatt covid-

smittspridning i delar av världen, höga energi- och bränslepriser, vikande börs-

kurser, kraftigt ökande inflation samt rädsla för än mer höjda styrräntor. Därtill 

bidrar den ryska invasionen av Ukraina ytterligare till osäkerheten och införandet 

av sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de europeiska ekonomierna. 

Detta på grund av att Ryssland är en stor exportör av råvaror som olja, naturgas 

och spannmål.  

    Utsikterna för framtiden har blivit än dystrare under sommaren. Brist på gas i 

Europa gör att energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-

inflationen kommer att närma sig 10 procent. Hög inflation, stigande räntor och 

fallande tillgångspriser pressar hushållen som kommer att dra ner på 

konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi beräknas gå 

in i en låg-konjunktur nästa år. Allt detta kommer att påverka kommunernas och 

GR:s ekonomiska situation. Detta medför att förutsättningarna för GR snabbt 

förändras och då GR:s årsavgift räknas upp av befolkningstillväxten som ligger runt 

+1 procent kommer främst de delar som finansieras av densamma att utsätta GR 

för prövningar. Ökande kostnader i allmänhet påverkar också verksamheten. GR 

arbetar kontinuerligt med de risker som identifieras. Riskarbetet är högt 

prioriterade i det dagliga arbetet, både strategiskt och operativt.  

   I osäkra tider är god samverkan av än mer viktig betydelse. Detta har vi kunnat 

konstatera vid tidigare ansträngda utmaningar och tider. Därav kommer GR att ha 

en viktig funktion att fylla för våra medlemskommuner även framgent. 

    GR:s internkontrollplan följs upp i GR:s ledningsgrupp ett par gånger per år för 

att stämma av arbetet med de olika riskerna. Organisatoriskt ligger ansvaret på 

ekonomichef för uppföljning och bedömning av riskerna i samverkan med övriga i 

GR:s ledningsgrupp, samt dokumentationen av arbetet. Avstämningar görs 

fortlöpande med förbundsdirektören. 

   Genomgången per juni 2022 visar att GR i stort har genomfört åtgärder inom de 

riskområden som identifierades inför 2022. Det innebär att samtliga riskområden i 

stort får godkänt utifrån de åtgärder som hittills har genomförts för att minska eller 
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eliminera riskerna (se bilaga). Detta innebär dock inte att alla risker i sin helhet är 

eliminerade, men att GR har vidtagit åtgärder under året för att minimera riskerna 

att de ska inträffa och de bedöms inte för närvarande att få någon betydande 

påverkan på GR:s arbete under innevarande år. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Avstämning per juni 2022 

 

 

Gitte Caous            

Förbundsdirektör     

 

Bo Andersson     

Ekonomichef 
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Risk Rubrik Riskbeskrivning Åtgärder på plats Planerade åtgärder Lägesrapport per juni

V15 Förväntningar på GR Det är viktigt för GR att ha en nära koppling till 

medlemskommunerna eftersom dialogen utgör grunden 

för att förbundet arbetar med rätt områden utifrån 

kommunernas behov. Dialogen är också viktig för att 

kommunerna ska använda kommunalförbundet optimalt. 

Risk att ett förväntansglapp kan uppstå om dialogen 

saknas.

Det pågår en kontinuerlig kunskapsspridning till 

medlemskommunerna, såväl för politiker som för 

tjänstepersoner. Viktigt med tydlighet i uppdraget 

kopplat till den nya strategiska inriktningen. Presentation 

av GR  och vår ekonomimodell etc har pågått 

kontinuerligt under 2020. Kommunbesök är genomförda 

under vintern och dialog kring den framtida politiska 

organisationen inför nästa mandatperiod pågår. 

Planering och samordning inför att genomföra ett 

rådslag efter valet 2022 måste påbörjas.

Kommunbesök pågår och dialog pågår kopplat till 

om en eventuell rådslagsrunda ska genomföras i 

våra medlemskommuner. Arbetet med översynen 

av den framtida politiska organisationen ska 

slutföras genom beslut av våra politiska företrädare 

på GR och ute i våra medlemskommuner.

Politiska beslut kring ny 

förbundsordning och ny politisk 

organisation är fattade inför ny 

mandatperiod 2023 och framåt. 

Arbetet med att planera för rådslag 

efter valet är ännu inte påbörjat.

V33 Ny Förbundsdirektör Då nuvarande förbundsdirektör nu under hösten delar sin 

tjänst mellan förbundet och Västkom samt planerar att gå 

i pension under 2022 finns risk att förbundet tappar fart i 

arbetet.

Dialog har förts inom ledningsgruppen och övriga 

deltagare stöttar upp i ledningsarbetet arbetet lite mer 

än vanligt under kommande året. Dessutom går 

förbundets ekonomichef in i roll som biträdande 

förbundsdirektör för att stötta upp i det dagliga arbetet. 

Förbundsstyrelsen är informerade om genomförd 

förändring och pågående rekrytering. Viktigt att 

rekryteringen faller väl ut och att ny förbundsdirektör 

introduceras på ett bra sätt.

Snar, snabb och framgångsrik rekrytering är 

ambitionen i den pågående rekryteringen som 

också stöttas upp genom upphandlad byrå. 

Ambitionen är att vara klara under kvartal 1 2022 

om möjligt och med tillträde efter sommaren 2022.

Arbetet med att rekrytera ny 

förbundsdirektör pågick under 

vintern. Ny förbundsdirektör 

tillträdde 1 maj 2022. 

RV1 Kommunikationspolicy Sociala medier för GR:s verksamhet kan användas på 

felaktigt sätt utanför GR:s kontroll. Det finns en risk för 

bristfällig kontroll över bevakning av sociala medier som 

kan påverka GR:s rykte och varumärke. 

Riktlinjer för sociala medier har tagits fram för att ge 

vägledning och stöd till våra anställda. Finns 

publicerade på GR:s Intranät. Ett stycke i den nya IT 

och telefonipolicyn lyfter också vikten för medarbetare 

att tydligt särskilja privatroll och yrkesroll i användande 

av sociala medier. Arbetet med att ta fram en policy för 

kommunikation planerades att pågå parallellt med 

webbutvecklingsprojektet. Arbetet kring ny 

kommunikationspolicy har inte påbörjats då 

webbutvecklingsarbetet försköts i tid på grund av covid-

19.                                            

En kommunikationspolicy ska tas fram under 

hösten. Arbetet blev försenat på grund av 

pandemin.

Riktlinjen och vägledningen för sociala medier ska 

uppdateras och implementeras i organisationen.//

Ambitionen är att arbetet ska 

kunna slutföras under innevarande 

år.

RV7 Strategisk kommunikation GR kan vara för okända och uppfattas som otydliga mot 

våra medlemmar. 

Ett gemensamt övergripande kommunikationsarbete 

genomförs. Arbetet med GR:s visuella identitet är 

implementerat i organisationen. Kommunikationsstrateg 

finns och arbetar kontinuerligt med att stärka bilden av 

GR.Att tydliggöra GR är en del i webbprojektet vilken 

blev lanserad under oktober 2021. Arbetet med 

kommunikationsstrategi pågår parallellt och är ännu inte 

klart.”

Kommunikation är ett fokusområde för det interna 

arbetet på GR och befogenheten av tjänsten som 

strategisk kommunikatör på förbundsledningsnivå 

behöver klargöras. Beslutet om 

kommunikationsresurs från varje avdelning inkl 

förbundsledningen ska också verkställas i 

praktiken. Arbetet är försenat på grund av 

pandemin och kommer att slutföras under 2022.

Arbetet pågår parallellt med 

kommunikationsplicyn. Beräknas 

också vara klart under innevarande 

år om allt går som planerat.

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER
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L6 LOU - kunskap Lyfts och fastställas av styrelsen årligen. LOU jurister finns upphandlade på ramavtal. Råd och 

stöd kan också fås från INK och på GR. INK erbjuder 

gratis utbildningar inom upphandlingsområdet löpande. 

GR:s uppdrag innehåller inte upphandling för ramavtal 

för våra medlemskommuer. Samtliga GR:s 

medlemskommuner har också möjlighet att ansluta sig 

till INK. GR ska inte konkurrera med INK utan om 

gemensamma upphandlingar för regionens kommuner 

behöver göras så ska detta göras av INK. Samtliga 

chefer genomgick under hösten 2019 en utbildning samt 

workshop med fokus på vilka som ska genomföra 

upphandlingar och inköp bland våra medarbetare. Ett 

behov av juridiskt stöd för avtalsjuridik och 

upphandlingsjuridik identifierades då. 

Avtalsjurist/upphandlingskompetens har rekryterats in 

på del av en tjänst i samband med annan rekrytering. 

Stöd till GR:s verksamheter i dessa frågor finns från och 

med september månad 2020 men kompetensnivån 

måste höjas ytterligare.Viktig och löpande fråga inom 

GR.

Vid genomförd workshop under 2019 framkom ett 

behov av att se över vilka som ska hantera inköp 

inom organisationen. Dessa medarbetare behöver 

stärkt kompetensen inom området och detta genom 

intern utbildningsinsats alternativt av INK göteborgs 

stad.

Ytterligare förstärkning inom 

området diskuteras internt GR. 

Viktigt att organisationen kan 

erhålla det stöd som behövs inom 

detta område. Inriktning, 

omfattning och finansiering 

dialogiseras det kring just nu.

L7 GDPR Ny lag trädde i kraft maj 2018, GDPR. GR har ett 

Dataskyddsombud och dataskyddsansvariga på varje 

avdelning som kan stödja GR:s personal och 

verksamheter så att lagen efterlevs. Det finns dock en 

risk att vi inte har den kompetens som krävs på plats. 

Dataskyddsombud (DSO) är anställd sedan april 2018 

och ytterligare en från december 2020. Dessa utför 

även tjänster inom området gentemot åtta 

medlemskommuner där ett samverkansavtal finns. 

Avdelningscheferna är utsedda som 

dataskyddsansvariga (DSA) i organisationen och 

förbundsdirektören företräder Förbundsstyrelsen som 

DSA och är tillika ansvarig för incidentrapportering till 

Datainspektionen. Integritetspolicy för GR fastställd och 

kommunicerad. Rutin för incidentrapportering 

framtagen. Utbildningstillfällen har hållits av DSO för 

medarbetarna i organisationen och kommer att ske 

löpande framgent i form av informationsinsatser i  

ledningsgruppen och stora chefsgruppen och på APT. 

GR genomför nu en förnyad översyn av GR:s 

behandlingar vilket kommer att ske processbaserat och 

kommer att resultera i en samlad registerförteckning för 

hela organisationen. 

Ett omtag i att upprätta ett registerförteckning ska 

slutföras efter att nytt verktyg är inköpt. Arbetet är 

pågående och kommer vara fortlöpande.

Ett omtag kring detta arbete är 

initierat och särskild resurs internt 

GR har kunnat frigöras på del av 

tjänst för att fokusera på arbetet 

med GDPR och registerförteckning 

mm.

VP6 Mutor Det finns risk att en person tar emot gåvor i utbyte mot ett 

fördelaktigt kontrakt vilket skulle kunna påverka GR 

negativt. Det finns en risk att regler för vad som är tillåtet 

eller ej avseende mutor etc. är otydliga och ej 

utkommunicerade i organisationen. 

Uppdaterade riktlinjer för gåvor finns på Intranätet. 

Antagna riktlinjer saknas. En tydlighet ska finnas från 

chefer till medarbetare om att även väldigt små gåvor 

också bedöms som mutor. Eventuella ringa gåvor som t 

ex julgodis delas med övriga medarbetarei 

Personalmatsalen för att inte betraktas som muta.

Behovet av att skapa dokumenterade riktlinjer eller 

policy ses över 2022.

Kommer att behövas lyftas in i 

GR:s ledningsgrupp för diskussion 

och beslut. Ej påbörjat men arbetet 

startas upp i början av hösten 

2022.
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Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-09-19 

 

                       Anmälningsärenden  

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande sammanställning har gjorts av anmälningsärenden till 

förbundsstyrelsen gällande beslut från presidiet och ordförandebeslut. I bilaga 

finns också delegationsbeslut från förbundsdirektören. Dessutom anmäls för 

kännedom en begäran från Konkurrensverket rörande Praktikplatsen 

Anmälningsärenden från presidiet 2022-05-30 

§ 518. Kompletterande försörjningsstöd vid anvisade studier – 

enhetlighet i bedömningarna?  

Beslut: Styrgrupperna för arbetsmarknad respektive social välfärd återkommer med 

förslag på skrivelse för förbundsstyrelsens presidium att ta ställning till. 

Anmälan ordförandebeslut 2022-08-29 

§ 533. Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 

laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 8044-22 

Beslut: Med stöd av förbundsstyrelsens delegationsordning, punkt 1, fattar ordföranden 

beslutet att förbundsstyrelsen godkänner föreliggande yttrande och att det översänds till 

Förvaltningsrätten. 

 
Gitte Caous        

Förbundsdirektör          

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Göteborgsregionens 

kommunalförbund, 222000‐0265 

Box 5073 

402 22 Göteborg 

Begäran om att tillhandahålla upplysningar 

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet för offentlig upphandling i Sverige. 

Konkurrensverket har fått ett tips av vilket bl.a. följande framgår. 

Göteborgsregionens webbtjänst praktikplatsen.se (Praktikplatsen) används av 60 

kommuner, dvs. fler än de 13 kommuner som ingår i Göteborgsregionen. De 

kommuner som inte ingår i Göteborgsregionen upphandlar då inte denna tjänst, 

som det finns flera liknande alterantiv för på den privata marknaden. Enligt tipset 

hämmar detta utvecklingen och konkurrensen i branschen. 

Konkurrensverket har mot bakgrund av detta inlett en förstudie i syfte att utreda 

om samarbetsavtal avseende Praktikplatsen utgör anskaffningar av tjänster enligt 

lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, LOU. Förstudien kan komma att leda 

till öppnandet av ett eller flera tillsynsärenden, som kan resultera i att 

Konkurrensverket fattar ett tillsynsbeslut eller ansöker om 

upphandlingsskadeavgift.1 

Konkurrensverket får enligt 22 kap. 2 § LOU inhämta nödvändiga upplysningar 

från en upphandlande myndighet, t.ex. en kommun eller en region. En 

upphandlande myndighet är enligt 22 kap. 3 § LOU skyldig att tillhandahålla 

sådana upplysningar som Konkurrensverket begär för sin tillsyn. 

Vänligen ge in följande uppgifter och handlingar. Ni kan i er redogörelse även ta 

upp övriga omständigheter som ni anser har betydelse i sammanhanget. 

1. Kom in med en kopia av samtliga samarbetsavtal avseende Praktikplatsen 

som ingåtts mellan Göteborgsregionen och upphandlande myndigheter som 

inte är medlemmar i Göteborgsregionen från den 1 januari 2020 framåt. 

                                                           
1 Bestämmelser om upphandlingsskadeavgift återfinns i 21 kap. LOU/LUF respektive 17 kap. LUK/LUFS. Vilken 

lag som tillämpas beror på vilken typ av köp som avses.  
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2. Ange vilken ekonomisk ersättning som utgår till respektive från 

Göteborgsregionen med anledning av de ingångna samverkansavtalen, 

specificerat per avtal. 

3. Anser ni att samverkansavtalen utgör upphandlingspliktiga anskaffningar av 

tjänster? Om ni bedömer att undantagsbestämmelsen i 3 kap. 17 § LOU är 

tillämpligt på samverkansavtalen, eller att upphandlingsreglerna av någon 

annan anledning inte är tillämpliga på samverkansavtalen, ber vi er att 

redogöra för skälen för er bedömning. 

Vi ber er svara senast den 29 juli 2022. Vi ser gärna att ni svarar per e‐post. Om ni 

har några frågor med anledning av denna skrivelse kan ni kontakta Alexander 

Albrecht, tel. 08‐700 16 84. Ni får även gärna ange en kontaktperson och 

kontaktuppgifter till denne. 

Hänvisa till Konkurrensverkets diarienummer 469/2022 vid kontakter med verket 

och markera i underlaget de uppgifter som ni anser bör omfattas av sekretess hos 

Konkurrensverket enligt offentlighets‐ och sekretesslagen (2009:400). 

Alexander Albrecht 

 

Bilagor 

Bilaga 1 – Inkommen e‐post (handlingsnr 5, dnr 469/2022) 

Bilaga 2 – Inkommen e‐post (handlingsnr 6, dnr 469/2022) 

Bilaga 3 – Inkommen e‐post (handlingsnr 7, dnr 469/2022) 

Bilaga 4 – Kopia på avtal, bifogat till e‐post (handlingsnr 8, dnr 469/2022) 
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Svar på skrivelse från Konkurrensverket 

Göteborgsregionen, avdelning utbildning 
Datum: 2022-08-31 
Dnr: 2022–00227 
 
 

Alexander Albrecht 
Konkurrensverket  
103 85 Stockholm 
Dnr 469/2022 
 
 
Hej! 
 
Härmed översänds Göteborgsregionens svar på skrivelse från Konkurrensverket, dnr 
469/2022, avseende begäran om att tillhandahålla upplysningar.  
 
Mailet innehåller följande bilagor: 
 
1. Bilaga 1-12 
Kopia av samtliga samarbetsavtal avseende Praktikplatsen som ingåtts mellan 
Göteborgsregionen och upphandlande myndigheter som inte är medlemmar i 
Göteborgsregionen från den 1 januari 2020 framåt:  
 
Bilaga 1: Falkenberg 
Bilaga 2: Linköpings kommun 
Bilaga 3: Linköpings universitet 
Bilaga 4: Lund 1 
Bilaga 5: Malmö 
Bilaga 6: Region Skåne 
Bilaga 7: Region Västerbotten 
Bilaga 8: Svenljunga, Tranemo 
Bilaga 9: Västernorrland 
Bilaga 10: Lund 2 
Bilaga 11: Helsingborg 
Bilaga 12: Inbjudan samverkansforum kring praktik 16-17 november 2022 Göteborg 
 
2. Bilaga 13 
Tabell över vilken ekonomisk ersättning som utgår till respektive från Göteborgsregionen 
med anledning av de ingångna samverkansavtalen, specificerat per avtal. 
 
3. Bilaga 14 
Svar på följande fråga: ”Anser ni att samverkansavtalen utgör upphandlingspliktiga 
anskaffningar av tjänster? Om ni bedömer att undantagsbestämmelsen i 3 kap. 17 § LOU är 
tillämpligt på samverkansavtalen, eller att upphandlingsreglerna av någon annan anledning 
inte är tillämpliga på samverkansavtalen, ber vi er att redogöra för skälen för er bedömning.” 
 
 
Med vänlig hälsning  
 
Gitte Caous, förbundsdirektör             Fredrik Zeybrandt, utbildningschef 
gitte.caous@goteborgsregionen.se                             fredrik.zeybrandt@goteborgsregionen.se                           
 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Box 5073 
402 22 Göteborg 
gr@goteborgsregionen.se 
www.goteborgsregionen.se 
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Ram för samverkan
gÖTEgORGS

REGION ENSamverkan mellan Falkenbergs kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-20

Ram för samverkan

L. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress 8ox5073,40222Göteborg,
hädanefter benämnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen"

och

Falkenbergs kommury 212000-1231, med adress Barn- och utbildningsförvaltningen,311 80

Falkenberg, härmed benämnt "FK"

GR och FK har denna dag följande r€un för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation
Bilaga 6 Programomfattning som omfattas av rarn för samverkan

Definitioner:
PRAO Praktisk arbetslivsorientering

-Samlingsnamn är "praktik" i denna text

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning åin i dag samverka nationellt
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Falkenbergs kommury och de andra parter som redan
ingår i samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de
erfarenheter som görs i olika delar av landet.
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Ram för samverkan
EÖTTBO RGS
REGION ENSamverkan mellan Falkenbergs kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-20

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om
året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv har det visat sig allt
tydligare för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner,
regioner och statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal runt om Sverige är
viktigt. Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgang för att kunna erbjuda bästa
kommunala och interkommunala service och en viktig faktor för att stärka
kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för respektive part.

Denna ram för samverkan gäller mellan Falkenbergs kommury och Göteborgsregionen och
omfattar implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter samverkan
upprättats och former för samverkan implementerats upprätta ytterligare ram för samverkan
med fokus på förvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av
erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas
av att bli mer likvärdiga.
Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla
respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.
Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.
Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för
förbättrad effektivisering och administration.
Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillämpning av lagar och
regler inom området.
I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

3.2

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part,
kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgör FK primärt av Wå perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt
tekniskt likstäillda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda FK stöd genom
bl.a. en icke-exklusiv kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för
samverkan) samt genom att tillhandahålla samverkansforum. I den mån GR utför ett

3.3

3.4

3.6

3.5

il,o
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Ram för samverkan
eÖrrs0RGS
REGION ENSamverkan mellan Falkenbergs kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-20

merarbete 1i samverkansarbetet i fråga om tid eller resurser, ätar FK sig att täcka kostnader då FK
tar GR:s tid och/eller kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2

4. Styrning och samordning

4.L Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i denna ram för samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

FK godkiinner genom denna ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att vidmakthålla
och i fortsättningen också ingå nya sådana r€unar för samverkan med tredje man utan påverkan
på denna ram för samverkary nedan kallad "IJtomstående Part i samverkan" eller i kortform: UP

Parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med
UP. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begriinsar
parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkåinnande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såvdl kunskapsutbyte som gemensaruna insatser utförs med engagemang och fokus inom
rilnen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter,
utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

nedanstående

1 Tlll exemel om det uppstår en sjukskrlvning eller annan anledning inom Falkenbergs kommun, som gör att cR behöver täcka upp den deten av arbetet.

U,

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Bestäillning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
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Ram för samverkan gÖrrsoRGS
REGION ENSamverkan mellan Fal kenbergs komm un och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-20

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det
egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade id6n om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter
med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet hållbarhet och kvalitet runt
p raktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
anviindningen som krävs för att nyttja verktyget, erlägger Falkenbergs kommury
kostnadstäckning, i enlighet med Bilaga 1, till GR.

Båda parter skall tillika tillg:ingliggöra dokumentation, information och kommunikationsinsatser
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Falkenbergs kommury årligen ge

ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika
kompetensöverföring som GR besitter överförs till Falkenbergs kommury under implementation
och fortsatt samverkan.

Verksarnhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser

under samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns
ingen motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap
kring systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning"

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader skall också upprättas som uppstår inom ruunen

för implementation av praktikplatsen.se och den fortsatta driften framåt, dessa preciseras i
kostnadsbilagan och särskiljs från de självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan

V,b

Elever/studenter söker platser siälva

Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag
GDPR-säikrat

Kvalitetssiikrar praktikprocesserna

Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna
håindelser

Översikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser

Statistik
Historik
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Samverkan mellan Falkenbergs kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-20

6. Läng4 ändring överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och i en period om tre (3) år
framåt. Därefter förlängs ramen för samverkan löpande årsvis om inte uppsägning kommit part
tillhanda 12 månader före dess upphörande. Ramen för samverkan kan sägas upp av båda parter
utan angivna skäl.

Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som ramen för
samverkan medger och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkiint detta. Oaktat skall
ändringar i ramen för samverkan alltid vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av rarn för samverkan om endera part i väsentligt och
upprepat förfarande bryter mot ramen för samverkan, eller om endera part upprepat bryter mot
ruunen för samverkan och vid anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I
annat fall löper r;unen för samverkan enligt den ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av
parts brott mot ramen för samverkan regleras i Bilaga 5. Parterna har, i sina egenskaper av
offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka lösa tvister tillsammans
för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalarna. Tvist skall först i andra hand prövas av
Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegränsning och reklamation beskrivs i bilaga 5.

9. Start för ram för samverkan
20 april2020

Ram för samverkan

L0. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten

Falkenbergs den: den: au e0 ovzÖ

gÖTEEORGS

REGION EN

var sitt.

,4
Pia

Verksamhetschef kvalitet och utveckling
Helena

Ram för samverkan

Förbundsdirektör

5 (5)



Sa mverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Falkenbergs kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O4-2O

Bilaga L - Kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgä vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra parten, också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Falkenbergs kommun, årligen ge

ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att kompetensöverföring som GR

besitter överförs till Falkenbers kommury under implementation och fortsatt samverkan.
Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader preciseras nedan och särskiljs från de

självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan.

Beloppen nedan är i SEK erläggs av FK med förfallodatum 31 juli och 31 dec årligen.l Ingen

dröjsmålsränta utgår. FK skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som behövs

för att ställa ut fakturor för kostnadstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive

kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete

Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersätbringskostnad.

För annan samverkan än den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär

därvidlag sina egna omkostnader om inget annat framgått.

Under hela implementation ska löpande avstämningar ske i syfte att kvalitetssäkra

utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. Detta ansvarar Göteborgsregionen för att

planera och genomföra och är en del av processtödet.

I Hela år 1 faktureras under 2020 och avser förfallodatum 15 september 2020. År 2 och ftmåt kan delas upp på två fakhrror med ovm nåimnda datum



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSa mverka n mel la n Fa I ken bergs kom m u n, och Göteborgsregionen

Datum: 2020-04-24

Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

År1 Ar2 Är3

2s 000 25 000 25 000

Avsatt resrlrs för implementering

Ar1 Ar2 År 3 framåt

'1.0"Ä av en

heltidstjänst
4o/o av en

heltidstjänst

4oÄ av en

heltidstjänst

GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till FK som stöd och direktkontakt i
implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är 750krftt exkl moms.

Resekostnader (biljetter ej restid) och boendekostnad bekostas av VK .

Efter implementering (vanligtvis 6 mån) övergår stödet till det generella supportsystemet med

kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Om kostnaderna överstiger ovan behov skall GR meddela FK inom rimlig tid att insatsen

överstigit planerat resursbehov och i samverkan med FK planera in ökat stöd som debiteras med

7501<rlh exkl moms.

öurig a ko stnadsr e gleringar

Vid nyrekrytering, ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny
utbildning genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Ovriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

Faktweringsadress:

Falkenbergs kommun, Box 293, 31,1, 23 Falkenberg

Referens: skola-arbetsliv

och a8era åt FK. För detta eller mdra liknande omständigheter skall separat projektplm fomuleras och kostnader regleras efter behov



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSa mverkan mellan Falkenbergs kom mun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O4-2O

Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Övergripande åtaganden

Respektive part är självstiindigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på två plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och dels
formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg implementeras till
befi ntliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsättningar till implementerade organisation samt
anpassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida praktik
matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av tidigare
erfarenheter från såvåil interna som externa processer.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och faststlills tillsammans med implementerande
organisation.

Som en del i samverkan ingår att båda parter ansvarar för att stärka och utveckla respektive parts
rutiner för praktiksamordning med hjälp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra
praktiksamordnares sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla respektive parts
"best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom gemensamt om
hur man kan organisera sig kring praktik. Dela med sig av framtagna
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och
regler inom området.



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REG ION EN

Sa mverkan mellan Falkenbergs kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O4-2O

It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av

processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder

som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.

Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pägär vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock

kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsättningar.

Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt till full supportkontakt med

projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare iin 6

månader

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet

"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under

hela avtalstiden skall minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas på plats i organisationen

för att ha rätten att utnyttja verktyget. Under avtalsperioden kan fler huvudadministratörer

utbildas, förutsättningar för detta definieras i bilaga L.

En huvudadministratör skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall

betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella förändringar i vem som

avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst L månad innan skall eventuella önskemål

om iindring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 månader från besked om

åindring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt

de förvåintningar som ståills på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om ändring.

Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt Plocess.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR'

Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader skall all support ske via följande mailadress

sunoort@oraktikn latsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-L7. GR har

semesterstängt 28-31.



Samverkansavtal Bilagor
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Datum: 2O2O-04-2O

Support från användare inom den implementerades område skall hanteras av organisationens

huvudadministratör. Om denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den vända

sig till GR för stöd. Om användare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR

komrner den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna

regionen.

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppföljning

För att säkerställa att kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan

som ska genomföras mellan partema både under implementations fasen och i fortsatt samverkan

Vid implementation €Lnsvarar projektsamordnare fran GR för att implementationen genomförs,

dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och

uppföljning och pågår vanligWis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom r€unen för den

förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.3

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga praktikparter till att samverka med varandra. Samverkan

sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsätbringar för genomförande av

samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

Tråffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga mån aktivt
delta vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den

implementerande organisationen önskas.

g Se dokument "Plan för samverkan"
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Bilaga 4 - Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt

överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av

praktikplatsen.se och beskrivs kort.

Kravbild för att kunna nyttia Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska
förutsättningar f& att kunna nytga verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av

befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande

Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter.
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och möjligheter. Det förs åven en dialog om vilka funktioner som lämpar
sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och

realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen.se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av
huvudhuvudadministratör sker under 3 + 1 dagar. Utbildning sker i första hand på GR

om parterna inte kommit överens om något annat.

Underhålls-, drift- och stödplan.
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemå{ om förändringar i funktioner meddelas

och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a

a

a

a
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Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad fran påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om

underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("Befriande

omständighet") och omstäindigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omständighet skall anses om utomstående myndighetsåtgärd eller

underlåtenhef nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,

brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av

väsentlig betydelse eller annan olyckshäindelse av större omfattning. Om part önskar påkalla

befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador till följd av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten

till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av

konsult, koshrader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begriinsad till ett

belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar

eller i 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa andra reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka

avtalsbrottet eller den omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12

månader efter att avtalsbrottet kom till partens kiinnedom. Denna begråinsning gåiller dock inte

om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.
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Bilaga 6 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan

Följande ptogram och programinriktningar omfattas av avtalet

Sammanställning av Lärosäteir och utbildningar definieras nedan:
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REGIONENSamverkan mellan Linköpings kommun och Göteborgsregionen

DaIumi 2O20-L2-75

Ram för samverkan

L. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress BoxS07Z,402Z}Göteborg,
hädanefter benlimnt "GR" och omväxlande,,Göteborgsregionen,,

och

Linköpings kommun, organisationsnurruner 212000-0449, med adress Linköpings kommun 5g1
81 Linköping, härmed benämnt "Linköping".

GR och Linköping har denna dag följande ram för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller detta dokument samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan
Bilaga 6 Personuppgiftsbiträdesavtal

Definitioner:

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning än i dag samverka nationellt
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer samt för hantering av
arbetsmarknadspraktik.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Linköping och de andra parter som redan ingår i
samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de
erfarenheter som görs i olika delar av landet.

LIA Lära i arbete
APL Ar lärande
VFU V u
Arbetsmarknadspraktik kan bestå av Utvecklingsplats:
arbete och en möjlighet för arbetsgivaren att erbjuda en

En möjlighet för en person att pröva
plats utan anställning alt

En tidsbegränsad anställning som subventioneras med statligaArbetsmarknadsanstä llning:
medel i form av till och extratjänster

i denna textför alla dessa är " ar
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Dal.um:2O2O-L2-75

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benåimnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om
året) samt arbetsmarknadspraktik. Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och
arbetsliv har det visat sig allt tydligare att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler
kommuner, regioner och statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal och
utveckla arbetet med arbetsmarknadspraktik runt om i sverige är viktigt.

Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgång för att kunna erbjuda bästa kommunala och
interkommunala service och en viktig faktor för att stärka kompetensförsörjningen samt
utvecklingen av arbetsmarknadspraktik i upptagningsområdet för respektive part.

Denna ram för samverkan gäller mellan Linköping och Göteborgsregionen och omfattar
samverkan, erfarenhetsutbyte sam implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas
intention att efter implementeringen, upprätta och utveckla samverkan och former för
samverkan, samt implementera ytterligare rarn för samverkan med fokus på förvaltning och
utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning samt
arbetsmarknadspraktik med hjälp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga.

3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik och
arbetsmarknadspraktik genom att framhålla respektive parts "best practices" samt andra
parters goda erfarenheter.

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik samt
arbetsmarknadspraktik.

3.4 Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för
förbättrad effektivisering och administration.

3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillåimpning av lagar och
regler inom området.

3.6 I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part,
kopplat till praktik och arbetsmarknadspraktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt
författning, förordning eller motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta
ram för samverkan.
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Dessa förutsättningar
baseras på två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt tekniskt likställda
förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda Linköping stöd genom bl.a. en icke-
exklusiv licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för samverkan) samt
genom att tillhandahålla samverkansforum. För själva licens utgår inte särskild ersättning. I den
mån GR utför ett merarbete li samverkansarbetet i fråga om tid eller resurser, åtar Linköping sig
att, tillsammans med övriga samarbetsparter, täcka kostnader då Linköping tar GR:s tid och/eller
kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2.

4. Styrning och samordning

4.L Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan med andra regioner, kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor och arbetsmarknadspraktik. Dessa överenskommelser har en något annorlunda
utformning. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i denna ram för samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

Linköping godkänner genom denna ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att
vidmakthålla och fortsätta ingå nya sådana Ramar för samverkan med tredje man, nedan kallad
"IJtomstående Part i samverkan" eller i kortform: UP. Detta medför ingen påverkan på denna
ram för samverkary men kan komma att påverka framtida kostnadsfördelning.

Parterna är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet ska ske även med UP. Åtaganden
som en part gör med en annan UP ska göras på sådant sätt att det ryms inom denna ram för
samverkary om inte så krävs godkännande från den andra parten.

4.ZLöpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar för att såväl
kunskapsutbyte som gemensanuna insatser utförs med engagemang och fokus inom ramen för
respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

1 Till exemel om det uppstår en sjuksk/ivning eller annan anledning inom Linköping som gör att GR behöver täcka upp den deten av arbetet.
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5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan

Praktikplatsen.se är en applikation, som GR tillhandahåller till samverkansparterna, för
praktiksamordning för elever, studenter, utbildningsanordnare och skolpersonal samt
arbetsmarknadspraktik för arbetssökande och arbetsplatser

nedanstående

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser samt
arbetsmarknadspraktikplatser genom det egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se.
Grunden till att GR har detta uppdrag är att regionens råd för skola-arbetslivsfrågor, SAK-rådet,
initierade iddn om ett gemensamt verktyg för samordning. Utgångspunkten är att alla elever och
arbetsökande ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter med arbetslivet och att samverkan
krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
användningen som krävs för att nyttja verktyge! erlägger Linköping kostnadstäckning, i enlighet
med Bilaga 1, till GR.

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Beställning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
Elever/studenter söker platser själva
Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag i de lärosätena lämnar ersättning till verksamheterna som erbjuder plats
Behörighetstyrning med mera utifrån krav i dataskyddsförordningen
Kvalitetssäkrar praktikprocesserna
Kommunicerar med anvdndarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna
händelser

Oversikter; beställningar, erbjudna platser
Statistik
Historik
Samordning av arbetsnlarknadspraktik inom kommunen
Automa4serad process för utskick och bokningar
Registrering av lediga platser
Preliminärbokning av platser

Urval baserad på åtgärd, tid osv
Uppföljning
Statistik
Historik
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Båda parter ska tillgängliggöra rutiner, informationsmaterial och kommunikationsinsatser
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte. Dokumentation som omfattas av
sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter omfattas inte av kravet.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Linköping utge ersättning till
Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika kompetensöverföring som GR besitter
överförs till Linköping under implementation och fortsatt samverkan.

Ersättningen baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser under
samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns ingen
motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap kring
systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning".

6. Längd, ändring överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och tills vidare med
uppsägningstid om 12 månader. Ramen för samverkan kan sägas upp av respektive part utan
angivande av skäI. Uppsägning ska ske skriftligt.

Om parterna är överens och skriftligen godkänt detta kan Ram för samverkan kompletteras eller
ändras. Sådana ändringar ska alltid vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

Part kan begära omgående uppsägning om den andra parten i väsentlig mån och/eller upprepat
bryter mot ramen för samverkan och vid anmodan inte vidtar rättelse. Uppsägning kan även ske
enligt nedan. Parterna har, i sina egenskaper av offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande
att i första hand söka lösa tvister tillsammans för att säkerställa kostnadseffektivet för
skattebetalarna. Eventuell tvist ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och klagomål

Om en force majueresituation råder som väsentligt påverkar eller förhindrar part från att fullfölja
sitt åtagande och part inte kan råda över situationery är part befriad från påföljd för
underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt denna ram för samverkan. Part är dock skyldig
att så snart som möjligt underrätta samarbetsparten om detta och så snart det är möjligt
återuppta sina åtaganden.

Part ansvarar endast för skador till följd av brott mot ram för samverkan eller om skadan
orsakats den andra parten till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat
detta ansvarar part aldrig för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall,
kostnader för anlitande av konsult kostnader för utrustning och liknande kostnader eller
förluster.
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Datum: 2020-12-15

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta ram för samverkan är begränsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar
eller till 1 000 000 kr.

Part som anser att den andra parten väsenligt eller upprepat bryter mot ram för samverkan ska
skriftligen påtala dettautan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka detta
eller den omständighet som föranlett awikelsen. Om avvikelsen medför att part vill påkalla
påföljde ska detta ske inom 12 månader. Denna begränsning gäller dock inte om avvikelsen varit
uppsåtlig eller orsaktas av grov oaktsamhet.

8. Start för ram för samverkan
2020-09-0't

9. Personupp giftshantering
Respektive part är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. GR är
Personuppgiftsbiträde till Linköping för tillhandahållande av systemstödet Praktikplatsen.se.
Mellan parterna finns därför ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det ankommer på respektive part
att följa tilliimplig dataskyddslagstiftning.

Underskrift
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

den: 70 2-

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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REGION ENSamverkan mellan Linköping och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-I2-15

Bilaga 1. - Kostnadstäckning

Ram för samverkan bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av
kunskap och erfarenheter. GR har en särskild roll vad gäller administarion och att hålla szunman
samarbetet mellan de olika parter som ingår i samverkan. Detta medför att GR får kostnader som
rätteligen ska bäras gemensamt av de ingende parterna. Av detta skäl ska Linköping årligen
utge ersättning till GR.

Ersättningenbaseras på den självkostnad som uppstår för GR över tid, för att ersätta behovet av
resurser under samverkan. Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader avseende
praktikplatsen.se preciseras nedan och särskiljs från de självkostnader som i övrigt uppstår inom
ramen för samverkan. Förfallodatum är 2020-L0-31 och 2l-03-gl.Ingen dröjsmålsränta utgår.
Linköping ska i god tid förse GR med de uppgifter som behövs för att beräkna ersättningen och
ställa ut fakturor. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive kostnader för resor och logi
som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete GR utför enligt ersättningen nedan. För
sådana resor debiteras faktisk ersättningskostnad.
För annan samverkan än den som regleras i Ram för samverkan, ska inte ersättning utges utan
parterna bär sina egna kostnader om inget annat överenskoms.

Löpande avstämningar sker under hela implementationen i syfte att kvalitetssäkra
utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. GR ansvarar för att planera och genomföra
detta, som en del av processtödet.

Årlig ersättning

Ar1 Ar2 Är3

240575gEK 24057558K 1s8 900

Avsatt resurs för implementering

Ar1 År 2 framåt Ar 3 framåt

1.4 oÄ av en

heltidstjänst
14V" av en

heltidstjänst
8%aven
heltidstjänst



Ram för samverkan Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Linköping och Göteborgsregionen

Datum: 2020-72-75

GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till Linköping som stöd och
direktkontakt i implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är

750 kronor i timmen exkl moms. Resekostnader (biljettkostnad men inte ersätbring för restid) och

boendekostnad bekostas av Linköping .

Efter implementering (vanligtvis 6 mån) övergår stödet till det vanliga supportsystemet som
samtliga samarbetsparter använder, med kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Om kostnaderna inte ryms inom det ovan angivna ska GR meddela Linköping, så snart GR har
skäl att anta detta. Ökat stöd debiteras med 750 kronor i timmen exkl moms.

Vid nyrekrytering, ändring eller utökning av ansvariga system huvudadministratörer ska en ny
utbildning genomföras, kostnaden för detta är 30 000 kronor, exklusive moms.

Önskemål som utgör en större awikelse från denna Ram för samverkan diskuteras och offereras
separat.l

F akturerings adres s (Linköping bifo ga) :

GR åtar sig att skicka fakturorna elektroniskt.

För information och instruktion se www.linkoping.se

och agcra åt XX. För detta ellcr mdra liknande omståindighetcr ska separat projektplan fomuleras och kostnadcr regleras efter bchov.



Ram för samverkan Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Linköping och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-L2-L5

Bilaga 2 - Struktur för samverkan

Personuppgiftshantering Samverkan

Samverkan sker dels genom implementation av systemet Praktikplatsen.se, dels genom stöd vid
införande av rutiner kopplat till hur Praktikplatsen.se implementeras till befintliga
samordningsprocesser.

GR bidrar under implementeringsfasen med att stödja Linköping i att digitalisera
praktikprocesserna.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande
organisation.

I samverkan ingår att båda parter ansvarar för att utveckla och förbättra respektive parts rutiner
med hjälp av erfarenheter, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer
likvärdiga. Därutöver ska GR framhålla"best practices" avseende hur man kan organisaera sin
praktikhantering från alla parter som ingår i samverkan. Parterna ska även dela med sig av
framtagna informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering
och administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar
och regler inom området.

It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar för och genomför den tekniska implementationen av systemet samt att i övrigt ge

det konsultativa stöd som behövs för att genomföra denna process effektivt. Förutsättningarna
delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen tar vanligtvis 6 månader. Perioden kan dock variera beroende på
implementationens omfattning och förutsättningar. Linköping har rätt till full supportkontakt
med projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6
månader.

Utbildning
Utbildning av huvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet
"huvudadministratör") ska genomföras för att praktikplatsen.se ska få tas i skarp drift. Under
hela avtalstiden ska minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas hos Linköping för att
Linköping ska ha rätt att nyttjapraktikplatsen.se .



Ram för samverkan Bilagor
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Datum: 2O2O-12-t5

En huvudadministratör ska fullfölja alla utbildningsdagar för att utbildningen ska betraktas som
genomförd.

Linköping ska meddela eventuella förändringar av huvudadminstratör minst en (1) månad innan
ändring. Inom tre (3) månader från detta besked ska utbildning av ny huvudadministratör vara
genomförd.

GR ska påtala om huvudadministratör inte sköter sina åtaganden. Parterna ska då komma
överens om fortsatt process.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.
Samordnare och Linköping definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader ska all support ske via följande mailadress
su pport@praktikplatsen. se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstängt vecka 28-31.

Support från användare inom den implementerades område ska hanteras av organisationens
huvudadministratör. Om denne inte kan hantera supporten kan huvudadministratö vända sig till
GR för support. Om användare från Linköping felaktigt direkt vänder sig till G& så kommer GR
hänvisa till huvudadministratören.



Ram för samverkan Bilagor
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Datum: 2O2O-L2-15

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppföljning

För att säkerställa ett gott samarbete ska vardera part utse en tillt två kontaktperson.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av tre faser planering, genomförande och
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen fill driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan sker enligt Plan för samverkan.

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och Linköping. GR verkar också för att sammanföra
samverkansparter som har liknande praktikprocesser till att samverka med varandra. Samverkan
sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning och arbetsmarknadspraktik i
form av nätverksmöten där liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa
förutsättningar för genomförande av samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för
att skapa relevant agenda för samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för
kommunikation och erfarenhetsutbyte av både administrativa och andra aspekter som rör
praktik mellan samverkande aktörer. Träffar kan både vara digitala och fysiska och parter
uppmuntras att i största möjliga mån aktivt delta vid initierade möten så att största möjliga
samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och Linköping
önskas.



Ram för samverkan Bilagor
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Datum: 2O2O-L2-L5

Bilaga 4 - Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt

överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av
praktikplatsen.se och beskrivs kort.

a Kravbild för att kunna nyttja Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska förutsättningar
för att kunna nyttja verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av befintliga processer
som sedan läggs till grund för genomförande.

Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möiligheter
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar sig
bäst för de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning och
arbetsmarknadspraktiks amordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och
realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen.se.

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av huvudhuvudadministratör
sker under 3 + 1 dagar. Utbildning sker i första hand på GR om parterna inte kommit
överens om något annat.

Underhålls-, drift- och stödplan
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas
och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a
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Bilaga 5 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan

Följande prograrn och programinriktningar omfattas av avtalet

Sammanställning av Lärosäten och utbildningar definieras nedan:

Alla utbildninganordnare som är ackriditerade för Linköpings Kommun se länk.

https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/vuxenutbildning/skolor-och-
utbildnin gs anordnare/

Arbetsmarknadsmodulen i systemet kommer att omfatta arbetsmarknadspraktik mellan
Linköpings kommun och Arbetsförmedlingen samt andra arbetsmarknadsprojekt i kommunen.
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GöTEBO RGS
REGIONEN

och

Ram för samverkan

L. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress Box 5073, 40222Göteborg,
hädanefter benämnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen,,.

Linköpings universitet (LiU), Socionomprogrammet genom Filosofiska fakulteterg hrstitutionen
för kultur och samhäIle,202100-3096,60174 Norrköping. Härmed benämnt "LirJ,' och
omväxlande "Linköpings universitet".

Göteborgsregionen och Linköpings universitet har dag som ovan följande Ram för samverkan
träffats.

Ramen för samverkan innehåller detta dokument samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styming och uppföljning
Bilaga 4 Personuppgiftsbiträdesavtal

Definitioner:
VFU Verksamhetsför

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning än i dag samverka nationellt
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer. Göteborgsregionen kan tillsammans
med LiU och de andra parter som redan ingår i samverkan skapa ett mervärde för sina
målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de erfarenheter som görs i olika delar av landet.

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg benämnt
Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om året). Efter ett
mängårigt arbete med samverkan mellan lärosäte och arbetsliv har det visat sig allt tydligare att
samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner, regioner och statliga
myndigheter med uppdrag att utbilda socionomer runt om sverige är viktigt.

F.t(
w1(6)
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Erfarenheterna kring
samverkan är en stor tillgång för att kunna erbjuda bästa kommunala och interkommunala
service och en viktig faktor för att stärka kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för
respektive part.

Denna Ram för samverkan gäller mellan Linköpings universitet och Göteborgsregionen och
omfattar samverkar; erfarenhetsutbyte i praktikplatsen.se. Det är parternas intention att upprätta
och utveckla samverkan, samt fokus på förvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1' Stärka och utveckla respektive parts rutiner för VFU-samordning med hjätp av erfarenheter
den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli
mer likvärdiga.

3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom VFU genom att framhåIla
respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring VFU.
3.4 Dela med sig av framtagna informationsmateriafmallar/guider och annat material för

förbättrad effektivisering och administration.
3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillämpning av lagar och

regler inom området.
3.6 I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamhetema hos respektive part,
kopplat till VFU. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta Ram för samverkan.

Dessa förutsättningar baseras på två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt tekniskt
likställda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda LiU stöd genom bl.a. en
icke-exklusiv licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i Ram för samverkan) samt genom
att tillhandahålla samverkansforum. För själva licens utgår inte särskild ersättning. I den mån GR
utför ett merarbetel i samverkansarbetet i fräga om tid eller resurser, ätar LiU sig att, tillsammans
med övriga samarbetsparter, täcka kostnader då LiU tar GR:s tid och/eller kompetens i anspråk.
Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt pulktema 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2

tt6rTill exemel om det uppstår ensjutskrivning eller md anledning inom LIU som gör att CR behöver täckaupp den delen av ilbetet.

2 (6) &
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4. Styrning och samordning

4.1 Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan med andra regioner, kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Dessa överenskommelser har en något annorlunda utformning. övet tid avser GR
likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan som avses i denna Ram för
samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

LiU godkåinner genom denna Ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att vidmakthålla
och fortsätta ingå nya sådana Ramar för samverkan med tredje man, nedan kallad "IJtomstående
Part i samverkan" eller i kortform: UP. Detta medför ingen påverkan på denna Ram för
samverkan, men kan komma att påverka framtida kostnadsfördelrring..

Parterna är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet ska ske även med UP. Åtaganden
som en part gör med en annan UP ska göras på sådant sätt att det ryms inom derura Ram för
samverkan, om inte så krävs godkåinnande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar för att såväl
kunskapsutbyte som gemensamma insatser utförs med engagemang och fokus inom ramen för
respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan

Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för studenter, utbildningsanordnare,
skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till samverkanspartema.

A nedanstående

146
&

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
tg{4thirg av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
Studenter söker platser själva
Praktikplatsema matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag i de lärosätena lämnar ersättning till verksamheterna som erbjuder plats

Kvalitetssiikrar praktikprocesserna
med mera utifrån krav i da

Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till anvåindarna enligt angivna
händelser
Oversikter; beställningar, erbjudna platser
Statistik

3 (6)
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Historik

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det
egenutvecklade IT-verktyget praktikplatsen.se. Gmnden till att GR har detta uppdrag är att
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor, SAK-rådet, initierade id6n om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever/studenter ska ha likvärdiga möjligheter till
kontakter med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och
kvalitet runt praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kosheadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
användningen som krävs för att nyttja verktyge! erlägger LiU koskradstäckning, i enlighet med
Bilaga 1, till GR.

Båda parter ska tillgåingliggöra rutinet, informationsmaterial och kommunikationsinsatser
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte. Dokumentation som omfattas av
sekretess eller innehåller personuppgifter omfattas inte av kravet.

Ersättningen baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser under
samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns ingen
motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap kring
systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning".

6. Längd, ändring, överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och tills vidare med
uppsägningstid om 12 månader. Ramen för samverkan kan sägas upp av respektive part utan
angivande av skäI. Uppsägning ska ske skriftligt.

Om partema är överens och skriftligen godkänt detta kan Ram för samverkan kompletteras eller
åindras. Sådana äindringar ska alltid vara skriftliga och undertecknade av båda parter.

Part kan begära omgående uppsägning om den andra parten i väsentlig mån och/eller upprepat
bryter mot ramen för samverkanoch vid anmodan inte vidtar rättelse . Uppsägning kan även ske
enligt nedan. Parterna har, i sina egenskaper av offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande
att i första hand aöka löoa tviotcr tillcammanc Iör al.t söhcrsl"iillu kustnudscffcktivct för
skattebetalarna. Eventuell tvist ska avgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans.

M c'l

w
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7. Ansvarsbegränsning och klagomål

Om en force majueresituation råder som väsentligt påverkar eller förhindrar part från att fullfölja
sitt åtagande och part inte kan råda över situationery är part befriad från påföljd för
underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt denna ram för samverkan. Part är dock skyldig
att så snart som möjligt underrätta samarbetsparten om detta och så snart det är möjligt
återuppta sina åtaganden.

Part ansvarar endast för skador titl följd av brott mot Ram för samverkan eller om skadan
orsakats den andra parten till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande.
Oaktat, detta ansvarar part aldrig för indirekta skador, såsom utebliven vins!
produktionsbortfall, koshrader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande
kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enhgt detta ram för samverkan är begriinsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar
eller till 1 000 000 kr.

Part som anser att den andra parten väsenligt eller upprepat bryter mot Ram för samverkan ska
skriftligen påtala detta utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka detta
eller den omständighet som föranlett awikelsen. Om awikelsen medför att part vill påkalla
påföljder ska detta ske inom 12 månader. Denna begråinsning gäller dock inte om avvikelsen varit
uppsåtlig eller orsaktas av grov oaktsamhet.

8. Start för Ram för samverkan
2021-07-07

9. Personupp giftshantering
Respektive part är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. GR är
personuppgiftsbiträde till LiU för tillhandahållande av systemstödet Praktikplatsen.se. Mellan
parterna finns därför ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det ankommer på respektive part att följa
tillämplig dataskydd slagstiftning.

[46'
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Ram för samverkan
GOTEB(]RGS
REGIONHNSamverkan mellan Linköpings universitet och GöteborgsregionenDiarienummer IKOS-2021-

oo222
Dalum:202!-06-24

Underskrift
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Göteborg den: dt-oY^llNorrköping den: t/rz (

U/fr^lr/,tÅ,X
T Helena Söderbäck

Förbundsdirektör

/4*>z
Marie Gustavsson
Programansvarig Socionomprogrammet
Linköpings universitet
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Ram för samverkan Bilagor
oörrsonos
REGIONENSamverkan mellan Lin köpi ngs un iversitet och Göteborgsregionen

Dnr. I K0S-202 1-OO222 @naga)

DaIumi2O2L-O6-24 ;

Bilaga 1 - Kostnadstäckning

Ram för samverkan bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av
kunskap och erfarenheter. GR har en särskild roll vad gäller administarion och att hålla samman
samarbetet mellan de olika parter som ingår i samverkan. Detta medför att GR får kostnader som
rätteligen ska bäras gemensamt av de ingende parterna. Av detta skäl ska LiU årligen utge
ersättning tillcR.

Ersättrringenbaseras på den självkostnad som uppstår för GR över tid, för att ersätta behovet av
resurser under samverkan.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader avseende praktikplatsen.se preciseras nedan
och särskiljs från de självkostnader som i övrigt uppstår inom Ramen för samverkan.

Fakturering sker en gång per år och faktura skickas under maj månad. Ingen dröjsmålsråinta
utgår. LiU ska i god tid förse GR med de uppgifter som behövs för att beräkna ersättningen och
ställa ut fakturor. Kostnadema är exklusive moms och är exklusive kostnader för resor och logi
som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete GR utför enligt ersättrringen nedan. För
sådana resor debiteras faktisk ersättningskostnad.

För annan samverkan än den som regleras i Ram för samverkan, ska inte ersättning utges utan
parterna bär sina egna kostnader om inget annat överenskoms.

Årfiga kostnader:

Specifikation Årlig kostnad

Samverkan, drift och förvaltning av systemet

För support och verksamhetsstöd från GR1

Summa

63 500 kronor
41 250 kronor

104750 kronor

Resekostnader (biljettkostnad men inte ersättning förrestid) och boendekostnad bekostas av LiU .

GR tillhandahåller ett supportsystemet som samtliga samarbetspartner använder, med kontakt via
funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Om kostnadema inte ryms inom det ovan angivna ska GR meddela T,iI I, så snart GR har skäl att
anta detta. Ökat stöd debiteras med 750 kronor i timmen exkl moms.

MC')

a Motsuarar 5 titn,nat pd tflånad * 11 uetkemhetslnånadqLöp^de svpport per påbö4ad til]1m, utöver 5 timd/månad 750 kronor
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Ram för samverkan Bilagor
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Linköpings universitet och Göteborgsregionen

D n r. I KOS-2 02 1-OO222 (bilaga)

Dalum:2021-06-24

Vid nyrekrytering, ändring eller utökning av ansvariga systemhuvudadministratörer ska en ny
utbildning genomfciras, kostnaden för detta är 30 000 kronor, exklusive moms.

Önskemål som utgör en större awikelse från denna Ram for samaerkan diskuteras och offereras
separat.2

Faktureringsadress:

Linköpings Universitet
Fakturasupport
Referens 58003

58183 Linköping

Bilaga 2 - Strukfur för samverkan

Samverkan

I samverkan ingår att båda parter ansvarar frir att utveckla och förbättra respektive LiU:s rutiner
med hjälp av erfarenheter, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer
likvärdiga. Därutöver ska GR framhålla "best practices" avseende hur man kan organisaera sin
praktikhantering från alla som ingår i samverkan. LiU ska även dela med sig av framtagna
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och
regler inom området. I samverkan ingår även IT-stöd för samordning av VFU-platser.

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet
"huvudadministratör") ska genomföras för att praktikplatsen.se ska få tas i skarp drift. Under
hela avtalstiden ska minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas hos LiU för att LiU ska ha
rätt att nyt$a praktikplatsen.se.

En huvudadministratör ska fullfölja alla utbildningsdagar för att utbildningen ska betraktas som
genomförd.

LiU ska meddela eventuella föräindringar av huvudadminstratör minst en (1) månad innan
åindring. Inom tre (3) månader från detta besked ska utbildning av ny huvudadministratör vara
genomförd.

och agera åt LIU. För dettaeller mdra likndde omtlindigheter ska separat prcjektplm fomuleras och kostnader reglero efter behov.
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Ram för samverkan Bilagor gÖrEsongs
REGIONENSamverkan mellan Linköpings universitet och Göteborgsregionen

Dn r. I KOS-2O2 1-OO222 (bilaga)

Dalum:2021-06-24

GR ska påtala om huvudadministratör inte sköter sina åtaganden. Parterna ska då komma
överens om fortsatt process.

Support
All support ske via följande mejladress: support@praktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstdngt vecka 28-31,.

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppföljning

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och LiU. GR verkar också för att sammanföra
samverkan andra som har liknande VFU-processer till att samverka med varandra. Samverkan
sker också mellan alla LiU med liknande VFU-samordning i form av nätverksmöten där liknande
behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av
samverkansaktiviteter där partema tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer. Träffar
kan både vara digitala och fysiska och parterna uppmuntras att i största möjliga mån aktivt delta
vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

f-4 6
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Ram för samverkan
GÖTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

Ram för samverkan

L. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress Box 5023, 40222Göteborg,
hädanefter benåimnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen,,

och

Malmö stad, orgnummer 3410 00, med adress Malmö stad176 Arbetsmarknads- och
socialförvaltningen 205 80 Malmö härmed beniimnt,,MA,, och

Samverkansparter

Utförare: Göteborgsregionen (GR)

Postadress: Box 507 3, 402 22 GÖTEBORG

Organisationsnurruner : 222000 -0265

Telefonnummer: 031-335 50 00

Webb: www.goteborgsregionen.se

Kontaktperson: Rasim Avdic

Kontaktpersons telefonnummer: 031-335 51 10

Kontaktpersons e-postadress: rasim.avdic@goteborgsregionen.se

I samverkan med Malmö stad Arbetsmarknads- och socialföntaltningen

Fakturaadress:Malmö stad176 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö
(elektronisk fakturering GLN kod 7381026691172)

Referenskod: 5070

Postadress: Malmö stad176 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö

Organisationsnurruner : 212000 - 1124

Telefonnummer: 040 3410 00

Webb: www.malmo.se

Kontaktperson: Greaziela Zibner
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Ram för samverkan

Samverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

Kontaktpersons telefonnummer: 0709 1.0 23 81

Kontaktpersons e-postadress: graziela.zibner@malmo.se

Diarenr: ASN-2020-7311

(Tidigare diarienr för avtalet med Funktionsstödsförvaltningen är FSN-2018-908)

I samverkan nned Malmö Stad Funktionsstödsfiira altningm

Fakturaadr ess: 177 Funktionsstödsförvaltningery Malmö stad, 20580 Malmö

Referenskod: 9081

Postadress: 177 Funktionsstödsförvaltningery Malmö stad, 20580 Malmö

Organisationsnununer: 212000 - 1124

Telefumrununer: 040 3410 00

Webb: www.malmo.se

Kontaktperson: Magnus fönsson

Kontaktpersons telefonnummer: 0732-301'344

Kontaktpersons e-postadress: magnus.jonsson2@malmo.se

Diarenr: ASN-2020-7311

(Tidigare diarienr för avtalet med Funktionsstödsförvaltningen är FSN-2018-908)

har denna dag följande r€un för samverkan träffats.

Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering

Bilaga 3 Riktlinjer för styming och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Bilaga 6 Omfattning av rarnen för samverkan

Definitioner

GöTEBORGS
REGIONEN

VFU Verksamhetsf örlagd utbildning

VIL V lärande

LIA Lära i arbete
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Ram för samverkan
GÖTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål att i högre utsträckning än i dag samverka över
kommungränserna kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Malmö kommun och de andra parter som redan ingår i
samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de
erfarenheter som görs i olika delar av landet.

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om
året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan skola och arbetsliv har det visat sig allt tydligare
för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner, regioner och
statliga myndigheter runt om Sverige är viktigt. Erfarenheterna kring samverkan är en stor
tillgång för att kunna erbjuda bästa kommunala och interkommunala service och en viktig faktor
för att stärka kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för respektive part.

Detta ram för samverkan gäller mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen och omfattar
implementering och fortsatt samverkan av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter
samverkan upprättats och former för samverkan implementerats upprätta ytterligare ram för
samverkan med fokus på förvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av
erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas
av att bli mer likvärdiga.
Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla
respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.
Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.

3.2

3.3

APL Ar lärande
PRAO Praktisk arbetslivsorien
Feriepraktik
AME

för alla dessa är " i denna text
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Ram för samverkan
GOTEBORGS
REGIONEN

Samverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

3.4 Dela

med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för förbättrad

effektivisering och administration.

3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillåimpning av lagar och

regler inom området

punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part,

kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller

-otrrrururrde instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgörs primärt av två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt

tekniskt likställda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda MA stöd Senom

bl.a. en icke-exklusiv kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se samt Ferieplatsen.se (se

punkt 5 i ram för samverkan) samt genom att tillhandahålla samverkansforum' I den mån GR

utför ett merarbete 1i samverkansarbetet ifräga om tid eller resurser, åtar MA sig att täcka

kostnader då MA tar GR:s tid/kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2.

4. Styrning och samordning

4.1 SamverkansgrupP och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner, kommuner samt statliga lärosäten kring

praktikfrågor. Örr", tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan

som avses i detta avtal för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

MA godkänner genom denna ram för samverkan också GRs rätt och möjlighet att vidmakthålla

och i fortsättningen också ingå nya sådana avtal med tredje man utan påverkan på denna ram för

samverkary nedan kallad "Utomstående Part i samverkan" eller i kortform: UP'

parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med

Up. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begränsar

parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkännande från den andra parten.

1 Till exemel om det uppstår en sjukskrtvning eller annan anledning inom Malmö stad som göt att GR behöver täcka upp den delen av arbetet'
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Ram för samverkan
sÖrrBoRGS
REGIONENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

4.3
Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såväl kunskapsutbyte som gemensarruna insatser utförs med engagemang och fokus inom
ramen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter,
utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

bland annat nedanstående

CR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det
egenutvecklade it-verktyg praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdl:rgär att
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade iddn om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter
med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt
praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
användningen som krävs för att nyttja verktygef erlägger Malmö kommun kostnadstäckning, i
enlighet med Bilaga 1, till GR.

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Beställning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
E verksamheterna
Elever/studenter söker a

Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag
GDPR-säkrat
Kvalitetssäkrar praktikprocesserna
Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna
händelser

Oversikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser

Statistik
Historik

Närvaror
Ovrig mer detalierad av systemet kan bifogas vid behov
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Ram för samverkan
GÖTEBORGS
REGIONEN

Samverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

Båda

parter skall tillika tillgängliggöra dokumentation, information och kommunikationsinsatser

kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten

önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

6. Avtalets längd, ändring, överlåtelse och uppsägning

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och i en period om tre (3) år

framåt. Ramen för samverkan ersätter och omfattar även tidigare avtal om savmerkan mellan

parterna med DRN: 2017-00325

Det betyder att detta dokument reglerar både tidigare och ny planerad samverkan inom flera

områden. Ett förtydligande om vilka parter som omfattas av ramen för samverkan och parters

behov till verksamhetsbidrag och annan eventuell kostnadsfördelning specificeras i bilaga 1. Om

det under samverkansperioden tillkommer fler parter med önskat behov om samverkan inom

MA med praktikplatsen.se kan dessa läggas till i bilaga 1 utan att behöva skriva om hela grunden

för samverkan.

Därefter förlängs avtalet löpande årsvis om inte uppsägning kommit part tillhanda 12 månader

före avtalets upphörande.

Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som avtalet medger

och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkänt detta. Oaktat skall ändringar i avtalet alltid

vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av ram för samverkan om endera part i väsentligt och

upprepat förfarande bryter mot avtalet, eller om endera part upprepat bryter mot avtalet och vid

anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I annat fall löper avtalet enligt den

ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av parts avtalsbrott regleras i Bilaga 5. Parterna har, i
sina egenskaper av offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka lösa

tvister tillsammans för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalarna. Tvist skall först i
andra hand prövas av Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegränsning och reklamation beskrivs i bilaga 5

9. Start för ram för samverkan
2020-08-01

L0. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.
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Ram för samverkan
gÖrrBoRGs
RE6IONENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-12

Malmö Arbetsmarknad och
Socialförvaltningen

den:

Malmö Funktionsstödsf örvaltningen

den:

T Borg

1n;wvweP(/ffi{-.-
Britt-Marie Pettersson
Förvaltningschef

Göteborg den: &-ozo ' l/ ' 0{

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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S amverkansavtal Bilagor
eÖrreones
REGION ENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O2-O3

Inledning

Göteborgsregionen och Malmö stad har idag en långtgående samverkan i skola och
arbetslivsfrågor och har under flera år samverkat kring verktyget praktikplatsen.se.
Detta betyder också att fler formuleringar och krav som finns i kommande bilagor
redan implementerats i vissa delar av organisation och avklarats och är inte aktuella
för kommande avtalsperiod.

Detta avtal, inklusive bilagor ersätter tidigare avtal med dnr: DRN: 2017-0022s

Bilaga 1 - Kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgä vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra parten, också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Malmö kommun årligen ge
ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att kompetensöverföring som GR
besitter överförs till MA under implementation och fortsatt samverkan.
Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader preciseras nedan och särskiljs från de
självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan.

Beloppen nedan är i SEI(, erläggs av MA med förfallodatum 31juli och 31 dec årligen.l Ingen
dröjsmålsränta utgår. MA skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som behövs
för att ställa ut fakturor för kostnadstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive
kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete
Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersättningskostnad.
För annan samverkan än den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär
därvidlag sina egna omkostnader om inget annat framgått.

r Hela år 1 fakturcras under vårcn 2020 och avser förfallodatum 1 iuli 2020. År 2 och framåt kan dclas upp på två fakturor med ovan nämnda datm
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Under hela

implementation ska löpande avstiimningar ske i syfte att kvalitetssäkra utvecklingsinsatsens

riktning, omfattning och behov. Detta ansvarar Göteborgsregionen för att planera och genomföra

och är en del av processtödet.

Kostnader vid implementation av utbredd samverkan för Grundskoleförvaltningen

och Arbetsmarknadsenheten.
Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

Ar1 ]+r 2 År 3 och

framåt om ej

uppsägning

skett

75 000kr 60 000kr 60 000kr

Avsatt resurs för im och fortsatt samverkan

Totalt:

Ar1

347 000kr

Ar2

254 000kr

År3

186 000kr

Om det under avtalstiden uppstår utökat behov av stöd kan detta specificeras och

bifogas som utökning av samverkan och kostnaden bifogas till kostnadsbilagan. I

detta fall skall undertecknade parter informeras innan överenskommelse sker.

Utökat stöd kalkyleras då enligt timkostnad på 750kr exkl moms.

Är 3 och

framåt
Ar2Är1

15% av en

heltidstjänst

L0% av en

heltidstjänst
20"/o av en

heltidstjänst
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GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup titl MA som stöd
och direktkontakt i implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt
konsultuppdrag fu 750krlh exkl moms. Resekostnader och boendekostnad delas jämt
mellan parter.
Efter implementering (år 3) övergår stödet till det generella supportsystemet, med
kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Kostnad för samverkan inom APL och som ersätter tidigare avtal med Dnr:
Kostnad för samverkan i form av ver at
År1 Är2 År 4 och

framåt om ej

uppsägning

skett

50 000kr 50 000kr 50 000kr

Avsatt resurs för im och fortsatt samverkan

Totalt:

r-

År1 Är2 Ar3

6"/o av en

heltidstjänst
60/o dv Pn

heltidsqänst
6V" av en

heltidstjänst

ArL

132 000kr

Är2

132 000kr

År3

L32 000kr

Öari ga ko stnadsr e glefingar
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Vid nyrekrytering,

ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny utbildning
genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Övriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

Faktureringsadresser

2 
Till etempel kan dct hildla om att vid d tillfällig sjukskrivning ellcr längre ledighet av redm utbildad huvudadministratör km CR stötta upP i bclintliga proccsser och

genomförande och agcra åt RS. För detta eller andra liknode omst:indigh€tcr skall scpalat projektplil fomuleras och kostnader regleras efter behov

Malmö Förvaltning
Arbetsmarknads- och

socialförvaltningen

Samverkanspart:
Malmö Stad

Postadress:

Malmö stad176 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö

Faktureringsadress:
Malmö StadlT6 Arbetsmarknads- och socialförvaltningen 205 80 Malmö

(elektronisk fakturering GLN kod 7387036631172)

Mottagarkod/referensid: 5070

Malmö
Funktionsstödsförvaltningen

Samverkanspart:
Malmö stad

Postadress:

177 Funktionsstödsförvaltningery Malmö stad, 20580 Malmö

Faktureringsadress:
177 Funktionsstödsförvaltningen, Malmö stad, 20580 Malmö

(elektronisk f akturering: GLN kod 7381036631189)

Mottagarkod/referensid : 9081

60'q')$



Samverkansavtal Bilagor

Samverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O2-O3

GOTEBORGS
REGION EN

Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Overgripande åtaganden

Respektive part är självståindigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personupPgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på två plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och dels
formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg implementeras till
befintliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsättningar till implementerade organisation samt
anPassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida VFU,
VIL, APL, LIA matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av
tidigare erfarenheter från såväl interna som externa processer.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsProcessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande
organisation.

Som en del i samverkan ingår att båda parter ansvarar för stärka och utveckla respektive parts
rutiner för praktiksamordning med hjälp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra VFU, VL,
APL, LIA samordnares sätt att lösa utmaningar inom VFU,VIL, APL, LIA genom att framhålla
respektive parts "best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom
gemensarnt om hur man kan organisera sig kring VFU, VIL, APL, LIA. Dela med sig av 

J'rb
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framtagna

informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och

administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och

regler inom området.

It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av

processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder

som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.

Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pågår vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock

kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsättningar.

Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt till full supportkontakt med

projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6

månader

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet

"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under

hela avtalstiden skall minst 2 utbildad huvudadministratör finnas på plats i organisationen för att

ha rätten att utnyttja verktyget. Under avtalsperioden kan fler huvudadministratörer utbildas,

förutsättningar för detta definieras i bilaga L.

En huvudadministratör skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall

betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella förändringar i vem som

avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst 1 månad innan skall eventuella önskemål

om ändring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 månader från besked om

ändring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt

de förväntningar som ställs på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om ändring.

Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt Process.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.

Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid

6
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uppstartsmötet. Efter 6
månader skall all support ske via följande mailadress support@praktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstängt 28-31.

Support från användare inom den implementerades område skall hanteras av organisationens
huvudadministratör. Om denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den vända

sig till GR för stöd. Om användare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR
kommer den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna
regionen.

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppföljning

För att säkerställa att kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan
som ska genomföras mellan parterna både under implementations fasen och i fortsatt samverkan.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom ralnen för den
förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.3

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga prakfikparter till att samverka med varandra. Samverkan
sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av
samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

Träffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga mån aktivt
delta vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

3 Se dokument "Plan ftr samaerkan" d
6p\
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Datum: 2O2O-O2-O3

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den

implementerande organisationen önskas.

GÖTEBORGS
REGIONEN

6
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RE6IONENSamverkan mellan Malmö kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O2-O3

Bilaga 4 - Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se och

Ferieplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och ferieplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som
parterna gemensamt överenskommer om. Följande process omfattar
implementationen av systemen och beskrivs kort.

Kravbild
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska
förutsättningar för att kunna nyttja verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av
befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande

Övergripande beskrivning av verktygets fu nktionalitet och möjligheter.
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och mö;'ligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar
sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och
realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen.se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av huvudadministratör sker
under 3 dagar. Utbildning sker i första hand på GR om parterna inte kommit överens om
något annat.

Underhålls-, drift- och stödplan
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktygen Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas och läggs till i
befintlig drift och utvecklingsplan. Parterna är med och tillsammans i dialog bidrar till
langsiktig utveckling av verktygets funktionalitet och verkar tillsammans för att förbättra,
anPassa och tillämpa nya standarder och implementera standarder som underlättar
nyttjandet av verktyget.

Hosting
GR Utbildning IT ansvarar för hosting som består av DNS-
hantering samt kommunikation och avtalshantering med upphandlad hostingleverantör
(för närvarande PIN Sweden AB).

Underhållsservice
GR utbildning IT åtar sig att enligt avtalat intervall underhålla certifikat,
plattformsuppdateringar, eventuellaplug-ins och övriga element nödvändiga för att
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bibehålla god säkerhet

och prestanda. Eventuella upptäckter som inte går att lösa under servicetiden kommer att

estimeras och informeras om till systemägare för beslut.

Support
GR Utbildning IT åtar sig att under supporttiden (08:00-L6:00) hantera inkommande

supportärenden i [Freshdesk] klassade enligt tabell för påverkansvärde nedan. SLA-nivå

anger förväntad svarstid som innefattar kort felsökning och första svar till anmälaren.

Prioritering

Prioritering ges genom kombinationen av hur stor påverkan är på

verksamheten och hurbrådskande felet måste åtgärdas.

a

a

Prioriteringstabell Påverkan

ande
26-

användare

Medium
Berör 5-25%

användare

Låg

Låg - Berör <

i%
användare

Brådskande itoppande
Kan inte
lnvända
;ystemet

Mycket
rrådskande
Kan inte
ntföra vissa
uppgifter alls

2

Ganska

brådskande
Kan inte
utföra vissa
uppgifter
korrekt

z 2

Ej

rrådskande
Kan enkelt
obba runt
problemet

2
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7. Svarstider
Utifrån viktning i Prioriteringstabellen sätts en svarstid för varje ärende.
Nedan beskrivs den maximala tiden för svarshanteringen av varje ärende.
Svarsstid räknas

Prioritering

lnom supporttiden.
arstid

J

2

1

Bilaga 5 - Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("Befriande
omständighet") och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omständighet skall anses om utomstående myndighetsåtgärd eller
underlåtenhet nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad,
brand, översvdmning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av
väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla
befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador till följd av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten
till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av
konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begränsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av i) vad som utfaller under parts befintliga
ansvarsförsäkringar eller ii) 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa andra reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt avtalsbrottet eller den
omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12
månader efter att avtalsbrottet kom till partens kännedom. Denna begränsning gäller dock inte
om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.
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Bilaga 5 Omfattning av ramen för samverkan

Moduler

Följande moduler och förvaltningar omfattas av denna ram för samverkan

PRAO - Praktisk arbetslivsorientering

Feriepraktik

AME - Arbetsmarknadspraktik

YH - Yrkeshögskola (LIA, Lärande i arbete)

APL - Arbetsplatsförlagt lärande

6 ÖTE BO RGS
REGIONEN



Ram för samverkan
GöTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Region Skåne och Göteborgsregionen

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-02-10

Ram för samverkan

1. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress 8ox5073,40222 Göteborg,
hädanefter benämnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen"

och

Region Skåne, 232100-0255, med adress Regionkansliet,2gl8g Kristianstad härmed benämnt
,,RS"

GR och RS har denna dag följande r€un för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation
Bilaga 6 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan

Definitioner

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning än i dag samverka nationellt
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Region Skåne och de andra parter som redan ingår i
samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de
erfarenheter som görs i olika delar av landet.

VFU Verksamhetsförlagd utbildning
VI Verksamhetsintegrerat lärande
LIA Lära i arbete
APL Arbetsplatsförlagt lärande
Samlingsnamn för alla dessa är "praktik" i denna text

Rubrik på dokument 1(5)



Ram för samverkan

Samverkan mellan Region Skåne och Göteborgsregionen

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-02-10

GOTEBORGS
REGIONEN

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benåimnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om
året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv har det visat sig allt
tydligare för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner,
regioner och statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal runt om Sverige är
viktigt. Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgång för att kunna erbjuda bästa
kommunala och interkommunala service och en viktig faktor för att stärka
kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för respektive part.

Denna ram för samverkan gäller mellan Region Skane och Göteborgsregionen och omfattar
implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter samverkan upprättats
och former för samverkan implementerats upprätta ytterligare ram för samverkan med fokus på
f örvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av
erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas
av att bli mer likvärdiga.

3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla
respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.
3.4 Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för

förbättrad effektivisering och administration.
3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tilläimpning av lagar och

regler inom området.
3.6 I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part,
kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgörs primärt av två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt
tekniskt likställda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda RS stöd genom
bl.a. en icke-exklusiv kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för
samverkan) samt genom att tillhandahålla samverkansforum. I den mån GR utför ett
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merarbete li samverkansarbetet i fuäga om tid eller resurser, åtar RS sig att täcka kostnader då RS
tar GR:s tid och/eller kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2

4. Styrning och samordning

4.1" Samverkansgrupp och annan samverkan

CR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i denna ram för samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

RS godkänner genom denna ram för samverkan också GRs rätt och möjlighet att vidmakthålla
och i fortsättningen också ingå nya sådana rarnar för samverkan med tredje man utan påverkan
på denna ram för samverkan, nedan kallad "IJtomstående Part i samverkan" eller i kortform: UP.

Parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med
UP. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begränsar
parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkännande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såväl kunskapsutbyte som gemensamma insatser utförs med engagemang och fokus inom
ramen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter,
utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

A nedanstående

1 Till exemel om det uppstår en sjukskrivning eller annan anledning inom Region Skåne som gör att GR behöver täcka upp den delen av arbetet.

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Beställning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
Elever/studenter söker platser sfälva
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GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det
egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade iddn om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter
med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt
praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
användningen som krävs för att nyttja verktyget, erlägger Region Skåne kostnadstäckning, i
enlighet med Bilaga 1, till GR.

Båda parter skall tillika tillgängliggöra dokumentation, information och kommunikationsinsatser
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Region Skåne årligen ge

ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika
kompetensöverföring som GR besitter överförs till Region Skåne under implementation och
fortsatt samverkan.

Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns
ingen motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap
kring systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning"

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader skall också upprättas som uppstår inom ramen
för implementation av praktikplatsen.se och den fortsatta driften framå! dessa preciseras i
kostnadsbilagan och särskiljs från de självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan

Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag
GDPR-säkrat
Kvalitetssäkrar praktikprocesserna
Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna
händelser

Översikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser

Statistik
Historik
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6. Längd, ändring, överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från 1 mars 2020 och i en period om tre (3) år framåt. Därefter förlängs
ramen för samverkan löpande årsvis om inte uppsägning kommit part tillhanda 12 månader före
dess upphörande. Ramen för samverkan kan sägas upp av båda parter utan angivna skäI.

Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som ramen för
samverkan medger och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkänt detta. Oaktat skall
ändringar i ramen för samverkan alltid vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av ram för samverkan om endera part i väsentligt och
upprepat förfarande bryter mot ramen för samverkan, eller om endera part upprepat bryter mot
ramen för samverkan och vid anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I
annat fall löper rarnen för samverkan enligt den ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av
parts brott mot ramen för samverkan regleras i Bilaga 5. Parterna har, i sina egenskaper av
offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka lösa tvister tillsammans
för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalarna. Tvist skall först i andra hand prövas av
Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegränsning och reklamation beskrivs i bilaga 5

9. Start för ram för samverkan
1 mars 2020

10. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Skåne den: Göte *Ö2- //

Helena Söderbäck
FörbundsdirektörI/E€KJ
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Bilaga L - Kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgå, vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra partery också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Region skåne årligen ge
ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att kompetensöverföring som GR
besitter överförs till Region Skåne under implementation och fortsatt samverkan.
Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader preciseras nedan och särskiljs från de
självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan.

Beloppen nedan är i SEK erläggs av RS med förfallodatum 31juli och 31 dec årligen.l Ingen
dröjsmålsränta utgår. RS skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som behövs
för att ställa ut fakturor för kostnadstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive
kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete
Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersättningskostnad.

För annan samverkan än den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär
därvidlag sina egna omkostnader om inget annat framgått.

Under hela implementation ska löpande avstämningar ske i syfte att kvalitetssäkra
utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. Detta ansvarar Göteborgsregionen för att
planera och genomföra och är en del av processtödet.

r Hcla år 1 fakturcras under 2020 och avscr förfallodatum 15 scptcmbcr 2019. År 2 och framåt kan dclas upp på två fakturor mcd ovan nämnda datum
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Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

Ar1 Ar2 År3 Är4 Är5

90 000 90 000 90 000 90 000 90 000

Avsatt resurs för implementering

GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till RS som stöd och direktkontakt i
implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är 750kr/h exkl moms.
Resekostnader och boendekostnad delas jämt mellan parter.

Efter implementering (år 3) övergår stödet till det generella supportsystemet, med kontakt via
funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

O ari g a ko s tnadsr e gleringar

Vid nyrekrytering, ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer där behov
förekommer av utbildning skall kostnaden för insatsen debiteras med 750kr/h exkl. moms. Vid
sådant behov sammanställer GR kostnadskalkyl och förankrar den i samverkan med RS.

Ovriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

och agcra ät RS. För dctta cllcr mdra liknandc omständighctcr skall scparat projcktplan formulcras och kostnadcr rcgleras cftcr bchov

Ar1 Är2 År3 Är4 Ar5

60 "/" av en

heltidstiänst
40 "/o av en

heltidstjänst
Generellt

supportsystem
Generellt

supportsystem
Generellt

supportsystem
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Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Övergripande åtaganden

Respektive part är självständigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på två plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och dels
formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg implementeras till
befintliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsättningar till implementerade organisation samt
anpassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida praktik
matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av tidigare
erfarenheter från såväl interna som externa processer.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande
organisation.

Som en del i samverkan ingår att båda parter ansvarar för att stärka och utveckla respektive parts
rutiner för praktiksamordning med hjälp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra
praktiksamordnares sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla respektive parts
"best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom gemensamt om
hur man kan organisera sig kring praktik. Dela med sig av framtagna
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och
regler inom området.
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It-stöd för samordning
av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av
processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder
som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.
Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pågår vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock
kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsättningar.
Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt till full supportkontakt med
projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6
månader

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet
"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under
hela avtalstiden skall minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas på plats i organisationen
för att ha rätten att utnyttja verktyget, Under avtalsperioden kan fler huvudadministratörer
utbildas, förutsättningar för detta definieras i bilaga 1.

En huvudadministratör skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall
betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella förändringar i vem som
avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst 1 månad innan skall eventuella önskemål
om ändring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 månader från besked om
ändring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt
de förväntningar som ställs på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om ändring.
Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt process.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.
Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader skall all support ske via följande mailadress
support@praktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstängt 28-31.

Support från användare inom den implementerades område skall hanteras av organisationens
huvudadministratör. Om denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den vända
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sig till GR för stöd. Om användare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR
kommer den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna
regionen.

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppföljning

För att säkerställa att kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan
som ska genomföras mellan parterna både under implementations fasen och i fortsatt samverkan.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom ramen för den
förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.3

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga praktikparter till att samverka med varandra. Samverkan
sker också mellan alla parter med liknande praktik samordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av
samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

Träffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga mån aktivt
delta vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den
implementerande organisationen önskas.

3 Se dokument "PIan för samverkan"
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Bilaga 4 - Riktlinier för införande av dtödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt
överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av
praktikplatsen.se och beskrivs kort.

Kravbild för att kunna nyttja Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska
förutsättningar för att kunna nytga verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av
befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande

Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter.
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar
sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och
realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen.se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av
huvudhuvudadministratör sker under 3 + ldagar. Utbildning sker i första hand på GR
om parterna inte kommit överens om något annat.

Underhålls-, drift- och stödplan.
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas
och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a

a

a
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Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("Befriande
omständighet") och omständigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omständighet skall anses om utomstående myndighetsåtgärd eller
underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknadery blockad,
brand, översvdmning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av
väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla
befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador till följd av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten
till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av
konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begränsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av i) vad som utfaller under parts befintliga
ansvarsförsäkringar eller ii) 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa andra reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka
avtalsbrottet eller den omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12
månader efter att avtalsbrottet kom till partens kännedom. Denna begråinsning gäller dock inte
om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.
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Bilaga 5 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan

Följande prograrn och programinriktningar omfattas av avtalet

Sammanställning av Lärosäten och utbildningar definieras nedan: se förslag bif excell:
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Ram för samverkan

1. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265,, med adress Box 5073, 40222Göteborg,
hädanefter benämnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen,,

och

Tranemo kommun, org nr 212000-1462 och Svenljunga Kommun, org m212000-1512, med adress
Svenljunga kommury Arbetsmarknadsenheten, Hantverkaregatan 2C,51253 SVENLIUNGA.
Kommunerna benlimns härmed "TK och SK".

GR och TK och sK har denna dag följande rarn för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styming och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation
Bilaga 6 Programomfatbring som omfattas av rarn för samverkan

Definitioner:
Feriepraktik Feriepraktik
Prao Praktisk

-Samlingsnamn är "praktrV'i denna text

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning åin i dag samverka nationellt
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Tranemo och Svenljunga kommun, och de andra parter
som redan ingår i samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra
nytta av de erfarenheter som görs i olika delar av landet.
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Samverkan mellan Tranemo kommun och Svenljunga kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2020-11-10

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom

samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg

benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om

året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv har det visat sig allt

tydligare för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner,

regioner och statliga myndigheter runt om Sverige är viktigt. Erfarenheterna kring samverkan är

en stor tillgang för att kunna erbjuda bästa kommunala och interkommunala service och en

viktig faktor för att stärka kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för respektive part'

Denna ram för samverkan gäller mellan Tranemo kommun och Svenljunga kommury och

Göteborgsregionen och omfattar implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention

att efter samverkan upprättats och former för samverkan implementerats upprätta ytterligare

ram för samverkan med fokus på förvaltning och utveckling'

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjäilp av

erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas

av att bli mer likvärdiga.
Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla

respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.

Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.

Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för

förbättrad effektivisering och administration.
Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tilläimpning av lagar och

regler inom området.

I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

3.3

3.4

3.2

3.6

3.5

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part

kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning förordning eller

motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgör TK och SK primärt av två perspektiv: Kompetens- och

kunskapsnivåer samt tekniskt likställda förutsättningar.

Ram för samverkan 2 (6)



Ram för samverkan
GöTEBORGS
REGIONENsamverkan mellan Tranemo kommun och svenljunga kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2020-11-10

För att säkerstdlla detta kommer GR erbjuda TK och SK stöd genom bl.a. en icke-exklusiv
kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för samverkan) samt genom att
tillhandahålla samverkansforum. I den mån GR utför ett merarbete 1i samverkansarbetet ifuäga
om tid eller resurser, åtar TK och SK sig att täcka kostnader då TK och SK tar GR:s tid och/eller
kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2.

4. Styrning och samordning

4.L Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i denna ram för samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

TK och SK godkåinner genom denna ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att
vidmakthålla och i fortsättringen också ingå nya sådana r€unar för samverkan med tredje man
utan påverkan på denna r€un för samverkan, nedan kallad "utomstående Part i samverkan" eller
i kortform: UP.

Parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med
UP. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begriinsar
parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkåinnande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såvåil kunskapsutbyte som gemens.uruna insatser utförs med engagemang och fokus inom
r€unen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, stud.enter,
utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

1 Till exemel om det uppstår en sJukskrivnlng eller annan anlednlng inom TK ochleller 5K, som gör att cR behöver täcka upp den deten av arbetet.
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Datum: 2020-11-10

Applikationen stödjer nedanstående processer:

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det

egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdng är att

regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade iddn om ett gemensamt verktyg

för samordning. Utgangspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter

med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt

praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av

samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av

licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i

anvåindningen som krävs för att nyttja verktyget, erlägger TK och SK kostnadstäckning, i
enlighet med Bilaga 1, till GR.

Båda parter skall tillika tillg:ingliggöra dokumentatiory information och kommunikationsinsatser

kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten

önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer TK och SI( årligen ge

ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika

kompetensöverföring som GRbesitter överförs till TK och SK under implementation och fortsatt

samverkan.

Samverkan mellan och verksamheter

Erbiuder praktikplatser; verksamheterna
Bestäillning av praktikplatser; utbildningsanordnarna

Elever/studenter söker

matchas, tilldelas och bokas av u

F

GDPR-såikrat

Kvalitetssåikrar

Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till

Statistik

användarna enligt angivna

händelser

Historik
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Datum: 2020-11-10

Verksamhetsbidraget baseras på den sjiilvkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns
ingen motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gåiller kompetensöverföring och kunskap
kring systemet. Närmare beskrirrning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning".

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader skall också upprättas som uppstår inom rernen
för implementation av praktikplatsen.se och den fortsatta driften hamät, dessa preciseras i
kostnadsbilagan och särskiljs från de självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan

6. Längd, ändring överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och i en period om tre (3) år
framåt. Därefter förliings rarnen för samverkan löpande årsvis om inte uppsägning kommit part
tillhanda 12 månader före dess upphörande. Ramen för samverkan kan sägas upp av båda parter
utan angivna skäl.

Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som ramen för
samverkan medger och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkänt detta. Oaktat skall
ändringar i ramen för samverkan alltid vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av rarn för samverk€rn om endera part i väsentligt och
upprepat förfarande bryter mot ramen för samverkan, eller om endera part upprepat bryter mot
rilnen för samverkan och vid anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I
annat fall löper ralnen för samverkan enligt den ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av
parts brott mot ramen för samverkan regleras i Bilaga 5. Parterna har, i sina egenskaper av
offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka lösa tvister tillsammans
för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalarna. Tvist skall först i andra hand prövas av
Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegriinsning och reklamation beskrivs i bilaga 5.
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Ram för samverkan
GöTEBORGS
REGIONEN

Samverkan mellan Tranemo kommun och Svenljunga kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2020-11-10

9. Start för ram för samverkan
2020-12-01.

10. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i Wå likalydande exemplar, vatav vardera parten tagit var sitt.

Tranemo och den: 17 nov 2020 den: /-27

Helena Söderbäck
FörbundsdirektörV
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Samverkansavtal Bilagor

Samverkan mellan svenljunga och rranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-!L-!O

GOTEBORGS
REGION EN

Bilaga L - Kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgä vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra parten, också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Tranemo och Svenljunga kommun,
årligen ge ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att
kompetensöverföring som GR besitter överförs till Tranemo och Svenljunga kommun, under
implementation och fortsatt samverkan.
Verksamhetsbidraget baseras på den sjåilvkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader preciseras nedan och särskiljs från de
självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan.

Beloppen nedan är i SEK erläggs av TK och SK med förfallodatum 2020-12-g1.1 Ingen
dröjsmålsråinta utgår. TK och SK skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som
behövs för att ståilla ut fakturor för kosbradstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är
exklusive kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete
Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersättningskostnad.

För annan samverkan iin den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär
därvidlag sina egna kostnader om inget annat framgått.

Under hela implementation ska löpande avstämningar ske i syfte att kvalitetssäkra
utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. Detta ansvarar Göteborgsregionen för att
planera och genomföra och är en del av processtödet.

I Sista d( dligm



Samverkansavtal Bilagor
sörre0RGs
REGIONEN

samverkan mellan svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-L1-LO

Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

År1 Ar2 Ar3

106 000 79 000 79 000

Avsatt resurs för implementering

Ar1 Å+r 2 År 3 framåt

6o/" av en

heltidstjänst

4"/o av en

heltidstjänst

4o/o av en

heltidstjänst

GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till TK och SK som stöd och

direktkontakt i implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är

T11krlhexkl moms. Resekostnader (biljetter ej restid) och boendekostnad bekostas av TK och SK '

Efter implementering (vanligtvis 6 mån) övergår stödet till det generella supportsystemet, med

kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Om kostnaderna överstiger ovan behov skall GR meddela TK och SK inom rimlig tid att insatsen

överstigit planerat resursbehov och i samverkan med TK och SK planera in ökat stöd som

debiteras med 750kr/h exkl moms.

ö vri g a k o stn a d sr e gl eringar

Vid nyrekrytering, ?indring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny

utbildning genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Ovriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

Eaktureringsadress:

svenljunga kommun, Arbetsmarknadsenhetery Box 63,512 22 SVENLJUNGA

Referens:20260

och agera åt TK och SK. För detta ellet ildra liknmde oNt:indigheter skatl seParat Projektpla fomuleras och koshader reglerd efter behov



Samverkansavtal Bilagor
gÖrrBoRGS
REGIONENSamverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-\L-LO

Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Overgrip ande åtaganden

Respektive part är sjåilvstäindigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på två plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och dels
formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg implementeras till
befintliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsätbringar till implementerade organisation samt
anPassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida praktik
matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av tidigare
erfarenheter från såväl interna som externa processer.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande
organisation.

Som en del i samverkan ingår att båda parter ansvarar för att stärka och utveckla respektive parts
rutiner för prakfiksamordning med hjåilp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan g)mnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra
praktiksamordnares sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla respektive parts
"best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom gemensamt om
hur man kan organisera sig kring praktik. Dela med sig av framtagna
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och
regler inom området.



Samverkansavtal Bila$or
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-LL-1O

It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av

processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder

som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.

Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pågår vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock

kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsätbringar.

Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt till full supportkontakt med

projektsamordnare i minst 6 månader åven om implementationen genomförs snabbare än 6

månader

Utbildning
Utbildning av huvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benåimnt behörighet

"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under

hela avtalstiden skall minst tvä (2) utbildade huvudadministratörer finnas på plats i
organisationen för att ha rätten att utnyttja verktyget. Under avtalsperioden kan fler
huvudadministratörer utbildas, förutsättningar för detta definieras i bilaga L.

Alla huvudadministratörer skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall

betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella föräindringar i vem som

avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst 1 månad innan skall eventuella önskemål

om ändring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 måLnader frårr besked om

2indring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt

de förviintningar som ståills på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om iindring'

Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt Process'

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.

Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader skall all support ske via följande mailadress

suooort@nraktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har

semesterstän gt 28-31, .



Samverkansavtal Bilagor
eörrsones
REGION ENSamverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-1,t-tO

Support från användare inom den implementerades område skall hanteras av organisationens
huvudadministratör. Om denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den vlinda
sig till GR för stöd. Om anvåindare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR
kommer den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna
regionen.

Bilaga 3 - Riktlinier för styrning och uppfölining

För att säkerstdlla att kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan
som ska genomföras mellan partema både under implementations fasen och i fortsatt samverkan.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom rarnen för den
förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.3

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga praktikparter till att samverka med varand.ra. Samverkan
sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av
samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

TÄffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga mån aktivt
delta vid initierade möten så att största möjtiga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den
implementerande organisationen önskas.

3 Se dokumenl "Plan för samverkanu
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Samverkan mellan Svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-tl-7O

Bilaga a - Rikttinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget

Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som Parterna gemensamt

överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av

praktikplatsen.se och beskrivs kort.

Kravbild för att kunna nyttja Praktikplatsen.se

Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska

förutsättningar för att kunna nytga verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av

befintliga processer som sedan täggs till grund för genomförande

övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter.

Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets

funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar

sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och

realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
anviindande av praktikplatsen.se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer

GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning' Utbildning av

huvudhuvudadministratör sker under 1 + 3 dagar. Utbildning sker i första hand på GR

om parterna inte kommit överens om något annat.

UnderhåIls-, drift- och stödplan.
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om föråindringar i funktioner meddelas

och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a

a

a

a



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGIONENsamverkan mellan svenljunga och rranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-tt-7O

Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad fran påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omstiindighet av det slag som anges nedan ltBefriande
omståindighet") och omståindigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omståindighet skall anses om utomstående myndighetsåtgärd eller
underlåtenhet nytillkommen eller äindrad lagstiftning konflikt på arbetsmarknadlru blockad,
brand, översvämning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av
väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla
befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador tilt fölid av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten
till fölid av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av
konsult, kostnader för utrustning och liknande kosbrader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begråinsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar
eller i 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa and1a reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka
avtalsbrottet eller den omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12
månader efter att avtalsbrottet kom till partens kännedom. Denna begränsning g:itt"r dock inte
om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.



Samverkansavta I Bi lagor

samverkan mellan svenljunga och Tranemo kommun, och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-LL-LO

Bilaga 6 Programomfathing som omfattas av ram för samverkan

Feriepraktik samt prao (praktisk arbetslivsorientering för grundskolans elever)

GÖTEBORGS
REGIONEN
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1. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress 8ox5073,40222 Göteborg,
hädanefter benåimnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen"

och

Västernorrlands län, Sundsvalls kommun (21.2000-2411), med postadress 85185 Sundsvall,
Örnsköld sviks kommu n (212000 -2445), med postadress 89 1 88 Örnsköldsvik,
Hämösands kommun (212000-2403), med postadress 87180 Härnösand,

Sollefteåkorrunun 1212000 -2437 1 med postad ress 881 80 Sollefteä och

Kramfors kommun (212000-2429),med postadress 87280 Kramfors, hziilanefter gemensamt
benåimnt som "VL"

GR och VL har denna dag följande rarn för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor:

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation
Bilaga 6 Programomfattning som omfattas av ratn för samverkan

Definitioner:
PRAO Praktisk arbetslivsorientering
Gymnasie/Vux APL, LIA" Lärling, VFU
Universitet/högskola VFU
Arbetsmarknadspra ktik Komijobb, Integrationsplats
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Ram för samverkan
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-03-31

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s

geografiska område - finns önskemål om att i högre utsträckning än i dag samverka nationellt

kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med VL, och de andra parter som redan ingår i samverkan

skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de erfarenheter som

görs i olika delar av landet.

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom

samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om

året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv har det visat sig allt
tydligare för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner,

regioner och statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal runt om Sverige är

viktigt. Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgang för att kunna erbjuda bästa

kommunala och interkommunala service och en viktig faktor för att stärka

kompetensförsörjningen i upptagningsområdet för respektive part.

Denna ram för samverkan gäller mellan VL, och Göteborgsregionen och omfattar nyttjandet och

samverkan av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter samverkan upprättats och

former för samverkan implementerats upprätta ytterligare ram för samverkan med fokus på

förvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av

erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas

av att bli mer likvärdiga.
3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utrnaningar inom praktik genom att framhålla

respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.
3.4 Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för

förbättrad effektivisering och administration.
3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tilläimpning av lagar och

regler inom området.
3.6 I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se
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Ram för samverkan
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Våsternorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-O3-31

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive parf
kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgör VL primärt av två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt
tekniskt likställda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda VL stöd genom
bl.a. en icke-exklusiv kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för
samverkan) samt genom att tillhandahålla samverkansforum. I den mån GR utför ett merarbete 1i

samverkansarbetet i fråga om tid eller resurser, åtar VL sig att täcka kostnader då VL tar GR:s tid
och/eller kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1. Specificering av hur
samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2.

4. Styrning och samordning

4.1 Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i denna ram för samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

VL godkänner genom denna ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att vidmakthålla
och i fortsättningen också ingå nya sådana rtunar för samverkan med tredje man utan påverkan
på denna ram för samverkan, nedan kallad "IJtomstående Part i samverkan" eller i kortform: LIP.

Parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med
UP. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begränsar
parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkännande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såväl kunskapsutbyte som gemensamma insatser utförs med engagemang och fokus inom
ramen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

1 Till exemel om det uppstår en sjukskrlvning eller annan anledning inom Västernorrland, som gör att GR behöver täcka upp den delen av arbetet.
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Ram för samverkan gÖTEgORGS

REGION ENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-03-31

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter,

utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

nedanstående

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det

egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att

regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade iddn om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter

med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt
praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av

samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av

licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
anvlindningen som krävs för att nyttja verktyget, erlägger VL, kostnadstäckning, i enlighet med

Bilaga 1, till GR.

Båda parter skall tillika tillgängliggöra dokumentatiory information och kommunikationsinsatser

kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten

önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer VL, årligen ge ett verksamhetsbidrag

till Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika kompetensöverföring som GR besitter

överförs till VL under implementation och fortsatt samverkan.

Samverkan mellan utbildning och verksamheter

Beställning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbiuder praktikplatser; verksamheterna

Elever/studenter söker platser själva

Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna

Fakturaunderlag
GDPR-säkrat

Kvalitetssäkrar praktikprocesserna

Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna

händelser

Översikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser

Statistik
Historik
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Ram för samverkan
EÖTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-03-31

Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser
under samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns
ingen motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap
kring systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga "kostnadstäckning"

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader skall också upprättas som uppstår inom rarnen
för implementation av praktikplatsen.se och den fortsatta driften framåt, dessa preciseras i
kostnadsbilagan och särskiljs från de självkostnader som uppstår inom ramen för samverkan

6. Längd, ändring, överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och i en period om tre (3) år
framåt. Därefter förlängs ramen för samverkan löpande årsvis om inte uppsägning kommit part
tillhanda 12 månader före dess upphörande. Ramen för samverkan kan sägas upp av båda parter
utan angivna skäI.

Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som ramen för
samverkan medger och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkänt detta. Oaktat skall
ändringar i ramen för samverkan alltid vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av r€un för samverkan om endera part i väsentligt och
upprepat förfarande bryter mot ramen för samverkan, eller om endera part upprepat bryter mot
ramen för samverkan och vid anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I
annat fall löper r€unen för samverkan enligt den ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av
parts brott mot ramen för samverkan regleras i Bilaga 5. Parterna har, i sina egenskaper av
offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka lösa tvister tillsammans
för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalarna. Tvist skall först i andra hand prövas av
Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegränsning och reklamation beskrivs i bilaga 5.

8. Start för ram för samverkan
2020 -0 6 -01. -2023 -0 6 -01
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Ram för samverkan
GöTEBORGS
RE6IONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-03-31

9. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i 6likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

den

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Härnösand

-(n

-$-\r

ZO 2

Sundsvall den: 20 -O.q - 3Ö

Firmatecknare
Sundsvall

der' 2 -lt-02

Kramfors

Örnsköldsvik den: dOab't b

ÖrnsköldsvikSollefteå
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S amverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGIONENSa mverka n mellan Västernorrla nds lä n och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-03-31

Inledning

Göteborgsregionen och Västernorrland har idag en långtgående samverkan i skola och
arbetslivsfrågor och har under flera år samverkat kring verktyget praktikplatsen.se.
Detta betyder också att fler formuleringar och krav som finns i kommande bilagor
redan implementerats och avklarats och är inte aktuella för kommande avtalsperiod.

Detta avtal, inklusive bilagor ersätter tidigare avtal med dnr: 2016-00230



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2020-03-31

Bilaga 1 - Kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgä vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra parten, också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer Västernorrlands län, årligen ge

ett verksamhetsbidrag till Göteborgsregionen för att säkerställa att kompetensöverföring som GR

besitter överförs till Västernorrlands län, under implementation och fortsatt samverkan.

Verksamhetsbidraget baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser

under samverkan över tid.

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader preciseras nedan och särskiljs från de

s;'älvkostnader som uppstår inom ramen för samverkan.

Beloppen nedan är i SEK, erläggs av VL med förfallodatum 31juli och 31 dec årligen.l Ingen

dröjsmålsränta utgår. VL skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som behövs

för att ställa ut fakturor för kostnadstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive
kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete

Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersättningskostnad.
För annan samverkan än den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär

därvidlag sina egna omkostnader om inget annat framgått.

I Hela år 1 faktureras under 2020 och avscr förfallodatum l5 scptcmbcr 2020. År 2 och framåt km delas upp på tvä fakturor med ovan nämnda datum



S amverkansavtal B ilagor
GOTEBORGS
REGION ENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O3-31-

Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

Avsatt resurs för drift, förval och

ö ari ga ko stna dsr e gleringar
Vid nyrekrytering, ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny
utbildning genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Övriga önskemål som är av större avvikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

av kostnader kommun

2 Till exempel kan det handla om att vid en tillfällig sjukskrivning eller längre ledighet av redan utbildad huvudadministratör kan GR stötta upp i
befintliga processer och genomförande och agera åt RS. För detta eller andra liknande omständigheter skall separat projektplan formuleras och
kostnader regleras efter behov

Är1 Ar2 År3

100 000 100 000 100 000

År1 Är2 År 3 framåt

Motsvarar l5o/o av

en heltidstjänst
Motsvarar '1,5o/o av

en heltidstjänst
Motsvarar L50/o av

en heltidstjänst

Kommuner Kronor årligen

Sundsvall 80500

Ornsköldsvik 64540

Härnösand 52780

Sollefteå 50260

Kramfors 49420



S amverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O3-3L

Faktureringsadresser

Sundsvall Kund:Sundsvall Kommun/Fakturor
Postadress: 85L 85 Sundsvall
Mottagarkod/ref erensid :6HGPENI

örnsköldsvik Kund:Ornsköldsviks Kommun
Adress :Leverantörsfaktura
Postadress: 891 88 Örnsköldsvik
Mottagarkod/referensid: Fakturanummer 61102000/00

Härnösand Kund: Härnösands Kommun/Fakturaenheten
Postadress: 871 80 Härnösand
Mottasarkod/referensid: 61 210 000

Sollefteå Kund: Sollefteå Kommun
Redovisningsenheten
Adress: Djupövägen 6

Postadress: 881 80 SOLLEFTEÅ

Mottagarkod/ref erensid : XX02001

Kramfors Kund: Kramfors KommunFKU Vägledningscentrum
Adress: FE 898 Scancloud
Postadress: 831 90 Östersund
Mottagarkod/ref erensid: I eka7 9



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGI ON ENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O3-3!

Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Övergripande åtaganden

Respektive part är självständigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på två plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och

dels formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg

implementeras till befintliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsättningar till implementerade organisation samt
anpassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida praktik
matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av tidigare
erfarenheter från såväl interna som externa processer. Detta sker genom processtöd som
planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd innebär fysiska eller digitala möten
där de olika stegen i samverkans- och samordningsprocessen arbetas fram för att kunna
implementeras och bli effektiva utifrån alla inblandade parter. Processen formuleras och fastställs
tillsammans med implementerande organisation.3

Som en del i samverkan ingår att båda parter ansvarar för att stärka och utveckla respektive parts
rutiner för praktiksamordning med hjälp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra
praktiksamordnares sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla respektive parts
"best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom gemensamt om
hur man kan organisera sig kring praktik. Dela med sig av framtagna
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och
regler inom området.

3 Då Göteborgsregionen och Västemorrland, redan idag har en långtgående samverkan är detta, samt ovan 2 stycken inte aktuella för kommande
avtalsperiod då de redan betraktas som avklarade.



Samverkansavtal Bilagor
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O3-3L

It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation a

GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av

processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder
som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.
Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pågår vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock
kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsättningar.
Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt till full supportkontakt med

projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6

månader

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet
"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under
hela avtalstiden skall minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas på plats i organisationen

för att ha rätten att utnyttja verktyget. Under avtalsperioden kan fler huvudadministratörer
utbildas, förutsättningar för detta definieras i bilaga 1.

En huvudadministratör skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall
betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella förändringar i vem som

avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst 1 månad innan skall eventuella önskemål

om ändring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 månader från besked om
ändring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt
de förväntningar som ställs på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om ändring.
Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt process.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.

Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader skall all support ske via följande mailadress

support@p raktikplatsen. se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstängt 28-31.

4 Då Göt"borg.rugionen och Västernorrland, redan idag har en långtgående samverkan är detta, samt ovan 2 stycken inte aktuella för kommande

avtalsperiod då de redan betraktas som avklarade.



S amverkansavtal B ilagor
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REGIONENSamverkan mellan Västernorrlands län och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O3-31

Support från användare inom den implementerades område skall hanteras av organisationens
huvudadministratör. Om denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den viinda

sig till GR för stöd. Om användare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR
kommer den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna
regionen.
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Datum: 2O2O-O3-3!

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppfölining

För att säkerställa aft kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan

som ska genomföras mellan partema både under implementations fasen och i fortsatt samverkan.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,

dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och

uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom riunen för den
förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.s

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga praktikparter till att samverka med varandra. Samverkan

sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av

samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

Träffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga mån aktivt
delta vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den

implementerande organisationen önskas.

5 Se dokument "Plan för smverkan"
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Datum: 2O2O-O3-3L

Bilaga 4 - Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt

överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av

praktikplatsen.se och beskrivs kort.

a Kravbild för att kunna nyttia Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska
förutsättningar för att kunna nytga verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av

befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande

Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter.
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar
sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och

realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen. se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av
huvudhuvudadminishatör sker under 3 + 1 dagar. Utbildning sker i första hand på GR
om parterna inte kommit överens om något annat.

Underhålls-, drtfl- och stödplan.
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas
och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a

a

a
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Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad fran påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det slag som anges nedan ("Befriande
omständighet") och omståindigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omständighet skall anses om utomstående myndighetsåtgärd eller
underlåtenhet nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknadery blockad,
brand, översvärnning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av

väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla
befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador till följd av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten
till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av
konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begränsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar
eller i 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa andra reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka
avtalsbrottet eller den omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12

månader efter att avtalsbrottet kom till partens kännedom. Denna begriinsning gäller dock inte
om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.
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Bilaga 5 Programomfattning som omfattas av ram för samverkan6

Följande program och programinriktningar omfattas av avtalet

Sammanställning av Lärosäten och utbildningar definieras nedan:

eÖrreonss
REGIONEN

6 Bilagan inte aktuell för detta avtal



Ram för samverkan
GOTEBORGS
RE6IONENSamverkan mellan Lunds kommun

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-11

Ram för samverkan

L. Parter

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, med adress Box5073,40222 Göteborg,
hädanefter benämnt "GR" och omväxlande "Göteborgsregionen"

och

Lunds kommury 2120001132,rrred adress Barn- och skolförvaltningery Skolkontoref Box 5,22'1.

Lund, härmed beniimnt "LK" och omväxlande Lunds kommun.

GR och LK har denna dag följande reun för samverkan träffats.
Ramen för samverkan innehåller denna text samt följande bilagor

Bilaga 1 Kostnadstäckning
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation
Bilaga 6 Programomfatbring som omfattas av r€un för samverkan

Definitioner:

2. Bakgrund

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner - både inom och utanför GR:s
geografiska område - finns önskemål att i högre utsträckning än i dag samverka över
kommungränserna kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer.
Göteborgsregionen kan tillsammans med Lunds kommun och de andra parter som redan ingår i
samverkan skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de
erfarenheter som görs i olika delar av landet.

$

VFU Verksamhetsförlagd utbildning
VIL Verksamhetsintegrerat lärande
LIA Lära i arbete
APL Arbetsplatsförlagt lärande
PRAO Praktisk arbetslivsorientering
Samlingsnamn för alla dessa är "praktrk" i denna text

Rubrik på dokument 1(5)



Ram för samverkan
gÖTEBORGS

REGION ENSamverkan mellan Lunds kommun

och Göteborgsregionen

Datum: 2O20-05-11

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg
benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om
året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan skola och arbetsliv har det visat sig allt tydligare
för båda parter att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner, regioner och

statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal runt om Sverige är viktigt.
Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgång för att kunna erbjuda bästa kommunala och
interkommunala service och en viktig faktor för att stärka kompetensförsörjningen i
upptagningsområdet för respektive part.

Detta ram för samverkan gäller mellan Lunds kommun och Göteborgsregionen och omfattar
implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter samverkan upprättats
och former för samverkan implementerats upprätta ytterligare ram för samverkan med fokus på

förvaltning och utveckling.

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden:

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av
erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas

av att bli mer likvärdiga.
3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utrnaningar inom praktik genom att framhålla

respektive parts "best practices" samt andra parters goda erfarenheter.

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.
3.4 Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för

förbättrad effektivisering och administration.
3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillämpning av lagar och
regler inom området.

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part,
kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt förfathing, förordning eller
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar utgörs primärt av två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt

tekniskt likstäillda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda RS stöd genom

bl.a. en icke-exklusiv kostnadsfri licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för
samverkan) samt genom att tillhandahålla samverkansforum. I den mån GR utför ett

Rubrik på dokument 2 (5)



Ram för samverkan
GOTEBORGS
REGIONENSamverkan mellan Lunds kommun

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-11

merarbete 1i samverkansarbetet i fråga om tid eller resurser, åtar LK sig att täcka kostnader då LK
tar GR:s tid/kompetens i anspråk. Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1.

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2

4. Styrning och samordning

4.L Samverkansgrupp och annan samverkan

GR har sedan tidigare samverkan-med andra regioner kommuner samt statliga lärosäten kring
praktikfrågor. Över tid avser GR likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan
som avses i detta avtal för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet.

LK godkänner genom denna ram för samverkan också GRs rätt och möjlighet att vidmakthålla
och i fortsättningen också ingå nya sådana avtal med tredje man utan påverkan på denna ram för
samverkan, nedan kallad "Utomstående Part i samverkan" eller i kortform: UP.

Parterna gemensamt är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet skall ske även med
UP. Inga åtaganden som en part gör med UP skall kunna göras på sådant sätt att det begränsar
parternas åtaganden enligt denna ram för samverkan utan godkännande från den andra parten.

4.3 Löpande samverkan
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar härvidlag för
att såväl kunskapsutbyte som gemensanuna insatser utförs med engagemang och fokus inom
ratnen för respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt.

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan
Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter,
utbildningsanotdnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till
samverkansparterna.

A stöd nedanstående

1 Tlll exemel om det uppstår en sjukskrivning eller annan anledning inom Lunds kommun som gör att cR behöver täcka upp den delen av arbetet.

Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Beställning av p tbildningsanordnarnau
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
Elever/studenter söker platser själva
Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvari g; utbildningsanordnarna

Rubrik på dokument 3 (5)



Ram för samverkan
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REGION ENSamverkan mellan Lunds kommun

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-11

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det
egenutvecklade it-verktyg praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor *SAK-rådet, initierade id6n om ett gemensamt verktyg
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter
med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt
praktikplatssamordning.

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i
anvåindningen som krävs för att nyttja verktyget erlägger Lunds kommun kostnadstäckning, i
enlighet med Bilaga 1, till GR.

Båda parter skall tillika tillg?ingtiggöra dokumentatiory information och kommunikationsinsatser
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte.

6. Avtalets läng4 ändring överlåtelse och uppsägning

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och i en period om tre (3) år
framåt. Därefter förlåings avtalet löpande årsvis om inte uppsägning kommit part tillhanda 12

månader före avtalets upphörande.
Ram för samverkan kan kompletteras i bilagor i enlighet med de föreskrifter som avtalet medger
och i övrigt enbart om båda parter skriftligen godkåint detta. Oaktat skall ändringar i avtalet alltid
vara skriftligt dokumenterade och signerade av parterna.

Part kan begära omgående uppsägning av rEun för samverkan om endera part i väsentligt och
upprepat förfarande bryter mot avtalet eller om endera part upprepat bryter mot avtalet och vid
anmodan om rättelse ej vidtar åtgärder för att förhindra detta. I annat fall löper avtalet enligt den
ovan angivna tiden. Uppsägning på grund av parts avtalsbrott regleras i Bilaga 5. Parterna har, i
sina egenskaper av offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande att i första hand söka

Fakturaunderlag
GDPR-säkrat
Kvalitetssäkrar praktikprocesserna
Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna
händelser

Oversikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser

Statistik
Historik
Ovrig mer detalierad beskrivning av systemet kan bifogas vid behov
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Ram för samverkan

Samverkan mellan Lunds kommun

och Göteborgsregionen

Datum: 2020-05-11

GOTEBORGS
REGIONEN

lösa tvister tillsammans för att säkerställa kostnadseffektivet för skattebetalama. Tvist skall först i
andra hand prövas av Göteborgs tingsrätt som första instans.

7. Ansvarsbegränsning och reklamation

Rätt till ansvarsbegräinsning och reklamation beskrivs i bilaga 5

9. Start för ram för samverkan

2020-09-01

L0. Datering och underskrifter
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Lund den: Zo ^o(- a?p6(Y

Kommundirektör
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Rubrik på dokument 5 (5)



Samverkansavtal Bilagor
gÖrrBoRGS
REGION ENSamverkan mellan Lunds kommun och Göteborgsregionen

Datum: 2O2O-O5-LI

Bilaga 1 - kostnadstäckning

Samverkansavtalet bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av kunskap
och erfarenheter. I det att parterna har olika förutsättningar och olika resurser att tillgä vilka i
vissa fall kan ha föregåtts av stora investeringar med hjälp av skattefinansierade medel, blir det
viktigt att sådana åtgärder en part vidtar, som på något sätt går utöver det ordinarie arbetet och i
första hand gynnar den andra partery också ersätts med en överenskommen rimlig
kostnadstäckning för att skapa en kostnadsneutralitet och balans mellan parternas insatser.

Parterna har enats om att häri beskriven modell utjämnar parternas insatser och tar höjd för att
GR:s bidrag till stor del utgörs av de investeringar man redan gjort i verktyg och stöd.

Beloppen nedan är i SEK erläggs av LK med förfallodatum 31 juli och 31 dec årligen.1 Ingen
dröjsmålsränta utgår. LK skall i god tid förse Göteborgsregionen med de uppgifter som behövs
för att ställa ut fakturor för kostnadstäckningen. Kostnaderna är exklusive moms och är exklusive
kostnader för resor och logi som kan tillkomma som ett resultat av det merarbete
Göteborgsregionen utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk
ersätbringskostnad.

För annan samverkan än den som regleras här, skall inte ersättning förekomma utan parterna bär
därvidlag sina egna omkostnader om inget annat framgått.

Under hela implementation ska löpande avstämningar ske i syfte att kvalitetssäkra
utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. Detta ansvarar Göteborgsregionen för att
planera och genomföra och är en del av processtödet.

Kostnad för samverkan i form av verksamhetsbidrag/år

Är1 Ar2 Är3

s0 000 50 000 50 000

Avsatt resurs för implementering

Är1 Är2 Är 3 framåt

Kostnad som

motsvarat ca 8/"
av en

heltidstjänst

Kostnad som

motsvarar ca 3%

av en

heltidstjänst

Kostnad som

motsvarar ca 3%

av en

heltidstjänst

r Hela år 1 fakhrrcras under 2020 och avser förfallodatum 15 oktober 2020. År 2 och frmåt kan delas upp på två fakturor med ovm niimnda datm
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GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till LK som stöd och direktkontakt i
implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är 750krlh exkl moms.

Resekostnader (biljetter ej restid) och boendekostnad bekostas av LK .

Efter implementering (vanligtvis 6 mån) övergår stödet till det generella supportsystemet, med

kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h.

Om kostnaderna överstiger ovan behov skall GR meddela LK inom rimlig tid att insatsen

överstigit planerat resursbehov och i samverkan med LK planera in ökat stöd som debiteras med

750krlh exkl moms.

öariga ko stnadsr e gleringar

Vid nyrekrytering, ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny
utbildning genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Ovriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.2

Faktweringsadress:

85700200

Lunds kommun, Barn- och skolforaaltningen, Skokontoret, Box 5, 211 00 Lund.

ö ari ga ko stn a dsr e gl eringar

Vid nyrekrytering, ändring eller tillökning av ansvariga systemhuvudadministratörer skall en ny
utbildning genomföras kostnad för detta är 30 000 kronor

Ovriga önskemål som är av större awikelse från detta avtal diskuteras och offereras separat.3

oci agera åt RS. För detta eller mdra liknmde omst:indigheter skall separat projektplm formuleras och kostnader regleras efter behov

och agera åt Lunds kommun, För detta eller andra liknande omstiindigheter skall separat prcjektple fomulerö och kGtnader iegleras efter behov
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Bilaga 2 - Struktur för samverkansreglering

Övergripande åtaganden

Respektive part är självstäindigt ansvarig för all registrering och behandling av personuppgifter
som sker. Det ankommer på respektive part att på egen hand utforma riktlinjer för behandlingen
samt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal med eventuella tredje män som behandlar
personuppgifter för partens räkning.

Om endera parten kommer att i någon mån behandla uppgifter för den andra parten skall
personuppgiftsbiträdesavtal tecknas mellan parterna så att åtaganden regleras i enlighet med
svensk och europeisk dataskyddslagstiftning.

Samverkansreglering

Samverkan sker på wå plan dels implementation av systemet Praktikplatsen.se, och dels
formulering och genomförande av rutiner kopplat till hur ett digitalt verktyg implementeras till
befi ntliga samordningsprocesser.

GR bidrar med att översätta digitala förutsättningar till implementerade organisation samt
anpassa dessa till en effektiv digital process i genomförandet av organisationens framtida VFU,
VIL, APL, LIA matchning. GR bidrar med kunskapsöverföring och erfarenhet samt spridning av
tidigare erfarenheter från såväl interna som externa processer.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande
organisation.

Som en del i samverkan ingår att båda parter .rnsvarar för stärka och utveckla respektive parts
rutiner för praktiksamordning med hjiilp av erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte
att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. Dra lärdom om andra VFU, VIL,
APL, LIA samordnares sätt att lösa utmaningar inom VFU,VL, APL, LIA genom att framhålla
respektive parts "best practices" men också samla in andra parters goda erfarenheter. Dra lärdom
gemensamt om hur man kan organisera sig kring VFU, VL, APL, LIA. Dela med sig av
framtagna informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering
och administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar
och regler inom området.
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It-stöd för samordning av praktikplatser

Teknisk implementation
GR ansvarar och genomför den tekniska implementationen av systemet. Som en del av
processtödet ges alla förutsättningar till implementationsprocessens utveckling samt de åtgärder
som den implementerande part behöver vidta för att möjliggöra den tekniska implementationen.
Förutsättningarna delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen.

Den tekniska implementationen pågår vanligtvis och betraktas som en 6 månaders period. Dock
kan det förekomma variation beroende på implementationens omfattning och förutsättningar.
Inledningsvis har den implementerande organisationen rätt tifl full supportkontakt med
projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6

månader

Utbildning
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet
"regionhuvudadministratör") skall genomföras för att implementationen skall vara giltig. Under
hela avtalstiden skall minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas på plats i organisationen
för att ha rätten att utnyttja verktyget. Under avtalsperioden kan fler huvudadministratörer
utbildas, förutsättningar för detta definieras i bilaga 1.

En huvudadministratör skall fullfölja alla dagars utbildningsdagar för att utbildningen skall
betraktas som giltig.

Den implementerande organisationen skall i god tid meddela eventuella förändringar i vem som
avses vara regionhuvudadministratör i regionen. Minst 1 månad innan skall eventuella önskemål
om ändring av regionhuvudadministratör signaleras och inom 3 månader från besked om
ändring skall en utbildning av ny regionhuvudadministratör planerats in och genomförts.

GR har rätt att kalla till möte om befintlig huvudadministratör inte sköter sina åtaganden enligt
de förviintningar som ställs på en regionhuvudadministratör och initiera ett behov om ändring.
Om sådant sker skall parterna i dialog komma överens om fortsatt process.

Support
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR.

Samordnare och organisation definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid
uppstartsmötet. Efter 6 månader skall all support ske via följande mailadress
sup port@praktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har
semesterstängt 28-31.
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Support från användare
inom den implementerades område skall hanteras av organisationens huvudadministratör. Om
denne inte av olika anledningar kan hantera supporten kan den vända

sig till GR för stöd. Om anvdndare från den implementerades organisation direkt kontaktar GR
kommer den supporten i första hand att hänvisas vidare till huvudadministratör i den egna
regionen.

Bilaga 3 - Riktlinjer för styrning och uppfölining

För att säkerställa att kontaktytor och kommunikation flödar på ett bra sätt skall vardera part
framställa minst en person som utgör huvudsaklig kontakt för samordning av den samverkan
som ska genomföras mellan parterna både under implementations fasen och i fortsatt samverkan.

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs,
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av 3 faser planering, genomförande och
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan efter genomförd implementation sker inom r€unen för den
förvaltningsorganisation som alla implementerade regioner och kommuner medverkar i.a

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och den implementerande organisationen. GR verkar
också för att sammanföra likvärdiga praktik parter till att samverka med varandra. Samverkan
sker också mellan alla parter med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av
samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer.

Tråffar kan både vara digitala och fysiska och parter uppmuntras att i största möjliga måLn aktivt
delta vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och den
implementerande organisationen önskas.

I Se dokumenl "Plan för samverkan"
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Bilaga 4 - Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt
överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av
praktikplatsen.se och beskrivs kort.

Kravbild för att kunna nyttja Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska
förutsättningar för att kunna nytt;a verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av
befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande

Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter.
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets
funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar
sig bäst till de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning
samordning.

Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och
realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt
användande av praktikplatsen.se

Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av
huvudhuvudadministratör sker under 3 dagar. Utbildning sker i första hand på GR om
parterna inte kommit överens om något annat.

Underhålls-, dnft- och stödplan.
Part har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas
och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.

a

a

a

a

a
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Bilaga 5 Ansvarsbegränsning och reklamation

Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omstäindighet av det slag som anges nedan ("Befriande
omständighet") och omståindigheten förhindrar eller avsevärt försvårar fullgörandet i rätt tid
därav. Såsom Befriande omständighet skall Ernses om utomstående myndighetsåtgärd eller
underlåtenhet nytillkolrunen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaderu blockad,
brand, översvåimning, förlust eller förstörelse av data i större omfattning eller egendom av
väsentlig betydelse eller annan olyckshändelse av större omfattning. Om part önskar påkalla
befrielse skall part utan oskäligt dröjsmål underrätta den andra parten härom.

Part ansvarar endast för skador till följd av avtalsbrott eller om skadan orsakats den andra parten
till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat detta ansvarar part aldrig
för indirekta skador, såsom utebliven vins! produktionsbortfall, kostnader för anlitande av
konsult kostnader för utrustning och liknande kostnader eller förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta samverkansavtal är begräinsad till ett
belopp som motsvarar det högsta av i) vad som utfaller under parts befintliga
ansvarsförsäkringar eller ii) 1.000.000 kr.

Part skall reklamera den andra partens kontraktssbrott och framställa andra reklamationer enligt
samverkansavtalet utan oskäligt uppehåIl efter att parten upptäckt eller bort upptäcka
avtalsbrottet eller den omständighet som eljest föranleder reklamation.

Parts rätt att göra påföljd gällande i anledning av den andra partens avtalsbrott upphör 12
månader efter att avtalsbrottet kom till partens kännedom. Denna begriinsning gäiller dock inte
om avtalsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller åtgärd.
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Bilaga 6 Modul och programomfatbdng

Följande module och eventuella program och programinriktningar omfattas av avtalet

PRAO



Kostnad

20 000

2s000

3s000
4s000

100000

Driftkostnad

lnvånarantal

<L4999
15 000 -24999

25 000- 49999

50000 -74999
Over 200000

L75732,5

90837,5

90837,5

8% tjänst
L00732,5

Driftkostnad
Support
Processtöd

Samverkan

3% tjänst
40837,5

Support
Processtöd

Samverkan

3% tjänst
40837,5

SyRRolt

Processtöd

Samverkan

Faktureras år 1

t 75000

Prao Teknisk uppsättning
Utbildning

Faktureras år 2

2 50000

Prao Modul+ Drift

Faktureras år 3 och framåt

3 s0000
Prao Modul+ Drift
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Ram för samverkan

Samverkan mellan Helsingborgs kommun  och Göteborgsregionen

2021-04-07

Ram för samverkan

1. Parter 

Göteborgsregionens kommunalförbund, 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg, hädanefter 
benämnt ”GR” och omväxlande ”Göteborgsregionen” 

och

Helsingborgs kommun, 212000-1132, Vård- och omsorgsförvaltningen, 251 89 Helsingborg, 
härmed benämnt ”HK”. 

GR och Helsingborgs kommun har 2021-09-01 Ram för samverkan träffats. 
Ramen för samverkan innehåller detta dokument samt följande bilagor: 

Bilaga 1 Kostnadstäckning 
Bilaga 2 Struktur för samverkansreglering 
Bilaga 3 Riktlinjer för styrning och uppföljning
Bilaga 4 Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se
Bilaga 5 Programomfattning som omfattas av Ram för samverkan
Bilaga 6 Personuppgiftsbiträdesavtal

Definitioner: 
APL Arbetsplatsförlagt lärande
LIA Lärande i arbetsliv
VFU Verksamhetsförlagd utbildning
Samlingsnamn för alla dessa är ”praktik” i denna text

2. Bakgrund 

Parterna har uppmärksammat att det inom många kommuner – både inom och utanför GR:s 
geografiska område – finns önskemål om att i högre utsträckning än i dag samverka nationellt 
kring frågor rörande praktik inom olika utbildningsformer. 
Göteborgsregionen kan tillsammans med HK och de andra parter som redan ingår i samverkan 
skapa ett mervärde för sina målgrupper genom att tillsammans dra nytta av de erfarenheter som 
görs i olika delar av landet.

Göteborgsregionen har under en längre tid arbetat med långsiktig kompetensförsörjning genom 
samverkan mellan lärosäte/skola och arbetsliv. Detta sker delvis genom ett digitalt verktyg 
benämnt Praktikplatsen.se, där GR samordnar och matchar praktikplatser (13 000 platser om 
året). Efter ett mångårigt arbete med samverkan mellan skola och arbetsliv har det visat sig allt 
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tydligare att samverkan både strategiskt och operativt mellan fler kommuner, regioner och 
statliga myndigheter med uppdrag att utbilda sjukvårdspersonal runt om Sverige är viktigt.

Erfarenheterna kring samverkan är en stor tillgång för att kunna erbjuda bästa kommunala och 
interkommunala service och en viktig faktor för att stärka kompetensförsörjningen i 
upptagningsområdet för respektive part. 

Denna ram för samverkan gäller mellan HK och Göteborgsregionen och omfattar samverkan, 
erfarenhetsutbyte sam implementering av Praktikplatsen.se. Det är parternas intention att efter 
implementeringen, upprätta och utveckla samverkan och former för samverkan, samt 
implementera ytterligare ram för samverkan med fokus på förvaltning och utveckling. 

3. Samverkansarbetet avseende praktik

Syftet med samverkan mellan parterna avser följande områden: 

3.1 Stärka och utveckla respektive parts rutiner för praktiksamordning med hjälp av 
erfarenheter den andra parten bidrar med, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas 
av att bli mer likvärdiga. 

3.2 Dela och dra lärdom om olika sätt att lösa utmaningar inom praktik genom att framhålla 
respektive parts ”best practices” samt andra parters goda erfarenheter. 

3.3 Gemensamt dra lärdom om hur man på bästa sätt kan organisera sig kring praktik.
3.4 Dela med sig av framtagna informationsmaterial/mallar/guider och annat material för 

förbättrad effektivisering och administration. 
3.5 Tillhandahålla ett forum för att diskutera till exempel tolkning och tillämpning av lagar och 

regler inom området. 
3.6 I samverkan utveckla stödsystemet praktikplatsen.se

Punkterna ovan beskriver olika delar för att kvalitetssäkra verksamheterna hos respektive part, 
kopplat till praktik. Sådan utövning av praktikstöd som enligt författning, förordning eller 
motsvarande instruktion inte kan delegeras omfattas inte av detta ram för samverkan.

Dessa förutsättningar baseras på  två perspektiv: Kompetens- och kunskapsnivåer samt tekniskt 
likställda förutsättningar. För att säkerställa detta kommer GR erbjuda HK stöd genom bl.a. en 
icke-exklusiv licens till systemet Praktikplatsen.se (se punkt 5 i ram för samverkan) samt genom 
att tillhandahålla samverkansforum. För själva licens utgår inte särskild ersättning. I den mån GR 
utför ett merarbete1 i samverkansarbetet i fråga om tid eller resurser, åtar HK sig att, tillsammans 
med övriga samarbetsparter, täcka kostnader då HK tar GR:s tid och/eller kompetens i anspråk. 
Dessa kostnader är specificerade i Bilaga 1. 

Specificering av hur samverkan ska ske enligt punkterna 3.1-3.5 återfinns övergripande i Bilaga 2. 

1 Till exemel om det uppstår en sjukskrivning eller annan anledning inom Helsingborgs kommun  som gör att GR behöver täcka upp den delen av arbetet.
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4. Styrning och samordning

4.1 Samverkansgrupp och annan samverkan 

GR har sedan tidigare samverkan med andra regioner, kommuner samt statliga lärosäten kring 
praktikfrågor. Dessa överenskommelser har en något annorlunda utformning. Över tid avser GR 
likrikta den samverkan till att mer likna den form av samverkan som avses i denna ram för 
samverkan för att ytterligare stärka utbytet av kunskap och erfarenhet. 

HK godkänner genom denna ram för samverkan också GR:s rätt och möjlighet att vidmakthålla 
och fortsätta ingå nya sådana Ramar för samverkan med tredje man,  nedan kallad ”Utomstående 
Part i samverkan” eller i kortform: UP. Detta medför ingen  påverkan på denna ram för 
samverkan, men kan komma att påverka framtida kostnadsfördelning.. 

Parterna är ense om att spridning av kunskaper och erfarenhet ska ske även med UP. Åtaganden 
som en part gör med en annan UP ska göras på sådant sätt att det ryms inom denna ram för 
samverkan, om inte så krävs godkännande från den andra parten. 

4.3 Löpande samverkan 
Löpande samverkan sker enligt punkterna 3.1-3.5 och Bilaga 2. Parterna ansvarar  för att såväl 
kunskapsutbyte som gemensamma insatser utförs med engagemang och fokus inom ramen för 
respektive parts organisation. Vardera part åtar sig vidare att utföra sina respektive 
överenskomna antaganden gentemot varandra på ett kvalitativt och professionellt sätt. 

5. Tillgång till befintliga resurser för samverkan 

Praktikplatsen.se är en applikation för praktiksamordning för elever, studenter, 
utbildningsanordnare, skolpersonal, arbetssökande och arbetsplatser som GR tillhandahåller till 
samverkansparterna. 

Applikationen stödjer nedanstående processer:
Samverkan mellan utbildning och verksamheter
Beställning av praktikplatser; utbildningsanordnarna
Erbjuder praktikplatser; verksamheterna
Elever/studenter söker platser själva
Praktikplatserna matchas, tilldelas och bokas av praktikansvarig; utbildningsanordnarna
Fakturaunderlag i de lärosätena lämnar ersättning till verksamheterna som erbjuder plats
Behörighetstyrning med mera utifrån krav i dataskyddsförordningen
Kvalitetssäkrar praktikprocesserna
Kommunicerar med användarna; meddelande mejlas ut till användarna enligt angivna 
händelser
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Översikter; beställningar, bokningar, erbjudna platser
Statistik
Historik

GR har sedan 2003 arbetat specifikt med samordning av praktikplatser genom det 
egenutvecklade it-verktyget praktikplatsen.se. Grunden till att GR har detta uppdrag är att 
regionens råd för skola-arbetslivsfrågor, SAK-rådet, initierade idén om ett gemensamt verktyg 
för samordning. Utgångspunkten är att alla elever ska ha likvärdiga möjligheter till kontakter 
med arbetslivet och att samverkan krävs för att skapa effektivitet, hållbarhet och kvalitet runt 
praktikplatssamordning. 

GR tillhandahåller en kostnadsfri licens till Praktikplatsen.se för nyttjande av 
samverkansparterna. GR:s äganderätt till Praktikplatsen.se påverkas inte av denna upplåtelse av 
licens. För den anpassning av praktikplatsen.se, utbildning i handhavande och stöd och support i 
användningen som krävs för att nyttja verktyget, erlägger HK kostnadstäckning, i enlighet med 
Bilaga 1, till GR.

Båda parter skatillgängliggöra rutiner, informationsmaterial och kommunikationsinsatser 
kopplade till de områden inom vilket samverkan förekommer i den mån som den andra parten 
önskar ta del av det för att få ett aktivt kunskapsutbyte. Dokumentation som omfattas av 
sekretess eller innehåller känsliga personuppgifter omfattas inte av kravet.

För att ingå samverkan med Göteborgsregionen kommer HK utge ersättning till 
Göteborgsregionen för att säkerställa att den unika kompetensöverföring som GR besitter 
överförs till HK under implementation och fortsatt samverkan. 

Ersättningen baseras på den självkostnad som uppstår för att ersätta behovet av resurser under 
samverkan över tid. Eftersom GR har utvecklat och byggt upp Praktikplatsen.se finns ingen 
motsvarande kompetens att tillgå nationellt vad gäller kompetensöverföring och kunskap kring 
systemet. Närmare beskrivning av behovet finns i bilaga ”kostnadstäckning”. 

6. Längd, ändring, överlåtelse och uppsägning för denna ram för samverkan

Ram för samverkan gäller från det att båda parter undertecknat det och tills vidare med 
uppsägningstid om 12 månader. Ram för samverkan kan sägas upp av respektive  part utan 
angivande av skäl. Uppsägning ska ske skriftligt.

Om parterna är överens och skriftligen godkänt detta kan Ram för samverkan kompletteras eller 
ändras.  Sådana ndringarska alltid vara skriftliga och undertecknade  av båda parter. 

Part kan begära omgående uppsägning om den andra parten i väsentlig mån och/eller upprepat  
bryter mot ramen för samverkanoch vid anmodan inte vidtar rättelse . Uppsägning kan även ske 
enligt nedan. Parterna har, i sina egenskaper av offentliga myndigheter, ett gemensamt åtagande 
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Ram för samverkan

Samverkan mellan Helsingborgs kommun  och Göteborgsregionen

2021-04-07

att i första hand söka lösa tvister tillsammans för att säkerställa kostnadseffektivet för 
skattebetalarna. Eventuell tvist skaavgöras av Göteborgs tingsrätt som första instans. 

7. Ansvarsbegränsning och klagomål 

Om en force majueresituation råder som väsentligt påverkar eller förhindrar part från att fullfölja 
sitt åtagande och part inte kan råda över situationen, är part befriad från påföljd för 
underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt denna ram för samverkan. Part är dock skyldig 
att så snart som möjligt underrätta samarbetsparten om detta och så snart det är möjligt 
återuppta sina åtaganden. 

Part ansvarar endast för skador till följd av brott mot ram för samverkan eller om skadan 
orsakats den andra parten till följd av partens uppsåtliga eller grovt oaktsamma agerande. Oaktat 
detta ansvarar part aldrig för indirekta skador, såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, 
kostnader för anlitande av konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller 
förluster.

Parts sammanlagda skadeståndsskyldighet enligt detta ram för samverkan är begränsad till ett 
belopp som motsvarar det högsta av vad som utfaller under parts befintliga ansvarsförsäkringar 
eller till 1 000 000 kr.
 
Part som anser att den andra parten väsenligt eller upprepat bryter mot ram för samverkan ska 
skriftligen påtala dettautan oskäligt uppehåll efter att parten upptäckt eller bort upptäcka detta 
eller den omständighet som föranlett avvikelsen. Om avvikelsen medför att part vill påkalla 
påföljde ska detta ske inom 12 månader. Denna begränsning gäller dock inte om avvikelsen varit 
uppsåtlig eller orsaktas av  grov oaktsamhet. 

8. Start för ram för samverkan 
2021-09-01

9. Personuppgiftshantering
Respektive part är personuppgiftsansvarig för sin behandling av personuppgifter. GR är 
personuppgiftsbiträde till HK för tillhandahållande av systemstödet Praktikplatsen.se. Mellan 
parterna finns därför ett personuppgiftsbiträdesavtal. Det ankommer på respektive part att  följa 
tillämplig dataskyddslagstiftning. 
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Ram för samverkan

Samverkan mellan Helsingborgs kommun  och Göteborgsregionen

2021-04-07

Underskrift
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Helsingborg den: Göteborg den: 

________________________ _____________________
Martina Elofsson Helena Söderbäck 
HR-chef Förbundsdirektör
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Förbundsdirektör: Helena Söderbäck
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Ram för samverkan Bilagor

Samverkan mellan Helsingborg kommun och Göteborgsregionen

2021-04-07

Bilaga 1 – Kostnadstäckning

Ram för samverkan bygger på likvärdighet mellan parterna och ett gemensamt utbyte av 
kunskap och erfarenheter. GR har en särskild roll vad gäller administarion och att hålla samman 
samarbetet mellan de olika parter som ingår i samverkan. Detta medför att GR får kostnader som 
rätteligen ska bäras gemensamt av de ingende parterna.  Av detta skäl ska Helsingborg kommun 
(HK) årligen utge ersättning till GR. 

Ersättningenbaseras på den självkostnad som uppstår för GR över tid, för att ersätta behovet av 
resurser under samverkan. 

Ett särskilt förtydligande för fasta driftkostnader avseende praktikplatsen.se preciseras nedan 
och särskiljs från de självkostnader som i övrigt uppstår inom Ramen för samverkan. 
Förfallodatum är 21-12-31.1 Ingen dröjsmålsränta utgår. HK ska i god tid förse GR med de 
uppgifter som behövs för att beräkna ersättningen och ställa ut fakturor. Kostnaderna är 
exklusive moms och är exklusive kostnader för resor och logi som kan tilHKomma som ett 
resultat av det merarbete GR utför enligt ersättningen nedan. För sådana resor debiteras faktisk 
ersättningskostnad.

För annan samverkan än den som regleras i Ram för samverkan, ska inte ersättning utges utan 
parterna bär sina egna kostnader om inget annat överenskoms.

Löpande avstämningar sker under hela implementationen i syfte att kvalitetssäkra 
utvecklingsinsatsens riktning, omfattning och behov. GR ansvarar för att planera och genomföra 
detta, som  en del av processtödet. 

Årlig ersättning (exkl moms)

År 1 År 2

254 200 SEK 172 500 SEK

Avsatt resurs för implementering år 1 och löpande samverkan år 2 

År 1 År 2 framåt

15% av en 
heltidstjänst

9% av en 
heltidstjänst

1 Fakturering sker en gång per år enligt överenskommelse.
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Ram för samverkan Bilagor

Samverkan mellan Helsingborg kommun och Göteborgsregionen

2021-04-07

GR åtar sig att frigöra namngiven resurs och namngiven backup till HK som stöd och direktkontakt i 
implementeringsfasen. Kostnad för implementeringsstöd samt konsultuppdrag är 750 kronor i 
timmen exkl moms. Resekostnader (biljettkostnad men inte ersättning förrestid) och boendekostnad 
bekostas av HK . 

Efter implementering (vanligtvis 6 mån) övergår stödet till det vanliga supportsystemet som samtliga 
samarbetsHKer använder, med kontakt via funktionsbrevlåda och SLA inom 24h. 

Om kostnaderna inte ryms inom  det ovan angivna ska GR meddela HK, så snart GR har skäl att 
anta detta. Ökat stöd debiteras med 750 kronor i timmen exkl moms. 

Vid nyrekrytering, ändring eller utökning av ansvariga systemhuvudadministratörer ska en ny 
utbildning genomföras, kostnaden för detta är 30 000 kronor, exklusive moms. 

Önskemål som utgör en större avvikelse från denna Ram för samverkan diskuteras och offereras 
separat.2

Faktureringsadress:

Helsingborgs stad
Vård- och omsorgsförvaltningen
Fakturaservice
251 89 Helsingborg
Ref: Martina Elofsson, HR-chef (mael1018)

 

2 Till exempel kan det handla om att vid en tillfällig sjukskrivning eller längre ledighet av redan utbildad huvudadministratör kan GR stötta upp i befintliga processer och genomförande 
och agera åt HK. För detta eller andra liknande omständigheter ska separat projektplan formuleras och kostnader regleras efter behov.
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Ram för samverkan Bilagor

Samverkan mellan Helsingborg kommun och Göteborgsregionen

2021-04-07

Bilaga 2 – Struktur för samverkan

Personuppgiftshantering Samverkan

Samverkan sker  dels genom implementation av systemet Praktikplatsen.se,  dels genom stöd vid 
införande av rutiner kopplat till hur Praktikplatsen.se implementeras till befintliga 
samordningsprocesser. 

GR bidrar under implementeringsfasen med att stödja HK i att digitalisera praktikprocesserna.

Detta sker genom processtöd som planeras, dokumenteras och genomförs av GR. Processtöd 
innebär fysiska eller digitala möten där de olika stegen i samverkans- och 
samordningsprocessen arbetas fram för att kunna implementeras och bli effektiva utifrån alla 
inblandade parter. Processen formuleras och fastställs tillsammans med implementerande 
organisation.

I samverkan ingår att båda ansvarar för att utveckla och förbättra respektive HK:s rutiner med 
hjälp av erfarenheter, med syfte att identifiera rutiner som kan gynnas av att bli mer likvärdiga. 
Därutöver ska GR framhålla”best practices” avseende hur man kan organisaera sin 
praktikhantering från alla som ingår i samverkan. HK ska även dela med sig av framtagna 
informationsmaterial/mallar/ guider och annat material för förbättrad effektivisering och 
administration. Samverkan ska också ses som ett forum för att diskutera tolkning av lagar och 
regler inom området. 

It-stöd för samordning av praktikplatser 
 

Teknisk implementation 
GR ansvarar för och genomför den tekniska implementationen av systemet samt att i övrigt ge 
det konsultativa stöd som behövs för att genomföra denna process effektivt. Förutsättningarna 
delges vid uppstartsmötet av implementationsprocessen. 

Den tekniska implementationen tar vanligtvis 6 månader. Perioden kan dock variera beroende på 
implementationens omfattning och förutsättningar. HK har rätt till full supportkontakt med 
projektsamordnare i minst 6 månader även om implementationen genomförs snabbare än 6 
månader.

Utbildning 
Utbildning av huvudhuvudadministratörer (i systemet praktikplatsen.se benämnt behörighet 
”huvudadministratör”) ska genomföras för att praktikplatsen.se ska få tas i skarp drift.. Under 
hela avtalstiden ska minst en (1) utbildad huvudadministratör finnas hos HK för att HK ska ha 
rätt att nyttja praktikplatsen.se . 
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Ram för samverkan Bilagor

Samverkan mellan Helsingborg kommun och Göteborgsregionen

2021-04-07

En huvudadministratör ska fullfölja alla utbildningsdagar för att utbildningen ska betraktas som 
genomförd. 

HK ska meddela eventuella förändringar av huvudadminstratör minst en (1) månad innan 
ändring. Inom tre (3) månader från detta besked skautbildning av ny huvudadministratör vara 
genomförd.

GR ska påtala om huvudadministratör inte sköter sina åtaganden. Parterna ska då komma 
överens om fortsatt process. 

Support 
Support under implementation sker direkt i samråd med ansvarig projektsamordnare från GR. 
Samordnare och HK definierar önskvärda kontaktformer och rutiner för support vid 
uppstartsmötet. Efter 6 månader ska all support ske via följande mejldress 
support@praktikplatsen.se

Målsättningen är att all support besvaras inom 24 timmar mån-fredag 8-17. GR har 
semesterstängt vecka 28-31.

Support från användare inom den implementerades område ska hanteras av organisationens 
huvudadministratör. Om denne inte kan hantera supporten kan huvudadministratören  vända 
sig till GR för support. Om användare från HK felaktigt direkt vänder sig till GR, så kommer GR 
hänvisa till huvudadministratören.
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Ram för samverkan Bilagor

Samverkan mellan Helsingborg kommun och Göteborgsregionen

2021-04-07

Bilaga 3 – Riktlinjer för styrning och uppföljning

För att säkerställa ett gott samarbete ska vardera HK utse en kontaktperson. 

Vid implementation ansvarar projektsamordnare från GR för att implementationen genomförs, 
dokumenteras och följs upp. Implementationen består av tre faser planering, genomförande och 
uppföljning och pågår vanligtvis i 6 månader. Därefter övergår implementationen till driftsfas 
med fortsatt samverkan.

Fortsatt samverkan sker enligt Plan för samverkan. 

Former för samverkan

Samverkan ska i första hand ske mellan GR och HK. GR verkar också för att sammanföra 
samverkan andra som har liknande praktikprocesser till att samverka med varandra. Samverkan 
sker också mellan alla HK med liknande praktiksamordning i form av nätverksmöten där 
liknande behov förekommer. GR verkar aktivt för att skapa förutsättningar för genomförande av 
samverkansaktiviteter där parterna tillsammans verkar för att skapa relevant agenda för 
samverkansmötena. Syftet är att skapa förutsättningar för kommunikation och erfarenhetsutbyte 
av både administrativa och andra aspekter som rör praktik mellan samverkande aktörer. Träffar 
kan både vara digitala och fysiska och parterna uppmuntras att i största möjliga mån aktivt delta 
vid initierade möten så att största möjliga samverkanseffekt kan uppnås.

Vid uppstart och planeringsfas förs en dialog för hur samverkan mellan GR och HK önskas.
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Bilaga 4 – Riktlinjer för införande av stödsystem praktikplatsen.se

Denna bilaga avser införande av rutiner för implementation av stödverktyget 
Praktikplatsen.se och de hållpunkter och åtaganden som parterna gemensamt 
överenskommer om. Följande process omfattar implementationen av 
praktikplatsen.se och beskrivs kort.

 Kravbild för att kunna nyttja Praktikplatsen.se
Under implementation beskrivs och redogörs tekniska och organisatoriska 
förutsättningar för att kunna nyttja verktygets funktionalitet. En kartläggning görs av 
befintliga processer som sedan läggs till grund för genomförande.

 Övergripande beskrivning av verktygets funktionalitet och möjligheter
Under implementationens utbildningsfas genomförs tydlig beskrivning av verktygets 
funktionalitet och möjligheter. Det förs även en dialog om vilka funktioner som lämpar 
sig bäst för de rutiner och riktlinjer som definierar organisationens praktiksamordning. 

 Plan för införande
GR föreslår en tidsplan som i dialog mellan parter anpassas efter förutsättningar och 
realistiska målsättningar. Planen syftar till att förbereda för skarpt läge och aktivt 
användande av praktikplatsen.se.

 Plan för utbildning och genomförande av utbildning av huvudadministratörer 
GR föreslår tidsplan och upplägg för utbildning. Utbildning av 
huvudhuvudadministratör sker under 3 + 1 dagar. Utbildning sker i första hand på GR 
om parterna inte kommit överens om något annat. 

 Underhålls-, drift- och stödplan
HK har under hela avtalstiden rätt till alla uppdateringar och underhåll som sker i 
verktyget praktikplatsen.se. Eventuella önskemål om förändringar i funktioner meddelas 
och läggs till i befintlig drift och utvecklingsplan.
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Bilaga 5  - Programomfattning som omfattas av ram för samverkan

Följande program och programinriktningar omfattas av avtalet

Sammanställning av Lärosäten och utbildningar definieras nedan: 
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Förbundsdirektör: Helena Söderbäck
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Ram för samverkan Bilaga 6
COTEBORGS
REGIONENSamverkan rnellan Helsinborgs kommun och Göteborgsregionen

202r-08"L6

Bilaga 6 - Tillägg ramavtal för samverkan

Göteborgsregionens kommunalförbund,222000-0265. Box 5073, 40222 Göteborg, och
Helsingborgs kommun, 21"2000-7732, Vård- och omsorgsförvaltningen,251.89 Helsingborg, har
tecknat ett samverka nsavta I gäl lande Praktikplatsen.se

Enligt detta samverkansavtal, punkt $ anges följande dahrm som start för samverkan:
2021,-09-0L

Parterna är överens om att stat'ten för samverkan förskjuts till:
2022-07-07

I övrigt inga justeringar av villkor

Underskrift
Denna bilaga har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten tagit var sitt.

Göteborgden: Ct tr-13

/,

HR-chef
Helena fti
Förbundsdirektör



Samverkansforum 16–17 november 2022, Göteborg 

Tema/ämne/projektnamn 
Göteborgsregionen  

 

Samverkansforum kring praktik  

Inbjudan till 16–17 november 2022 i Göteborg 

(Preliminärt program)  

 

Välkomna till vårt gemensamma och nationella samverkansforum 
kring praktik!  
 
Syftet med årets dagar är att samverka nationellt i olika praktikformer, få en 
större förståelse för regionsamverkan samt att bättre förstå hur 
praktikplatsen.se används för det. Under forumet kommer vi att utbyta 
erfarenheter för att skapa fler praktikplatser och underlätta arbetet med 
praktik.  

Vi kommer bland annat att visa upp ”best practise” genom er, våra 

samverkanspartners, och GR inom:  

• Praktisk arbetsorientering, Prao 
• Arbetsplatsförlagt lärande, APL  
• Lärande i arbete, LIA  
• Verksamhetsförlagd utbildning inom universitet och högskola, VFU  
• Feriepraktik, arbetsmarknadspolitisk åtgärd för ungdomar  
• Arbetsmarknadspraktik, AME, praktik för individer som står långt ifrån 

arbetslivet. 

Det kommer även finnas möjlighet att delta på seminarium kring samverkan 
inom flera av dessa praktikformer. 

 

Upplägg för dagarna  

 
Datum och tid för forumet är lunch till lunch den 16 - 17 november.  
Platsen är Göteborgsregionen (GR), Anders Perssons gata 8, Göteborg.  
 
Vi inleder forumet med att mötas upp dag 1 för en gemensam lunch på Gårda 
Vesta som ligger i direkt anslutning till GR. Konferensen avslutas 
dag 2 strax före kl 12.00. Det kommer då att finnas lunch i form av wrap eller 
sallad att ta med vid avfärd. 

 
Det kommer även bjudas på fika under båda dagarna.  

 

 

 

 



   

Program 
 

 

Onsdagen 16 november  

 
Kl.12.00  
Gemensam lunch vid Gårda Vesta, läs mer HÄR 
 
Ta del av nyheter inom systemet praktikplatsen.se - Therese Reinhold, 
förvaltningsledare praktikplatsen.se 
 
”Best practice” en samverkanskommun berättar om deras systematiska 
praktikarbete och samverkan.  
 

Kl. 13.30 - 14.00 
Samling tillsammans på Göteborgsregionen i konferensrum 8. 
Praktik och samverkan mellan utbildare/lärosäten och verksamheter är 
avgörande för vår kompetensförsörjning. Göteborgsregionen lyfter här vikten 
av samverkan och ett systematiskt arbetssätt med kvalitet och transparens 
samt hur vi inspirerar och skapar erfarenhetsutbyte mellan våra 
samverkanspartners. 
 
 
Seminarier        
 
Kl. 14.00 - kl 14.15 
Nyheter och förbättringar i praktikplatsen.se    
 
Kl. 14:15 - 14.30 
Regionsamverkan – vad betyder det? 
 
Kl. 14.30 - kl 14.50 
Vikten av en fungerande APL för den långsiktiga kompetensförsörjningen. 
 
 

Parallella sessioner - Best practise med olika praktikformer 
 
Kl. 14.50 - 15.30  
 
VFU - för deltagare som arbetar med VFU. Rum 6 
VFU-processen i olika regioner.  
 
PRAO - för deltagare som arbetar med PRAO, Rum 3 
Nya former av PRAO och hur du tar du bort hinder för företagen. 
 
 
 
 

https://www.gardafoodmarket.se/
http://praktikplatsen.se/


   

APL - för deltagare som arbetar med APL, Rum 2 
Praktikplatsen.se - ett sätt att visa upp sin arbetsplats inför APL regionalt och 
nationellt genom regionsamverkan. 
 
Ferie AME - för deltagare som arbetar med Ferie/AME, Rum 1 
Hur kommunen arbetar med Feriepraktik och hur det är en del av 
kompetensförsörjningsarbetet. 
 
 
Kl. 15.30 - 16.15 
FIKA och mingel i foajén.  
 
Kl. 16.15 - 16.30  
Samling och sammanfattning i rum 8. 
 
 
 

Torsdagen 17 november    
  
Kl. 09.00 - 09.45   
Samling tillsammans i rum 8. 
Incheckning och summering av gårdagen. 
 
 
Seminarium 
 
Kl. 09.45 - 10.00 
Göteborgsregionen arbetar med samverkan skola och arbetsliv genom våra 
branschspecifika Kompetensråd.  
 
 
Parallella sessioner - best practise 

 
Kl. 10.00 - 10.30 
 
VFU - rum 2 
Studenter söker egna platser. Universitet delar med sig av sin erfarenhet. 

PRAO - rum 1 
Erfarenhetsutbyte av arbetssätt, praoformer och innehåll i prao - delat ansvar. 
Lokal processledare i kommun. 
 
APL/ LIA - rum 3 
Erfarenhetsutbyte av arbetssätt och verksamheter som tar emot elever. 
 
Ferie/ AME - rum 4 
Erfarenhetsutbyte av ferieplatser och upplägg inom kommunalverksamhet.  
 
 
 



   

Samverkansforumet arrangeras av Göteborgsregionen (GR) 

 
Kl. 10.30 - 11.15 
FIKA och mingel i foajén  
 
Kl. 11.15 - 11.45    
Inspirationsföreläsning – hemlig föreläsare 
 
Kl. 11.45   
Lunch och avslut  
 
 
 

 

Vi hoppas att det ska bli roliga och spännande dagar med erfarenhetsutbyten 
och inspiration och där vi får möjlighet att lära av varandra.  

 
Varmt välkomna! 
Johanna Redelius och Marie Egerstad  
Göteborgsregionen 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Praktiskt 
 
Datum: 16 - 17 november (Lunch till lunch) kl. 12.00 - ca 11.45. 
Plats: Göteborgsregionens kommunalförbund, Anders Personsgatan 8, 
Göteborg. 
Anmälan: Anmäl dig HÄR senast 1/11. 
Kostnad: kostnadsfritt, men en ”no show”-avgift på 300 kr debiteras den som 
anmält sig men inte dyker upp.   
Övrigt: Deltagare bekostar eventuellt hotell själva.  
Frågor: Viveka Blomgren via mejl: viveka.blomgren@goteborgsregionen.se  

https://www.trippus.se/web/registration/Registration.aspx?view=registration&idcategory=AB0ILBDINYW9D4k0M2mrlWGpCdhHXqpIu9GGca8LoWSLkqIyJ7RtatInTFZil_GLDedToznuTI0G&ln=swe


    Konkurrensverket: Dnr 469/2022 
    GR: Dnr 2022-00227 
 
 
 
Bilaga 13 

Fråga 2 
Ange vilken ekonomisk ersättning som utgår till respektive från Göteborgsregionen med anledning av 
de ingångna samverkansavtalen, specificerat per avtal.  

 

 
 
1 Kostnaden är alltid dyrast första året och sedan trappas denna ned enligt de olika avtalen. 
Vissa avtal har en tvåårig trappa och vissa avtal en treårig trappa.  

Kostnad enligt avtal1 
Bilaga Kommun/region Avtalets 

start 
Kostnad per år 
1 

Kostnad per 
år 2 

Kostnad per 
år 3 

Bilaga 1 Falkenberg 2020-04-20 161 125 kr 75 366 kr 75 366 kr 
Bilaga 2 Linköpings 

kommun 
2020-09-01 240 575 kr 240 575 kr 158 900 kr 

Bilaga 3 Linköpings 
universitet 

2021-07-07 104 750 kr 104 750 kr 104 750 kr 

Bilaga 4 Lund 1 2021-05-01 239 200 kr 172 500 kr  
Bilaga 5 Malmö 2020-08-01 479 000 kr 386 000 kr 318 000 kr 
Bilaga 6 Region Skåne 2020-03-01 861 750 kr 604 500 kr 90 000 kr 
Bilaga 7 Region 

Västerbotten 
2020-08-01 178 625 kr 114 313 kr  

Bilaga 8 Svenljunga/Tran
emo 

2020-12-01 106 000 kr 79 000 kr 79 000 kr 

Bilaga 9 Västernorrland 2020-06-01 297 500 kr 297 500 kr  297 500 kr  
Bilaga 10 Lund 2 2020-09-01 152 900 kr 88 588 kr 88 588 kr 
Bilaga 11 Helsingborg 2022-01-01 254 200 kr 172 500 kr  
 Summa:  3 063 563 kr 2 332 113 kr 1 208 626 kr 



    Konkurrensverket: Dnr 469/2022 
    GR: Dnr 2022-00227 
 

 
2 Observera att 2020 inte nödvändigtvis utgör år 1, att alla avtal inte startar med ett helt år 
och att 2022 inte är slutfakturerat. 
 
Vid de tillfällen det finns en differens mellan avtalad kostnad och faktiskt fakturerad kostnad 
kan detta bero på att avtalet startat mitt i ett kalenderår, förskjuten start i arbetet, 
tillkommande kostnader för utbildning och andra avvikelser. 

Fakturerade kostnader2 

Bilaga Kommun/region Avtalets 
start 

2020 2021 2022 

Bilaga 1 Falkenberg 2020-04-20 161 125 kr 105 366 kr 37 683 kr 
Bilaga 2 Linköpings 

kommun 
2020-09-01 125 480 kr 254 768 kr 

 
113 480 kr 

 
Bilaga 3 Linköpings 

universitet 
2021-07-07 104 750 kr 104 750 kr 104 750 kr 

Bilaga 4/10 Lund 1 och 2 2021-05-01, 
2020-09-01 

175 732 kr 90 837 kr 239 200 kr 

Bilaga 5 Malmö 2020-08-01 469 000 kr 396 000 kr 141 800 kr 
Bilaga 6 Region Skåne 2020-03-01 922 758 kr 634 500kr 249 200 kr 
Bilaga 7 Region 

Västerbotten 
2020-08-01  186 125 kr 118 063 kr 

Bilaga 8 Svenljunga/Tran
emo 

2020-12-01 106 000 kr 79 000 kr  

Bilaga 9 Västernorrland 2020-06-01 260 000 kr 297 500 kr  148 750 kr  
Bilaga 11 Helsingborg 2022-01-01    
 Summa:  2 324 845 kr 2 148 846 kr 1 152 926 kr 



 
  Konkurrensverket: Dnr 469/2022 
  GR: Dnr 2022-00227 

Bilaga 14 

Fråga 3 

Anser ni att samverkansavtalen utgör upphandlingspliktiga anskaffningar av tjänster? Om 
ni bedömer att undantagsbestämmelsen i 3 kap. 17 § LOU är tillämpligt på 
samverkansavtalen, eller att upphandlingsreglerna av någon annan anledning inte är 
tillämpliga på samverkansavtalen, ber vi er att redogöra för skälen för er bedömning.  

 

Inledning 

Som framgår av svaret på den andra frågan betalar Göteborgsregionens kommunalförbund 
(”Göteborgsregionen”) inte någon ersättning till någon part i de aktuella 
samverkansavtalen. Göteborgsregionen genomför således inte några anskaffningar i 
LOU:s mening (eller i något annat avseende) inom ramen för samverkan (jfr 1 kap. 2 § 
lagen om offentlig upphandling [2016:1145], LOU). 

Huruvida de upphandlande myndigheter som Göteborgsregionen ingått samverkansavtal 
med genomför upphandlingspliktiga anskaffningar eller om det förekommer anskaffningar 
som omfattas av några undantagsbestämmelser i LOU är ytterst frågor för dessa 
myndigheter. Göteborgsregionen är emellertid mycket mån om att LOU efterlevs och har 
för egen del grundligt utrett LOU:s tillämplighet på den verksamhet som bedrivs inom 
ramen för samverkansavtalen. I det följande redogör Göteborgsregionen därför för sin egen 
uppfattning om dessa aspekter, väl medveten om att de aktuella myndigheterna 
uppfattningar delvis kan skilja sig från Göteborgsregionens eller anser att det finns 
ytterligare grunder för att inte genomföra annonserade upphandlingar enligt LOU.  

I det följande beskriver Göteborgsregionen bakgrunden till och relevant innehåll i 
samverkansavtalen. Därefter redogörs för Göteborgsregionens syn på 
upphandlingsplikten. 

Behovet av samverkan om praktik 

Att kunna praktisera på en arbetsplats ger en elev, student eller en arbetssökande unik 
möjlighet att erhålla utbildning och arbetslivserfarenhet. Praktiken förbereder den 
praktiserande på det kommande yrkeslivet och ger underlag för ett välgrundat studie- och 
yrkesval. Samtidigt erbjuds arbetsgivaren en möjlighet att komma i kontakt med personer 
som har ett intresse för yrket samt visa att den erbjuder en attraktiv arbetsplats och en 
adekvat utbildning. Det är mycket vanligt att genomförd praktik leder till anställning. Vidare 
är praktik i olika former en alltmer prioriterad fråga utifrån kommunernas och regionernas 
arbete rörande kompetensförsörjning. En för Göteborgsregionen viktig utgångspunkt är att 
möjliggöra en koppling till arbetslivet, och den erfarenhet det ger, för alla elever, oavsett 
om eleverna har egna personliga nätverk eller inte. Skolan ska ge likvärdiga förutsättningar 
att komma ut i arbetslivet.  

Det ligger i varje kommuns intresse att praktikinsatser av olika slag faller ut så väl som 
möjligt så att syftena med praktiken uppfylls. Detta möjliggörs genom att erfarenheter 
utbyts mellan Göteborgsregionen, kommuner – företrädelsevis genom dess skolor –, 
statliga högskolor och universitet och offentliga arbetsgivare. En god nationell samverkan 
mellan skola och arbetsliv ger positiva effekter i flera led. Såväl skolor och arbetsgivare 



som elever och studenter har något att vinna på samverkan och ett välfungerande system 
för praktik:  

- Elever får en större möjlighet att göra ett välgrundat studie- och yrkesval 
baserat på kunskap om arbetsmarknadens behov.   

- Utbildningsanordnare i hela utbildningskedjan får en ökad möjlighet att skapa 
ett innehåll som matchar behovet på arbetsmarknaden.   

- Elever och studenter får möjlighet att gå en utbildning som motsvarar behoven 
på arbetsmarknaden, vilket underlättar deras inträde i arbetslivet. Detta bidrar 
i sin tur till den framtida kompetensförsörjningen.   

- Arbetsgivare får en ökad möjlighet att stå sig i såväl nationell som 
internationell konkurrens genom att skapa attraktiva arbetsplatser för 
arbetssökande. 

Göteborgsregionen har sedan 2003 arbetat strategiskt och operativt med frågor som rör 
samverkan mellan skola och arbetsliv och specifikt samordning av praktikplatser, bl.a. 
genom det egenutvecklade IT-verktyget Praktikplatsen.se. Inom Göteborgsregionen 
anskaffas, samordnas och matchas ca 13 000 praktikplatser om året för olika 
utbildningsformer. 

Närmare om samverkansavtalen 

Formerna för och innehållet i samverkan 

Samverkan handlar om att dela med sig av erfarenheter, kunskaper, processer och rutiner 
m.m. avseende alla de frågor som uppstår när elever, studenter och arbetssökanden står 
inför att välja och genomföra praktik på en arbetsplats. För att kunna hantera delar av detta 
arbete använder Göteborgsregionen det egenutvecklade IT-verktyget Praktikplatsen.se, 
som även tillhandahålls samverkansparterna utan licenskostnad. 

Avtalsparterna åtar sig att löpande utbyta kunskaper och erfarenheter för att stärka och 
utveckla varandras rutiner. De lösningar och ”best practices” som utvecklats ska komma 
den andra parten till del i syfte att lösa liknande utmaningar. Det kan vara fråga om att dela 
med sig av informationsmaterial, mallar, guider och annat material som förbättrar 
effektiviseringen och administrationen hos den andra parten. En del handlar om hur en 
kommun eller region kan bygga upp sitt arbete, vilka roller som finns och deras respektive 
ansvar, vilken typ av personal som behöver organiseras i arbetet och hur huvudmännen 
arbetar med frågor om säkerhet och kvalitet. Parterna skapar forum och mötesplatser för 
att diskutera frågor såsom tolkning och tillämpning av lagar och andra tillämpliga regler på 
området. Ett exempel på en sådan mötesplats är nationella seminariedagar som anordnas 
av Göteborgsregionen, se Bilaga 12 Samverkansforum kring praktik för ett tillfälle som äger 
rum under hösten 2022. Vidare har Göteborgsregionens avtalsparter ett ansvar för att 
utveckla Praktikplatsen.se (se avsnitt 3 Samverkansarbetet avseende praktik).  

Förutom att utgöra en matchnings-tjänst för praktikplatser har IT-verktyget 
Praktikplatsen.se en rad användningsområden, vilka preciseras i avsnitt 5 Tillgång till 
befintliga resurser för samverkan i samverkansavtalen.  

De ovan och i samverkansavtalens avsnitt 3 Samverkansarbetet avseende praktik 
beskrivna områdena för samverkan utvecklas i avtalens Bilaga 2 – Struktur för 
samverkansreglering. Därutöver anges i Bilaga 3 – Riktlinjer för styrning och uppföljning 
bl.a. att vardera avtalsparten ska tillhandahålla minst en person som utgör huvudsaklig 



kontakt för samordning av den samverkan som genomförs mellan parterna, både under 
implementationsfasen och i den löpande samverkan. Vidare framgår att samverkan inte 
bara sker mellan Göteborgsregionen och respektive avtalspart. Likvärdiga praktikparter 
sammanförs för att samverka med varandra, och alla parter med liknande 
praktiksamordning träffas på nätverksmöten. Syftena är att skapa förutsättningar för 
kommunikation och erfarenhetsutbyte av både administrativa och andra aspekter som rör 
praktik mellan samverkande aktörer. 

Ersättning 

Som nämnts ovan är det Göteborgsregionen som utvecklat IT-verktyget Praktikplatsen.se, 
som publicerades online redan 2003. Det kostar ingenting att ansluta sig till 
Praktikplatsen.se, varken för upphandlande myndigheter, arbetsgivare eller för de elever, 
studenter och arbetssökande som söker praktikplats. Att en sådan nyttjanderätt, licens, är 
kostnadsfri för upphandlande myndigheter framgår av avsnitt 5 Tillgång till befintliga 
resurser för samverkan i samverkansavtalen. Det kan i sammanhanget framhållas att inga 
upphandlande myndigheter får tillgång till Praktikplatsen.se utan att ingå det förpliktande 
samverkansavtalet, och därmed bli en del av det viktiga kunskaps- och erfarenhetsutbytet 
avseende praktik. Den samverkan som bedrivs genom avtalen är en oskiljaktig del från den 
tekniska plattformen Praktikplatsen.se. Det hade inte varit möjligt för respektive kommun 
m.fl. att köpa en licens till en motsvarande teknisk plattform på den öppna marknaden 
eftersom de samhällsvinster som kommunerna får genom att gemensamt utveckla 
plattformen och dela idéer och erfarenheter då skulle utebli. 

Även om licensen till Praktikplatsen.se är kostnadsfri ska de upphandlande myndigheterna 
erlägga ersättning till Göteborgsregionen för de självkostnader som är relaterade till 
Praktikplatsen.se samt till andra samverkansrelaterade arbetsinsatser (se ovan nämnt 
avsnitt samt Bilaga 1 – Kostnadstäckning). Sådana självkostnader ersätts dels genom ett 
årligt verksamhetsbidrag. Verksamhetsbidraget avser främst Praktikplatsen.se och de 
tekniska aspekterna såsom kostnader för implementation, utbildning, drift och löpande 
support och underhåll. Vidare betalar avtalsparten ersättning för kostnader för andra 
samverkansrelaterade arbeten såsom administration, framtagande av mallar, utbildningar, 
forum och mötesplatser, information om ”best practice” osv.  Sådan ersättning baseras på 
en viss procent av en heltidstjänst. Procentsatsen är högre år 1 eftersom arbetet är mer 
omfattande när en ny myndighet tillträder samverkansavtalet.   

Därutöver kan faktiska kostnader för resor och logi ersättas. Vid behov av ytterligare stöd 
från särskild resurs hos Göteborgsregionen – vid implementering eller för annat arbete – 
ersätts denne med 750 kr/h, som också utgör en självkostnad för Göteborgsregionen. 
Detsamma gäller vid behov av ny utbildning, som genomförs mot en ersättning om 
30 000 kr.  

Samverkan enligt kommunallagen 

Kommuner, regioner och kommunalförbund har enligt 9 kap. 37 § kommunallagen 
(2017:725) en generell rätt att ingå avtal om samverkan för att utföra uppgifter på ett 
specifikt område. 

Upphandlingsplikt enligt LOU 

Med upphandling avses de åtgärder som vidtas i syfte att anskaffa varor, tjänster eller 
byggentreprenader genom tilldelning av kontrakt (1 kap. 2 § LOU). Det krävs att den 
upphandlande myndigheten erhåller en prestation mot vederlag för att det ska vara fråga 
om ett offentligt kontrakt (se C-451/08 Helmut Mülle). Som framgår ovan och av 



samverkansavtalen är licensen för Praktikplatsen.se kostnadsfri. De upphandlande 
myndigheterna som Göteborgsregionen ingått samverkansavtal med genomför således 
inte några upphandlingspliktiga anskaffningar av licenser till Praktikplatsen.se. 

Som också framgår ovan utgörs den enda ersättning som de upphandlande myndigheterna 
erlägger till Göteborgsregionen av kostnadstäckning för Göteborgsregionens egna 
kostnader för drift, implementering, utbildning och support avseende Praktikplatsen.se 
samt för andra kostnader relaterade till arbetet med samverkan. Vid behov utgår även 
ersättning för att täcka Göteborgsregionens kostnader för resor och logi, ytterligare stöd 
från särskild resurs samt tillkommande utbildningar. I det följande benämns ersättning för 
dessa kostnader som ”Implementering och underhåll” respektive ”Samverkansrelaterat 
arbete”. 

Göteborgsregionen har utvecklat Praktikplatsen.se och äger de immateriella rättigheterna 
till dess innehåll och källkod. Det är således enbart Göteborgsregionen som har rättsliga 
och faktiska möjligheter att genomföra Implementering och underhåll av Praktikplatsen.se. 
Vidare är det endast Göteborgsregionen som, tack vare de erfarenheter och kunskaper 
avseende praktik som byggts upp under flera års tid, som kan utföra ”Samverkansrelaterat 
arbete”. De upphandlande myndigheterna har därför rätt att direktupphandla 
Implementering och underhåll och Samverkansrelaterat arbete från Göteborgsregionen 
med stöd av 19 a kap. 5 § och 6 kap. 14 § första stycket andra punkten LOU, då det av 
tekniska skäl inte finns någon konkurrens. Med hänsyn till ersättningarnas låga storlek finns 
även förutsättningar för att direktupphandla Implementeringen och underhållet samt 
Samverkansrelaterat arbete med stöd av 19 a kap. 2 § LOU. 

Vidare utgör samverkansavtalen, i vilka Implementeringen och underhållet samt 
Samverkansrelaterat arbete ingår, ett sådant samarbete som omfattas av 3 kap. 17 § LOU. 
I denna del kan följande framhållas. Det är utifrån ovan beskrivning och innehållet i 
samverkansavtalen tydligt att parterna inrättat ett samarbete samt att båda parter har 
förpliktelser avseende genomförandet av samverkan. Det finns ett tydligt mål med 
samverkan: att alla aspekter av valet och genomförandet av praktiken ska bli så bra som 
möjligt, så att de ovan beskrivna behoven kan tillgodoses och målsättningarna uppfyllas. 
Båda avtalsparterna bidrar, bl.a. genom utbytet av erfarenheter och kunskaper, till att 
uppfylla målen med samverkan. Samtliga samverkansavtal sammantaget innebär att 
erfarenheter och kunskaper från en stor del av landet kommer samtliga parter tillgodo.  

Samarbetsavtalen har endast ingåtts mellan offentliga organ utan inblandning av någon 
privat part, och ingen privat leverantör ges i anledning av samarbetet någon fördel i 
förhållande till sina konkurrenter.  

Att verka för att elever, studenter och arbetssökande erhåller praktikplats utgör en offentlig 
tjänst i bestämmelsens mening. Inom flera skolformer är praktik dessutom en obligatorisk 
del av undervisningen, mer specifikt inom grundskolan. Samarbetet styrs uteslutande av 
överväganden och krav som kan kopplas till allmänintresset att förbereda elever och 
studenter för, samt låta de arbetssökande närma sig, arbetsmarknaden och att 
kompetensförsörja densamma. För det fall Implementering och underhåll är att betrakta 
som s.k. stödtjänster ska framhållas att Upphandlingsmyndigheten anser att 
samverkansavtal får innehålla sådana inslag (se rapport 2017:3, Offentlig 
avtalssamverkan, s. 56). Upphandlingsmyndighetens uppfattning har kritiserats som alltför 
strikt, då det både av LOU-direktivet och av EU-domstolens praxis får anses framgå att 
även samverkan som enbart omfattar en stödtjänst kan omfattas av 
undantagsbestämmelsen (se Andersson m.fl., LOU – en kommentar, JUNO version 3, 
2020, kommentaren till 3 kap. 17 §, under rubriken Samarbetet ska avse offentliga tjänster 



och hänvisningarna till bl.a. skäl 33 i LOU-direktivet samt C-796/18 Stadt Köln). 
Implementeringen och underhållet utgör emellertid enbart en mindre del av innehållet i 
samverkansavtalen, vars huvudsakliga syfte alltså är kunskaps- och erfarenhetsutbyte 
mellan samtliga de aktörer som är involverade i arbete med praktik. Oavsett vilken av ovan 
beskrivna uppfattningen som anammas står det alltså klart att Implementeringen och 
underhållet är undantagna upphandlingsplikt. 

Slutligen ska åter igen framhållas att den ersättning som utgår för Implementering och 
underhåll samt Samverkansrelaterat arbete inte är större än att de täcker 
Göteborgsregionens självkostnader.  

För det fall Konkurrensverket har ytterligare frågor ser Göteborgsregionen fram emot 
möjligheten att besvara dessa.  
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