
Ledamot samt ersättare i valberedningen          

  (1) 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-07, Diarienummer: 2022-00109, 2022-00110 

Datum: åååå-mm-dd  

Val av ny ledamot samt ny 
ersättare i valberedningen 

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås välja Jennifer Merelaid Hankins (V), Göteborg, 

till ny ledamot i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.   

 

Förbundsfullmäktige föreslås välja Mattias Arvidsson (D), Göteborg, till ny 

ersättare i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.   

Sammanfattning av ärendet  

Anna-Klara Behlin (V), Göteborg, har avsagt sig uppdraget som ledamot i  GR:s 

valberedning. Till ny ledamot i valberedningen föreslår GR:s valberedning 

Jennifer Merelaid Hankins (V), Göteborg. 

 

Henrik Munck (-), Göteborg, är inte längre medlem i Demokraterna och kan 

därför inte representera partiet i valberedningen. Till ny ersättare i 

valberedningen föreslår GR:s valberedning Mattias Arvidsson (D), Göteborg. 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

 



Ny ledamot i styrelsen för Gryning Vård AB          

  (1) 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-07, Diarienummer: 2022-00111    

Val av ny ledamot i styrelsen för 
Gryning Vård AB 2019-2022 

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås välja Ken Gunnesson, ekonomichef i Ale, till ny 

ledamot i styrelsen för Gryning Vård AB för återstoden av nuvarande 

mandatperiod och fram till och med årsstämman 2023.  

Sammanfattning av ärendet  

Göteborgsregionen (GR) är tillsammans med Sjuhärads, Fyrbodals och 

Skaraborgs kommunalförbund delägare i Gryning Vård AB. Bolagets styrelse 

består av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. 

Göteborgsregionen utser fyra ledamöter och kommunalförbunden i 

Boråsregionen, Fyrbodal och Skaraborg var sin ledamot. 

Nuvarande styrelseledamöter utsågs av GR:s förbundsfullmäktige 2019-06-18 

för mandatperioden 2019-2022, intill slutet av den årsstämma som följer 

närmast efter nästa val till fullmäktige.  

Eveline Stomvall, ekonomichef i Mölndal, har avsagt sig uppdraget som 

ledamot i styrelsen för Gryning Vård AB. GR:s förbundsdirektör utgör 

tillsammans med övriga kommunalförbundsdirektörer valberedning för 

Gryning Vård AB. Förbundsdirektören har i samråd 

med förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektörerna för övriga 

delägande kommunalförbund föreslagit Ken Gunnesson, ekonomichef i Ale 

kommun, till ny ledamot i styrelsen. Ken Gunnesson bedöms ha god kunskap 

om och erfarenhet av likartade frågeställningar och utmaningar som Gryning 

Vård står inför och därmed vara en god representant för GR i bolaget. 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

Gryning Vård AB 

  

 



Ny ledamot ISGR           (1) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-07, Diarienummer: 2022-00037  

Val av ny ledamot i styrelse samt 
skolnämnd för ISGR 2019-2022 

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås välja William Hult (S), Kungälv, till ny ledamot i 

styrelsen samt skolnämnd för ISGR för återstoden av år 2022 fram till och med 

därpå följande årsstämma. 

Sammanfattning av ärendet  

Assar Wixe (S), Kungälv, har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i styrelsen för 

ISGR AB. Assar Wixe har även avsagt sig uppdraget som ledamot i 

skolnämnden för den svenska sektionen för ISGR. 

GR:s valberedning föreslår William Hult (S), Kungälv, till ny ledamot i 

bolagsstyrelse samt skolnämnd efter Assar Wixe.   

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

ISGR AB 

  

 



Stämmoombud           (1) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 4 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-07, Diarienummer: 2022-00104 

Val av stämmoombud för ISGR 
AB samt Gryning Vård AB 2019-
2022 

Förslag till beslut  

Förbundsstyrelsen föreslås utse nytt stämmoombud för ISGR 

samt ny ersättare för stämmoombudet för Gryning Vård. 

Sammanfattning av ärendet  

Per Hellqvist (M), Göteborg, har avsagt sig uppdragen som stämmoombud för 

ISGR AB samt som ersättare för stämmoombudet för Gryning Vård AB. 

Förbundsstyrelsens presidium har att föreslå nytt stämmoombud för ISGR 

samt ny ersättare för stämmoombudet för Gryning Vård. Utifrån 

förbundsstyrelsens uppsiktsplikt över de majoritetsägda bolagen bör 

stämmoombuden utgöras av personer med nära anknytning till 

förbundsstyrelsens verksamhet. Förslag tas fram vid förbundsstyrelsens 
sammanträde 13 maj 2022. 
 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

ISGR AB 

Gryning Vård AB 

  

 



Avtalssamverkan 2022             (2) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-05-02, Diarienummer: 2022-00112 

Datum: åååå-mm-dd  

Förteckning över 
avtalssamverkan inom GR 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna föreliggande förteckning till 

protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt 2017 års kommunallags 9 kapitel om kommunal samverkan, § 37, får en 

kommun eller en region ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 

delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region 

(avtalssamverkan). Sådan avtalssamverkan hindras inte av kravet i 2 kap. 1 § 

om att sådana angelägenheter ska ha anknytning till kommunens eller 

regionens område eller deras medlemmar.  

Vidare säger lagen att styrelsen årligen till fullmäktige ska rapportera om 

kommunens eller regionens avtalssamverkan (§ 38 kap 9 Kl). Det gäller även 

kommunalförbund.  

Kravet omfattar samtliga samverkansavtal och rapporteringsskyldigheten 

innebär att förbundsstyrelsen ska sammanställa befintliga och nya 

samverkansavtal under året och rapportera dessa till förbundsfullmäktige.  

Syftet med rapporteringen är att förbundsfullmäktige ska vara informerade och 

kunna ta fullt ansvar för verksamheterna även om den utförs av en annan 

kommun eller region. 

Mot bakgrund av detta har följande förteckning tagits fram till 

förbundsfullmäktige av gällande avtalssamverkan som GR har tecknat med 

motpart från och med 1 juni 2018 till 30 mars 2022.  

Förteckning avtalssamverkan GR 

• Samverkansavtal Regionalt Dataskyddsombud (Ale kommun, Alingsås 

kommun, Härryda kommun, Lerums kommun, Lilla Edets kommun, 

Partille kommun, Stenungsunds kommun, Öckerö kommun och GR)  

• Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen år 

2019/2020 - 2022/2022 (GR:s medlemskommuner och GR) 

• Samverkansavtal avseende samhällsorientering för nyanlända (GR:s 

medlemskommuner och GR) 

• Samverkansavtal för Centrum för utbildning och forskning kring 

riskbruk, missbruk och beroende (CERA) (Västra Götalandsregionen 

med flera och GR) 

 



Avtalssamverkan 2022  2 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-05-02, Diarienummer: 2022-00112 

 

  

 

• Samverkansavtal i projekt "Stöd till Stöd till placerade barns föräldrar - 

utveckling av en kunskapsbaserad praktik för en marginaliserad 

målgrupp (Medlemskommuner samt andra kommuner och GR) 

• Samverkansavtal mellan Bräckegymnasiet, Göteborgs Stad Utbildning, 

och Validering Väst avseende Valideringsportalen Måleri och Bygg 

(Göteborgs stad och GR) 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Anette Johnsson 

Administrativ chef 



Revisionsberättelse 2021   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-06, Diarienummer: 2021-00236  

 

Datum: åååå-mm-dd  

Revisionsberättelse 2021 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av 

revisionsberättelse 2021 med tillhörande rapporter.   

Sammanfattning av ärendet 

Revisionsberättelse för GR 2021 har tagits fram och undertecknats av GR:s 

förtroendevalda revisorer. Aktuella revisionsrapporter för revisionen av GR 

2021 bifogas revisionsberättelsen. Under 2021 har det gjorts fördjupade 

granskningar avseende projektstyrning samt GR:s arbete med att stödja 

kommunerna gällande kompetensförsörjning. 

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 2021 

Revisionsrapporter 2021 

Granskningsrapport projektstyrning 

Granskningsrapport kompetensförsörjning 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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 Revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

Till  

Fullmäktige i Göteborgsregionens 

kommunalförbund 

 

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revisionen år 2021 – 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Nedan framgår en sammanfattande redogörelse av årets revisionsinsatser. 

 

Fördjupad granskning av arbetet med att stödja medlemskommunerna i sitt arbete med 

kompetensförsörjning  

Granskningen visade att den formella styrningen av kompetensförsörjningsarbetet utgår från 

Förbundsordning, Strategisk inriktning 2022–2023, och Plan och detaljbudget 2021. Styrkedjan ansågs 

vara väl förankrad i GR:s organisation. Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet uppfattades som 

tydligt. Vidare visade granskningen att GR:s arbete med kompetensförsörjning sker inom olika 

samverkansytor. Samverkan i branschråd lyfts som viktiga samverkansforum där kommunerna med 

stöd av GR kan ta ett gemensamt grepp om regionens kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning och 

GR:s samverkan med arbetsförmedlingen är exempel där GR bidrar till medlemskommunernas arbete 

med kompetensförsörjning. Vad gäller uppföljning visade granskningen att förbundsstyrelsen tar del 

av uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet i samband delårs- och årsrapporter samt i 

förekommande fall genom informationsdragningar från chefsnätverken.   

Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning 

och uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning. 

Inga rekommendationer lämnades till förbundsstyrelsen.  

 

Fördjupad löpande granskning av projektredovisning 

Granskningen visade att transaktioner redovisas och klassificeras korrekt i enlighet med de statuskoder 

för projekt som GR satt upp. Däremot framgick av granskningen att det saknas en skriftlig beskrivning 

avseende hur aktiviteter och projekt ska redovisas i resultat- och balansräkning löpande under året 

samt i samband med del- och helårsbokslut. Det saknades även ett samlingssystem för budget- och 

prognosinformation per projekt.  

Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen i allt väsentligt säkerställt en rättvisande 

redovisning. Vidare bedömdes transaktionsflöden kopplade till projektprocessen kunna verifieras.  

Utifrån granskningen riktades två rekommendationer till förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen 

rekommenderades att upprätta en detaljerad beskrivning över hur aktiviteter och projekt ska redovisas 

i resultat- och balansräkning löpande under året och i samband med del- och helårsbokslut. 

Förbundsstyrelsen rekommenderades även att samla all projektinformation i ett system i syfte att 

kunna inkludera all information som rör ett projekt i en projektresekontra.  
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Grundläggande granskning 

Den grundläggande granskningen syftade till att vara ett underlag för ansvarsprövningen genom att 

översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed. 

Förbundsrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen fört dialog med 

förbundsstyrelsens presidium, utbildningsgruppens presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads 

presidium, styrgrupp social välfärds presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium.  

Granskningen visade att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten i förbundet bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt. Förbundsstyrelsen bedömdes 

också ha säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Förbundsstyrelsen bedömdes ha 

säkerställt en tillräcklig intern kontroll.  

Vidare visade granskningen att utbildningsgruppen, styrgrupperna och skolnämnden för ISGR:s 

svenska sektion under året bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som 

fullmäktige tilldelat dem.  

Årets grundläggande granskning har också omfattat en särskild fördjupning avseende förbundets 

arbete med inköp och upphandling. Förbundsstyrelsen bedömdes ha säkerställt att inköp och 

upphandling genomförs i enlighet med lagkrav.  

Därutöver omfattade den grundläggande granskningen också en fördjupning i förbundsstyrelsens 

underlag för uppföljning och utvärdering av fastställda mål. Bedömningen var att förbundsstyrelsen i 

huvudsak hade tillsett en ändamålsenlig rapportering.  

Efter genomförd granskning rekommenderades förbundsstyrelsen att strukturera uppföljningen av de 

beslutade fokusområdena på ett sätt som tydligare knyter an till den beslutade modellen för 

uppföljning. Styrelsen rekommenderades också att årligen ta del av uppföljning av ramavtalstrohet och 

inköp. 

 

Översiktlig granskning av delårsbokslutet 2021 

En översiktlig granskning av delårsrapporten 2021 har genomförts och rapporterats. Granskningen 

visade inte på några väsentliga noteringar.  

Revisorernas bedömning var att delårsrapporten i huvudsak var upprättad i enlighet med lagen om 

kommunal redovisning och att den i allt väsentligt gav en rättvisande bild av Göteborgsregionens 

kommunalförbunds resultat och ställning. Revisorerna bedömde, utifrån avrapporteringen i 

delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt var förenligt med de mål som förbundsfullmäktige 

fastställt. 

 

Löpande granskning 2021 

Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. Den 

sammanfattade bedömningen utifrån granskningen var att den interna kontrollen i huvudsak är god.  

 

Årsredovisning 2021 

En granskning har genomförts av kommunalförbundets årsredovisnings resultat- och balansräkningar 

med nothänvisningar samt kassaflödesanalyser. Revisionen har utförts enligt god revisionssed i 

kommunal verksamhet.   
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Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att årsredovisningen för 

räkenskapsåret 2021 i allt väsentligt är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god 

redovisningssed och därmed i allt väsentligt ger en rättvisande bild av förbundets resultat och 

ställning. 

 

Vi delar förbundsstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås. Vi bedömer att 

förbundet bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som även omfattar förbundets bolag samt 

följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.  

 

 





GR Göteborgsregionens Kommunalförbund 

Årsbokslut 2021

11 april 2022



Sida 2

Agenda 

1 Riskbedömning och fokusområde

2 Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet

3 Kommentarer kring väsentliga bedömningsposter

4 Måluppfyllelse

5 Sammanfattande slutsats
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Riskbedömning och fokusområde
Översikt av 2021 års revision

Revisionens omfattning

► Översiktlig granskning av 
delårsbokslut i augusti

► Granskning av intern kontroll 
och rutiner

► Granskning av årsbokslut

Väsentliga områden

Intern kontroll och rutiner

► Bokslutsprocessen

► Löneprocessen

► Inköpsprocessen

► Intäktsprocessen

► Projektredovisning

Väsentliga årsbokslutsfrågor

► Intäktsredovisning

► Pågående projekt

Revisionsberättelse
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Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet

Område Iakttagelse och kommentar

Immateriella 
tillgångar

► Immateriella tillgångar har ökat med 6 mnkr under 2021. Ökningen består av 9 mnkr i 
pågående nyanläggningar. Årets avskrivningar uppgår till ca 3 mnkr. Vi har stickprovsvis 
granskat årets anskaffningar och att kriterier för aktivering föreligger. GRs bedömning 
är att utgifterna är balansgilla. Vi har inte anledning att göra annan bedömning. 

Pågående projekt ►Vi kan konstatera att projektprocessen i allt väsentligt synes fungera väl.

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

►Kommunalförbundets pågående projekt har delats upp på projekt där nedlagda 
kostnader överstiger erhållna intäkter med 45mnkr, vilka presenteras som en fordran i 
årsredovisningen, och på projekt där erhållna intäkter överstiger nedlagda kostnader 
med 148 mnkr, vilka presenteras som en skuld i årsredovisningen. Kommunalförbundet 
har gjort en bedömning att projektmedel skall erhållas för de nedlagda kostnader som 
finns för pågående projekt på balansdagen. Vi har inte anledning att göra annan 
bedömning.

►Vi kan konstatera att vid utbetalning av VUX-bidrag, Kommunal resurs, har 7,1 mnkr 
redovisats och ökat tillgångar, pågående projekt, istället för att minska skuld VUX-
bidrag. Felet innebär att pågående projekt som uppgår till 45,3 mnkr är för högt 
redovisat med 7,1 mnkr samtidigt som övriga kortfristiga skulder om 154 mnkr är för 
högt upptagna med 7,1 mnkr. Felet bedöms inte påverka resultat och ställning 
väsentligt.
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Kommentarer kring väsentliga 
bedömningsposter
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga 
hantering är beroende av  förbundsledningens bedömningar. 

Bedömningspost Kommentar

Aktier i dotterbolag ►Aktier i dotterbolag uppgår till 19 mnkr per balansdagen.  Eget kapital i respektive 
bolag överstiger bokfört värde för respektive bolag. Största innehavet avser aktier i 
Gryning Vård AB som har ett bokfört värde på 14 mnkr och ett eget kapital på 73 
mnkr.

Kundfordringar ►Kundfordringar uppgår på balansdagen till 53 mnkr, vilket är en ökning med ca 22 
mnkr jämfört med föregående år. Ökningen förklaras främst av en enskild faktura till 
Gbg stad som uppgår till ca 10 mnkr. 

►Vår bedömning är att kundfordringarna är upptagna till rätt belopp och att inga 
osäkra kundfordringar föreligger.

Interimsfordringar ►Interimsfordringar uppgår till 8 mnkr vilket är ca 3 mnkr lägre än föregående år. 
►Vår bedömning är att fordringarna i allt väsentligt är upptagna till rätt belopp och att 

inga osäkra fordringar föreligger.

Interimsskulder ►Interimsskulder uppgår till 22 mnkr och har minskat med ca 3 mnkr jämfört med 
föregående år. 

►Vår bedömning är att interimsskulder i allt väsentligt är upptagna till rätt belopp.
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Kommentarer kring väsentliga poster i 
resultaträkningen
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera väsentliga iakttagelser vid granskning av resultaträkningen. 

Post i resultaträkning Kommentar

Årets resultat ►Årets resultat är ca – 3,8 mnkr, vilket är ca 0,7 mnkr bättre än budget. I huvudsak beror 
resultatet i förhållande till budget på fortsatt restriktiv inställning till rekrytering till följd av 
pandemin, ökade försäljningar av läromedel samt ökat finansnetto.

►Vi kan konstatera att i övrigt är verksamheten anpassad utifrån finansiering.
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Förvaltningsberättelse

► Vi har granskat förvaltningsberättelsen utifrån de krav som LKBR och RKR 
R15 Förvaltningsberättelse ställer. 

► Vi kan konstatera att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt är förenlig med 
LKBR och RKR R 15. 

► Vi kan vidare konstatera att strukturen i förvaltningsberättelsen kan ses över  
och kompletteras så att förvaltningsberättelsen innehåller samtliga de 
underrubriker som RKR R15 anger, dvs:

• Översikt över verksamhetens utveckling

• Den kommunala koncernen

• Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning

• Händelser av väsentlig betydelse

• Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten

• God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning

• Balanskravsresultat

• Väsentliga personalförhållanden

• Förväntad utveckling

Presentation title
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God ekonomisk hushållning –
förutsättningar

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

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

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

► Målen ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen. 
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God ekonomisk hushållning: 
balanskravsutredning

Balanskravsutredning, Tkr 2021

Årets resultat enligt resultaträkning - 3 842

Årets resultat efter balanskravsjusteringar - 3 842

Användning av medel från 
resultatutjämningsreserv/INDRA

5 000

Årets balanskravsresultat 1 158

► GR:s balanskravsresultat för 2021 visar på ett överskott på 1 158 tkr. GR 
konstaterar därmed att balanskravsresultatet uppfylls. 

► I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av 2020 års resultat 
kopplat till Gymnasieantagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Av ÅR 
framgår att dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till och med år 2027. 
Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de 
uppstår. GR har ingen resultatutjämningsreserv. 
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God ekonomisk hushållning – definition i GR

GR:s definition av god ekonomisk hushållning: 

► I verksamhetsplan med budget för 2021 förs ett resonemang kring god ekonomisk 
hushållning inom GR:s verksamheter. I budgeten finns verksamhetsmässiga och 
finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

► Förbundsfullmäktige har beslutat om en definition av god ekonomisk hushållning: 
God ekonomisk hushållning i GR:s verksamheter anses föreligga när samtliga av de 
finansiella målen är uppnådda och minst hälften av de verksamhetsmässiga målen är 
uppnådda. 
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Bedömning måluppfyllelse verksamhetsmål

Verksamhetsmässiga mål Förbundsstyrelsens 
bedömning av 
måluppfyllelse

Beslutade budgetmedel hanteras rationellt och effektivt

Tillgångar och skulder förvaltas på ett betryggande sätt

Välskött ekonomi, där all verksamhet bedrivs i en anda av GEH 
och i enlighet med FS beslut om finansiella mål och ramar

Total sjukfrånvaro ska hållas på fortsatt låg nivå

► GR har i budget för 2021 fastställt fyra verksamhetsmässiga mål 
och tre finansiella mål för god ekonomisk hushållning. 

► Nedan följer styrelsens bedömning av måluppfyllelsen per helår 2021.
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Bedömning måluppfyllelse finansiella mål

Finansiella mål Förbundsstyrelsens 
bedömning av 
måluppfyllelse

Genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en 
femårsperiod

Det egna kapitalet är långsiktigt större än skulder, inklusive 
pensionsskulder

Den sammanlagda nettoskulden ska inte öka
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God ekonomisk hushållning, 
förbundsstyrelsen bedömning

Förbundsstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning:

► Förbundsstyrelsen gör bedömningen att sex av sju mål för god ekonomisk 
hushållning uppnås för 2021.

► Målet om att den totala sjukfrånvaron ska hållas på en fortsatt låg nivå 
bedöms inte vara uppnått. 

► Detta eftersom sjukfrånvaron 2021 uppgick till 4,5 procent, att jämföra med 
målvärdet 3,5 procent.

► Förbundsstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås. 

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

► Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet 
är förenligt med god ekonomisk hushållning.

► Vi bedömer, utifrån avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet till stor 
del är förenligt med de mål som förbundsfullmäktige fastställt. Förbundet 
uppnår balanskravet. Sex av sju mål för god ekonomisk hushållning uppnås. 

► Vi delar styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås.  Vi ser 
positivt på att styrelsen från och med 2021 har en definition av god ekonomisk 
hushållning.

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

► Vår bedömning är att årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 i allt 
väsentligt är upprättad enligt lag om kommunal bokföring och redovisning samt  
god redovisningssed och därmed i allt väsentligt ger en rättvisande bild av 
förbundets resultat och ställning.
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Sammanfattning  

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens 

kommunalförbund genomfört en grundläggande granskning avseende 2021 års 

verksamhet. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed.  

 

Den samlade bedömningen i granskningen är att förbundsstyrelsen har säkerställt 

att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har 

bestämt. Vi bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig 

uppföljning och rapportering. Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt en 

tillräcklig intern kontroll.  

 

Granskningen har omfattat en fördjupad analys av rapporteringen av de 

fokusområden som förbundsfullmäktige har fastställt. Vår bedömning är att 

förbundsstyrelsen i huvudsak har tillsett en ändamålsenlig rapportering. Vi anser att 

uppföljningen skulle gynnas av att på ett tydligare sätt knyta an till de beslutade 

punkterna för uppföljning. I dagsläget är det inte helt tydligt vilka delar som faktiskt 

inkluderas i uppföljningen av respektive fokusområde.  

 

Vad gäller den utökade granskningen av rutiner för inköp och upphandling bedömer 

vi att förbundsstyrelsen har tillsett ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att 

inköp genomförs i enlighet med aktuella lagkrav. 

 

Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under 

året har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som 

förbundsstyrelsen och fullmäktige har tilldelat dem. 

 

Vi bedömer att skolnämnden för ISGR:s svenska sektion har bedrivit verksamheten i 

enlighet med det reglemente som förbundsfullmäktige fastställt. 

 

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till förbundsstyrelsen:  

 Strukturera uppföljningen av de beslutade fokusområdena på ett sätt som 
tydligare knyter an till den beslutade modellen för uppföljning.  

 Tillse att förbundsstyrelsen årligen tar del av uppföljning av avtalstrohet och 
inköp. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till 

den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna 

årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden 

i den omfattning som följer av God revisionssed. Bakgrunden till granskningen 

beskrivs närmare i bilaga 1. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för 

ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med 

kommunallagen och God revisionssed1.  

Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor: 

 Har förbundsstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de 

mål och riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt? 

 Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? 

Det vill säga i enlighet med kommunalförbundets anvisningar. 

 Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i 

enlighet med kraven i kommunalförbundets anvisningar. 

 Har styrgrupperna och skolnämnd vid ISGR:s svenska sektion utövat respek-

tive uppdrag i enlighet med förbundsstyrelse och förbundsfullmäktiges be-

slut? 

Under 2021 görs en utökning av den grundläggande granskningen i form av de två 

frågorna nedan: 

 Har förbundsstyrelsen ändamålsenliga underlag för en löpande uppföljning 

och utvärdering av fastställda mål?  

 

1 Revisionen genomför under 2021 utöver den grundläggande granskningen fördjupade granskningar 
och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen. 
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 Har förbundsstyrelsen säkerställt ändamålsenliga rutiner för att säkerställa 

att inköp genomförs i enlighet med aktuella lagkrav? 

1.3. Metod 

Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser, 

protokollsgranskning samt dialoger med förbundsstyrelsens presidium, 

utbildningsgruppens presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads presidium, 

styrgrupp social välfärds presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium.  

Som en del i den utökade grundläggande granskningen avseende rutiner för inköp 

och upphandling har fördjupade dokumentstudier genomförts samt intervju hållits 

med medarbetare med särskilt upphandlingsansvar. Därtill har en fördjupad analys 

genomförts avseende kvaliteten i underlagen för förbundsstyrelsens bedömning av 

måluppfyllelse.  

Käll- och intervjuförteckning framgår av bilaga 2. 

1.4. Revisionskriterier 

Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Bedömningsgrunderna utgår ifrån kommunal-

lagen och God revisionssed och har delats in i följande tre kategorier:  

A. Mål och riktlinjer  

B. Uppföljning och rapportering  

C. Intern kontroll   

 

Ovanstående bedömningsgrunder (A-C ovan) har vid granskningen brutits ner i ett 

antal kategorier (A1, A2, B1, C1 etc.). Dessa kategorier är framtagna utifrån vad 

som framkommer i GR:s specifika styrdokument, såsom förbundsordning och 

reglemente.  
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Revisionskriterierna för denna granskning framgår i sin helhet i bilaga 3. 

Granskningens resultat utifrån ovanstående bedömningsgrunder och kategorier 

redovisas löpande i rapporten.  

1.5. Avgränsning och rapportstruktur  

Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal 

verksamhet. Denna rapport sammanfattar i avvikelseform de väsentliga iakttagelser 

som framkommit inom ramen för granskningen. Undantag från avvikelseformen i 

rapporten är kapitel 2.4 och 2.5 som avser de två utökade frågorna i årets 

grundläggande granskning.  

  

Beskrivning av kriterier 

A. Mål och riktlinjer     

A1. Följsamhet mot förbundsfullmäktiges fastställda utmaningar och fokusområden  

A2. Uppfyllelse i arbetet med fullmäktiges utmaningar och fokusområden 

 

B. Uppföljning och rapportering  

B1. Styrelsen/gruppen/nämnden har under året hållit sig underrättad om förbundets verksamhet, dess 

utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering. 

B2. De beslutade fokusområdena har följts upp i enlighet med den logiska kedjan. 

B3. Styrelsen har utövat uppsikt av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger.  

 

C. Intern kontroll   

C1. Genomfört riskbedömningar  

C2. Antagit en internkontrollplan  

C3. Följt uppföregående års intern kontrollplan  

 

Beskrivning av färgmarkering 

      Styrelsen/gruppen/nämnden har uppfyllt kriteriet   

      Styrelsen/gruppen/nämnden har till viss del uppfyllt kriteriet 

      Ej tillämpligt (avsaknad av revisionskriterier)  
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2. Förbundsstyrelsen  

I kapitlet beskrivs inledningsvis GR:s organisation följt av avvikelser avseende 

förbundsstyrelsens arbete med mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt 

intern kontroll. Därefter sammanfattas väsentliga händelser, risker och utmaningar 

som framkommit vid dialog med förbundsstyrelsens presidium. I kapitlet redogörs för 

svar på granskningens de två utökade revisionsfrågor rörande måluppföljning samt 

inköp och upphandling. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. 

2.1. Organisation 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) består av 13 medlemskommuner2. 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas 

gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen. I GR:s nätverk träffas 

politiker och tjänstepersoner för att utbyta erfarenheter och idéer samt besluta om 

gemensamma satsningar3. Initiativ till ett projekt eller uppdrag vid GR kan komma 

från de politiska styrgrupperna, förbundsstyrelsen, ett nätverk eller direkt från 

medarbetare eller chefer i en av medlemskommunerna. GR:s organisation illustreras 

i bilaga 4.  

 

Av förbundsstyrelsens reglemente framkommer att styrelsen är förbundets ledande 

politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker 

i nämnd, bolag eller annan form. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över styrgruppernas verksamhet.  

2.2. Iakttagelser  

2.2.1. Mål och riktlinjer  

Granskningen visar inte på några avvikelser avseende styrelsens arbete med de 

utmaningar, fokusområden och riktlinjer som förbundsfullmäktige beslutat4. 

 

 

2 Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, 
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalt förbund med förbunds-
fullmäktige. 
3 Det finns omkring 50 nätverk i GR. 
4 Granskningen har omfattat huruvida styrelsens arbete med utmaningar och fokusområden har skett 

i enlighet med beslutad förbundsordning, strategisk inriktning och plan 2020. I bilaga 5 återfinns en 

beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten. 
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Värt att notera därutöver är att vid sitt sammanträde i maj 2021 beslutade 

förbundsstyrelsen om en ny politisk organisation som ska gälla från och med 1 

januari 2023. Vid samma möte beslutade styrelsen om en reviderad 

förbundsordning för Göteborgsregionen.  

 

I dialog med förbundsstyrelsen diskuteras förbundets hantering av Covid-19-

pandemin. Styrelsens presidium anser att pandemin har stärkt GR:s legitimitet och 

tydliggjort vilken funktion GR fyller för medlemskommunerna.  

2.2.2. Uppföljning och rapportering  

Uppföljning av beslutade fokusområden sker per april, augusti och helår. I delårsupp-

följning per april noteras avvikelse i arbetet med ett av de 11 fokusområdena5.  

 

I delårsuppföljning per augusti sker en fördjupad uppföljning av fokusområdena. Av 

uppföljningen framgår att arbetet med ett fokusområde delvis följer plan67. Övriga 

10 fokusområden bedömdes följa plan.  

 

Styrelsens presidium uppger i samband med dialog att en stor del av det fördjupade 

uppföljningsarbetet har fått stå tillbaka under Covid-19-pandemin.  

 

Av protokoll framgår att styrelsen under året har informerats om arbetet med 

rekrytering av en ny förbundsdirektör.   

 

I måluppföljning av utmaningar och fokusområden per helår 2021 framgår att två av 

elva fokusområden bedöms delvis följa plan. De fokusområden som bedöms delvis 

följa plan är: 

 Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö 

 Genomförande av kraftsamlingen Klimat 2030 

 

Vad gäller fokusområde Genomförande av kraftsamlingen Klimat 2030 framgår i 

årsredovisningen att arbetet med att ställa om samhället för att klara 1,5 

 

5 Fokusområdet Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Av uppföljningen framgår att arbe-

tet inte kommit så långt som planerat och att tidsplanen skulle ses över.  

6 Uppföljning av fokusområden graderas som följer plan, följer delvis plan och följer inte plan.  

7 Fokusområdet Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö. Av delårsrapportens uppföljning 

framgår att Programmet för framtidens vårdinformationsmiljö har visat sig vara mer komplext än vad 

som förutsetts. Vidare framgår att en operativ styrgrupp skulle tillsättas som stöd till projektled-

ningen. 
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gradersmålet innan 2030 bedöms gå för långsamt. GR har under året samordnat 

kommunernas klimatlöften. Klimatfrågorna bedöms behöva ett tydligt och 

ansvarssatt arbetssätt där genomförandefrågor står högt på agendan. 

 

Vad gäller fokusområde avseende Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) framgår 

av årsredovisningen att affärsuppgörelse mellan Västra Götalandsregionen och 

systemleverantören fortfarande pågår. Vidare framgår att FVM-programmet har 

visat sig vara mer komplext än väntat, framsteg har gjorts men arbete kvarstår. 

2.2.3. Förbundsstyrelsens uppsiktsplikt 

Vid sitt sammanträde i juni 2021 beslutade förbundsstyrelsen om en ny riktlinje för 

styrelsens uppsiktsplikt över förbundets bolag. Av riktlinjen framgår att styrelsen 

ska utöva en löpande uppsikt över hel- och delägda bolag samt att uppsikten ska 

dokumenteras. I riktlinjen tydliggörs vilka dokument som styrelsen som minst ska ta 

del av i utförandet av uppsikten8. Riktlinjen innehåller också en ansvarsfördelning 

mellan förbundsstyrelsen, ägarombud, revisorer och förbundsdirektören i 

genomförandet av uppsikten.  

 

Inga avvikelser har noterats i styrelsens uppsikt över del- och helägda bolag.  

 

Särskild uppsikt över Gryning Vård AB 

Gryning Vård AB har under 2021 fortsatt haft ekonomiska utmaningar. Av protokoll 

framgår att styrelsen under året fått lägesrapport om Gryning Vård AB vid tre 

tillfällen9. Vidarerapportering till förbundsfullmäktige har skett genom delårs-

rapporter. 

 

I samband med dialog uppges att GR:s förbundsdirektör och ekonomichef har 

deltagit vid ägarsamråd. GR har stöttat upp med ekonomikompetens under året.  

 

Vid sammanträdet i februari 2021 uppdrogs ägarrepresentanten i Gryning Vård att 

i samråd med förbundsstyrelsens presidium fördjupa dialogen med övriga ägare. 

Ägarförbunden till Gryning Vård AB ställde under året klargörande frågor till 

medlemskommunerna angående behovet av bolagets tjänster samt inställningen till 

ett eventuellt ägartillskott. Ingen kommun var villig att gå in med ett 

aktieägartillskott. Det konstaterades också att kommunerna i ägarkretsen köper 

 

8 Protokoll från bolagsstämma, protokoll från ägarsamråd eller motsvarande, budget och verksam-

hetsplaner, delårsrapporter, årsredovisning och revisorernas granskningsrapporter.  

9 Sammanträde i februari, juni och oktober.  
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färre tjänster av bolaget. 

 

Därtill har en juridisk utredning gjorts under året avseende möjligheterna för GR att 

sälja sin del av bolaget. Utredningen konstaterade att detta skulle kunna vara förenat 

med ett skadeståndskrav.  

 

I dialog med förbundsstyrelsens presidium framkommer att Gryning Vård AB:s 

ägardirektiv avses att uppdateras med skrivning om att bolaget ska bära sina egna 

kostnader.  

2.2.4. Intern kontroll  

Förbundsstyrelsen fastställde verksamhetsövergripande riskanalys och intern-

kontrollplan för 2021 i mars 2021. Högt värderade risker avser bristande projekt-

styrning, förbundets ställning i konkurrenslagstiftningen och bristande tydlighet i 

GR:s forsknings- och utvecklingsstrategi. I internkontrollplanen anges planerade 

åtgärder och tidplan för dessa.  

 

Uppföljning av internkontrollarbetet till styrelsen skedde i samband med att en ny 

riskanalys och internkontrollplan togs fram per mars 2022. I uppföljningen görs 

bedömning av status för respektive risk. Av uppföljningen framgår att åtgärd krävs i 

förhållande till sex av sexton risker. Styrelsen har under 2021 inte tagit del av någon 

ytterligare uppföljning av internkontrollplanen. 

 

Enligt uppgift har GR:s ledningsgrupp gjort viss uppföljning av internkontrollplanen i 

mitten av 2021. Vidare uppges att punkter i internkontrollplanen följs upp av GR:s 

förvaltning under året, men att resultatet inte rapporteras till förbundsstyrelsen.  

2.3. Resultat av dialog  

Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med 

förbundsstyrelsens presidium:  

 Vad gäller välfärdsteknik lyfter förbundsstyrelsen att GR främst ska bidra där 

samordningsytor finns, såsom exempelvis Framtidens vårdmiljö där samtliga 

kommuner och regioner ska ingå i ett gemensamt system. GR har också 

arbetat med att utveckla den digitala kompetensen bland medarbetare.  

 Arbetet med beredning av en ny politisk organisation har utgått från 

genomförd utredning. Diskussioner har förts om GR:s uppdrag och olika 

modeller för inflytande baserat på partitillhörighet och kommuntillhörighet.   
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2.4. Utökad granskning av underlag för uppföljning 

Förbundsstyrelsen tar del av underlag för uppföljning av förbundets fokusområden 

vid tre tillfällen under året; april, augusti och per helår i samband med 

årsredovisning. Uppföljningen struktureras med grund i de sex utmaningar som finns 

i GR:s Strategiska inriktning10. De strategiska utmaningarna är fysisk planering, 

utbildning och kompetensförsörjning, näringslivsutveckling, digital transformation, 

social sammanhållning och trygghet samt klimat och miljö. Nedan följer en 

redogörelse avseende karaktären på dessa underlag. 

 

Delårsrapport per april 

I delårsrapport per april görs enbart en bedömning av huruvida arbetet med 

förbundets fokusområden följer plan eller om det finns någon avvikelse från plan.  

 
Bild 1: Urklipp från GR:s delårsrapport per april. Exempel: Uppföljning fokusområden kopplade till den 

strategiska utmaningen Digital transformation.  

 

Ovan illustreras förbundsstyrelsens uppföljning per april genom ett urklipp ur GR:s 

delårsrapport. I delårsrapport per april sker en kortfattad bedömning av status i 

arbetet med förbundets elva fokusområden. Ingen kommentar lämnas i de fall som 

arbetet bedöms följa plan.  

 

  

 

10 Den strategiska inriktningen pekar ut sex utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på 

att möta under de kommande åren. Det är områden där regionalt samarbete anses kunna göra stor 

skillnad. 
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Delårsuppföljning per augusti och helår 

I delårsuppföljning per augusti samt per helår sker uppföljning av de elva 

fokusområdena utifrån den av fullmäktige bestämda logiska kedjan för uppföljning.  

 

 
Bild 2: GR:s logiska kedja för uppföljning med olika delområden A - E. GR:s plan- och detaljbudget 

2021.  

 

I delårsuppföljning per augusti samt uppföljning per helår görs en bedömning av om 

arbetet med fokusområdet följer plan, delvis följer plan eller inte följer plan. Därtill 

beskrivs arbetet i en kommentar. Kommentarerna beskriver det arbete som bedrivits 

med bäring på fokusområdet på ett utförligt och omfattande vis. Till varje 

fokusområde finns dessutom en numrerad figur/ruta som illustrerar vilket eller vilka 

av de globala målen som fokusområdet knyter an till.  

 

 
Bild 3: Urklipp ur GR:s årsredovisning 2021. Exempel: Uppföljning fokusområde Införandet av 

framtidens vårdinformationsmiljö. 
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Bild 4: Urklipp ur GR:s årsredovisning 2021. Exempel: Uppföljning fokusområde Kunskapsbaserat 

arbete för att stärka ungas hälsa 

 

Vi noterar att kommentarerna som utgör stöd för bedömning av måluppfyllelse inte 

på ett tydligt sätt följer den så kallade logiska kedjan. Kommentaren för uppföljning 

är inte strukturerad med hjälp av punkterna A – E som återfinns i kedjan.  

 

En analys av samtliga kommentarer för uppföljning som EY gjort visar att det 

varierar hur väl kommentarerna täcker in punkterna för uppföljning A – E. Resultatet 

av EY:s analys av respektive kommentar för uppföljning i förhållande till punkt A - E 

illustreras i tabell 1 nedan: 

 

Uppföljnings-

punkter 

A: GR:s 

resurser och 

förutsättningar 

B: Processer 

med 

aktiviteter 

C: Regional 

och/eller 

kommunal 

nytta 

D: Nytta för 

invånare 

E: GR bidrar till 

de globala 

målen Agenda 

2030 

Antal 

fokusområden 

där uppföljning 

finns 

4 11 8 6 11 

 

Tabell 1: EY:s sammanställning av förekomst av uppföljning av punkter A - E i relation till respektive 

fokusområde, totalt elva stycken. 

 

 Uppföljning av punkt A GR:s resurser och förutsättningar saknas i förhållande 
till sju av elva fokusområden.  

 Vad gäller punkt C Regional och/eller kommunal nytta saknas uppföljning i 
förhållande till tre av elva fokusområden.  

 Slutligen vad gäller punkt D, Nytta för invånare saknas uppföljning i 
förhållande till fem av elva fokusområden.   

 

Nedan följer utvalda exempel på hur uppföljning av punkt A – E kan se ut:  

 A: GR:s resurser och förutsättningar:  

GR tillsammans med tre andra kommunalförbund har lämnat in en 
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projektansökan till Västra Götalandsregionen om projektmedel. 

Fokusområde: Fullföljda studier för alla elever. 

 

 B: Processer med aktiviteter  

Flera pågående FoU-studier, bland annat kring personcentrering i en 

kommunal kontext. Inventering av vård och stöd till personer med 

samsjuklighet i Västra Götalandsregionen. Fokusområde: Kommunal hälso- 

och sjukvård, med fokus på nära vård. 

 

 

 C: Regional och/eller kommunal nytta. GR har under året arbetat med att 

stödja kommunerna i utveckling och införande av välfärdsteknik och digitala 

arbetssätt. Fokusområde: Ökad digital kunskap hos politiker, chefer och 

medarbetare. 

 

 D: Nytta för invånare.  

1000 individer har fått samhällsorientering under 2021 tack vare GR:s 

samarbetsavtal inom samhällsorientering. Fokusområde: Personer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden samt nyanländas mottagande och etablering. 

 

 E: GR bidrar till de globala målen Agenda 2030. 

Fokusområde: Förskolans och skolans digitalisering. 

 

2.5. Fördjupning avseende inköp och upphandling 

2.5.1. Organisation  

GR har ingen egen inköpsorganisation utan använder sig av Göteborgs Stads 

inköpscentral. Återkommande behov såsom exempelvis kontorsmaterial och fika till 

konferenser är reglerade på förhand, i huvudsak genom ramavtal från Göteborgs 

Stad, men också genom avtal som GR upphandlat på egen hand. Direktupphandling 

sker av övriga varor och tjänster, såsom konsulter och jurister när dessa saknas på 

ramavtal. Dessa direktupphandlingar uppges genomföras av verksamheten, med 

stöd från administrativa avdelningen vid behov.  

2.5.2. Styrning 

Förbundsstyrelsen har beslutat om en Policy för inköp och upphandling. Av policyn 

framgår i övergripande termer hur anskaffning av varor inom förbundet ska ske. Som 
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komplement till policyn finns Riktlinjer för inköp och upphandling. Där framgår bland 

annat att upphandlade ramavtal alltid ska användas i första hand.  

 

Vad gäller direktupphandlingar framgår att dessa ska genomföras så att 

konkurrensen tillvaratas. Samtliga direktupphandlingar, oavsett belopp, ska 

dokumenteras. En kopia av dokumentationen ska bifogas digitalt med den första 

fakturan i förbundets ekonomisystem. I radtexten till fakturan ska anges att 

direktupphandling har skett.  

 

Det saknas en dokumenterad reglering kring vem eller vilka i organisationen som får 

göra inköp. Cirka 20 medarbetare har inloggning till inköpssystemet och kan göra 

beställningar och förnyad konkurrensutsättning på ramavtal direkt i systemet. 

Beställningar och inköp som sker utanför det digitala inköpssystemet, såsom 

exempelvis via telefon, kräver godkännande av chef och är således varje chefs 

ansvar. I intervju uppges att det finns en ambition i förbundet att utbilda 

nyckelfunktioner med särskild kompetens i inköp och upphandling. Tanken är att 

dessa ska kunna stötta kollegor i samband med inköp och upphandling. Arbetet med 

att utbilda sådana nyckelpersoner uppges ha avstannat som en följd av Covid-19-

pandemin.  

 

I samband med intervju framkommer också att det saknas en dokumenterad 

ansvarsfördelning som klargör vad den centrala administrationen ska bistå 

verksamheterna med i samband med inköp.  

 

På GR:s intranät finns en steg-för-steg-instruktion kring hur inköp ska göras för att 

vara följsamma till Lagen om offentlig upphandling, LOU. Där finns också en 

förteckning över vanligt förekommande inköp såsom blommor och kontorsmateriel 

med hänvisning till hur dessa ska upphandlas.  

2.5.3. Uppföljning 

Årligen genomför GR:s förvaltning en analys av GR:s inköp. Analysen fördelas utifrån 

följande kategorier: 

 Inköp gjorda på ramavtal 

 Inköp som borde gjorts på ramavtal 

 Köp där dokumentation saknas i ekonomisystemet och i diariet 

 Köp där upphandlingar gjorts samt inköp som inte upphandlas löpande 

 Köp där det finns behov av högre upphandlingskompetens 
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I uppföljning avseende 2020 års inköp och avtalstrohet11 framgår att GR totalt under 

året handlat för drygt 244 miljoner kr. Uppföljningen visar att varor och tjänster för 

cirka 500 000 kr har handlats på annat sätt än genom befintliga ramavtal (där 

ramavtal finns och borde ha nyttjats). Vad gäller köp där dokumentation saknas 

uppgick detta under 2020 till cirka 2,5 miljoner kronor. I analysen görs en utredning 

av respektive inköp som genomförts felaktigt. Det framgår i analysen vem som 

attesterat fakturan, vilket ramavtal som borde ha använts och vilken dokumentation 

som saknas i underlagen.  

 

2020 års uppföljning av avtalstrohet och inköp redovisades inte till förbunds-

styrelsen. Anledningen till detta uppges vara att Covid-19-pandemin upptog 

verksamheten. Enligt uppgift från administrativa avdelningen är utgångspunkten att 

uppföljningen ska redovisas till styrelsen årligen.  

2.6. Bedömning  

Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på 

några väsentliga avvikelser i styrelsens arbete med de utmaningar och 

fokusområden som förbundsfullmäktige fastställt. Vi noterar att två av elva 

fokusområden delvis bedöms följa plan per helår 2021. 

 

Vi bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och 

rapportering. Vi bedömer att styrelsen har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över 

de hel- och delägda bolagen.  

 

Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

Styrelsen har följt upp arbetet med intern kontroll per mars 2022 i samband med att 

riskanalys och internkontrollplan för 2022 beslutades. Styrelsen har dock inte tagit 

del av någon ytterligare uppföljning av arbetet med internkontroll under 2021.   

 

Vad gäller den utökade granskningen av styrelsens underlag för uppföljning och 

utvärdering av fastställda mål bedömer vi att styrelsen i huvudsak har säkerställt en 

ändamålsenlighet i underlag för rapportering. Styrelsen tar del av rapportering av 

fastlagda mål vid tre tillfällen per år. Vid ett av dessa tillfällen är rapporteringen 

mindre omfattande. Det finns en beslutad struktur för uppföljning som bygger på 

fem punkter utifrån förbundsfullmäktiges antagna uppföljningskedja. Med 

nuvarande struktur för uppföljning är det dock inte helt tydligt om och i så fall vilka 

 

11 Inköpsanalys för år 2021 var inte färdigställd vid granskningens genomförande per mars 2022. 
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punkter för uppföljning som inkluderas i uppföljningen. Vi bedömer att styrelsens 

beslutsfattande utifrån rapporteringen skulle underlättas av en uppföljning som på 

ett mer strukturerat vis följer de punkter för uppföljning som beslutats i 

förbundsfullmäktiges budget. 

 

Vad gäller utökning i granskningen avseende inköp och upphandling så bedömer vi 

att förbundsstyrelsen har säkerställt ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att 

inköp genomförs i enlighet med aktuella lagkrav. Vi ser positivt på den årliga 

uppföljning av inköp och avtalstrohet som förvaltningen genomför. Uppföljningen 

ger förbundsstyrelsen en bild av förbundets inköpsmönster liksom av dess 

följsamhet till lagstiftning vilket möjliggör en aktiv styrning av inköpsverksamheten. 

Utvecklingsområden finns avseende tydliggörande av ansvarsfördelning mellan 

verksamheter och den administrativa avdelningen i samband med upphandling. Som 

utvecklingsområde noteras även att årligen redovisa den sammanställda 

uppföljningen av avtalstrohet och inköp till förbundsstyrelsen.  
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3. Utbildningsgruppen  

I kapitlet redovisas avvikelser avseende huruvida utbildningsgruppen har bedrivit en 

ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som tilldelats av 

förbundsfullmäktige. Därefter redogörs för väsentliga iakttagelser från dialog med 

styrgruppens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. 

3.1. Avvikelser  

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende utbildnings-

gruppens verksamhet under 202112. 

3.2. Resultat av dialog  

Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med 

utbildningsgruppens presidium:  

 Utbildningsgruppen har under året följt Covid-19-pandemins påverkan på 

skolväsendet och eventuella risker framöver.  

 Vad gäller kompetensförsörjning så har styrgruppen för utbildning haft 

gemensamt sammanträde med styrgruppen för arbetsmarknad. Arbetet med 

kompetensförsörjning har inte pausats under Covid-19-pandemin. Under 

våren 2021 sökte GR om medel för kompetensutveckling av individer som 

permitterats. När dessa återgick i arbete riktades utbildningen om.  

 Vad gäller psykisk ohälsa lyfts vid dialogen att det är svårare att identifiera 

barn och unga i riskzonen för ohälsa när utbildning sker digitalt. Däremot lyfts 

också att hemundervisning under pandemin ledde till att elever med 

problematisk skolfrånvaro i högre grad deltog i undervisningen. Detta 

förmodas bero på att steget till att delta i undervisningen är mindre, jämfört 

med att också ta sig till ett fysiskt klassrum.  

3.3. Bedömning  

Vi bedömer att utbildningsgruppen har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt 

de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några 

 

12 Granskningen har omfattat huruvida utbildningsgruppens har bedrivit en ändamålsenlig verksam-
het i enlighet med reglemente, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och 
mål och strategidokumentet Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsak-
liga strategier som styr och vägleder verksamheten. 
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avvikelser i utbildningsgruppens arbete med de utmaningar och fokusområden som 

förbundsfullmäktige fastställt.   
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4. Styrgrupper  

I kapitlet beskrivs avvikelser avseende huruvida styrgrupperna har bedrivit en 

ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de utmaningar och fokusområden som 

tilldelats av förbundsfullmäktige. Därefter redogörs för iakttagelser från dialoger 

med styrgruppernas presidier. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. 

4.1. Avvikelser  

Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende styrgruppernas 

verksamhet under 202113. 

4.2. Resultat av dialog  

 I dialog med styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad framkommer att den 

nationella infrastrukturplanen varit en av de större frågorna som hanterats 

under året. Styrelsen har följt frågan och diskuterat möjligheterna för GR att 

påverka. Styrgruppen uppges ha haft en bra, men informell dialog med 

förbundsstyrelsens ordförande i frågan.  

 I dialog med styrgruppen för social välfärd framkommer att kompetens-

försörjning är ett område med utmaningar. Styrgruppen har tagit initiativ till 

att starta ett branschråd för äldreomsorgsfrågor. Därtill har förutsätt-

ningarna analyserats för att starta ett branschråd för funktionsstöd.  

 Styrgruppen för social välfärd följer arbetet med utvecklingen av nära vård. 

Styrgruppen har fått del av nyckeltal för att följa omställningen i GR-

kommunerna. Styrgruppen har också fått del av patienter och anhörigas 

upplevelser av vården under Covid-19-pandemin.  

 I dialog med styrgruppen för social välfärd lyfts frågan om ekonomi i den 

kommunala hälso- och sjukvården. Utmaningar finns i samspel mellan 

regionen och kommunerna vad gäller exempelvis utskrivning från sjukhus, där 

kommuner ofta anser att patienter skrivs ut för tidigt för att istället bli föremål 

för den kommunala hälso- och sjukvården. GR har tagit initiativ till samordnad 

dialog med hälso- och sjukvårdsnämnden.  

 

13 Granskningen har omfattat huruvida styrgrupperna har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i en-
lighet med beslutade instruktioner, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och 
mål och strategidokumentet Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsak-
liga strategier som styr och vägleder verksamheten. 
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 I dialog med styrgruppen för arbetsmarknad lyfts ungdomsarbetslösheten 

som en utmaning. Styrgruppen har sammanträtt med utbildningsgruppen för 

samordning i frågan.  

 Sedan 2020 har styrgruppen för arbetsmarknad arbetat med fokusområdet 

stärkt samverkan mellan Arbetsförmedlingen och kommuner. Styrgruppen har 

också gett förvaltningen i uppdrag att stärka den strategiska samverkan med 

Arbetsförmedlingen. Med anledning av införandet av KROM14 så beredde 

styrgruppen en skrivelse till Arbetsförmedlingen med uppmaning om bättre 

förberedelser, samverkan och rutiner än i pilotkommunerna.  

4.3. Bedömning   

Vi bedömer att styrgrupperna har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de 

riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några avvikelser i 

styrgruppernas arbete med de utmaningar och fokusområden som förbunds-

fullmäktige fastställt. 

  

 

14 Matchningstjänsten Rusta och matcha (KROM) är en matchningstjänst inom Arbetsförmedlingen. 

Tjänsten införs i etapper med start 2021. 
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5. Skolnämnd för ISGR:s svenska sektion 

I kapitlet beskrivs avvikelser avseende huruvida skolnämnden för ISGR:s svenska 

sektion har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med det reglemente som 

tilldelats av förbundsfullmäktige. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån 

granskningens revisionskriterier. 

5.1. Avvikelser  

Granskningen visar inte på några avvikelser avseende verksamheten i skolnämnden 

för ISGR:s svenska sektion under 202115.  

Under 2021 överklagades ett antal av nämndens beslut. Orsaken till detta var att 

besluten hade fattats vid digitala sammanträden utan att det digitala 

sammanträdesformatet hade godkänts av förbundsfullmäktige. Skolnämnden för 

ISGR:s svenska sektion sammanträdde i december 2021 för att upphäva tidigare 

överklagade beslut och samtidigt fatta beslut på nytt.  

Skolnämnden för ISGR:s svenska sektion bedrivs parallellt med verksamheten i ISGR 

AB. Personunion råder mellan ledamöter i nämnd- och bolagsstyrelse. Skolnämnden 

för ISGR:s svenska sektion tar inte fram budget eller årsredovisning. Verksamheten 

i ISGR:s svenska sektion inbegrips i budget och årsredovisning för ISGR AB. 

5.2. Bedömning   

Vi bedömer att skolnämnden för ISGR:s svenska sektion har säkerställt att 

verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen 

visar inte på några avvikelser i nämndens arbete. 

  

 

15 Granskningen har omfattat huruvida verksamheten i skolnämnden för ISGR:s svenska sektion har 

bedrivits i enlighet med det av förbundsfullmäktige beslutade reglementet. 
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6. Sammanställd bedömning  

I kapitlet besvaras granskningens revisionsfrågor följt av en sammanställd 

bedömning utifrån granskningens revisionskriterier. 

6.1. Revisionsfrågor  

 

Revisionsfrågor Svar på revisionsfrågor 

Har förbundsstyrelsen säkerställt 

att verksamheten bedrivs i 

enlighet med de mål och riktlinjer 

som förbundsfullmäktige 

bestämt? 

Ja.  Granskningen visar inte på några 

avvikelser utifrån Förbundsordning, Plan- 

och detaljbudget 2021, Strategisk inriktning 

2020 – 2023 eller mål och strategi-

dokumentet Hållbar tillväxt. Vi noterar att 

två av elva fokusområden som fastställts av 

förbundsfullmäktige delvis bedöms följa 

plan per helår 2021.  

Har förbundsstyrelsen säkerställt 

en tillräcklig uppföljning och 

rapportering? Det vill säga i 

enlighet med 

kommunalförbundets 

anvisningar. 

Ja. Granskningen visar inte på några 

avvikelser utifrån Förbundsordning, Plan- 

och detaljbudget 2021, Strategisk inriktning 

2020 – 2023 eller mål och strategi-

dokumentet Hållbar tillväxt. 

Har förbundsstyrelsen säkerställt 

en tillräcklig intern kontroll? Det 

vill säga i enlighet med kraven i 

kommunalförbundets 

anvisningar. 

Ja. Styrelsen har antagit en plan för intern 

kontroll.  Styrelsen har följt upp arbetet med 

intern kontroll per mars 2022 i samband 

med att riskanalys och internkontrollplan för 

2022 beslutades. Styrelsen har dock inte 

tagit del av någon ytterligare uppföljning av 

arbetet med internkontroll under 2021.   

 

Har styrgrupperna, 

utbildningsgruppen och 

skolnämnden för ISGR:s svenska 

sektion utövat respektive uppdrag 

i enlighet med förbundsstyrelsens 

och förbundsfullmäktiges beslut? 

Ja. Granskningen visar att styrgrupperna, 

utbildningsgruppen och skolnämnden för 

ISGR:s svenska sektion har bedrivit en 

ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de 

utmaningar och fokusområden som 

tilldelats av förbundsstyrelsen och 

fullmäktige. 
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Har förbundsstyrelsen ändamåls-

enliga underlag för en löpande 

uppföljning och utvärdering av 

fastställda mål? 

 

Ja, i huvudsak.  Styrelsen tar del av 

rapportering av fastlagda mål vid tre 

tillfällen per år. Uppföljningen kan dock 

struktureras på ett bättre vis genom att 

tydligare följa de av fullmäktige beslutade 

punkterna för uppföljning.  

Har förbundsstyrelsen säkerställt 

ändamålsenliga rutiner för att sä-

kerställa att inköp genomförs i en-

lighet med aktuella lagkrav? 

Ja. Granskningen visar att rutiner för inköp 

och upphandling finns. Årlig uppföljning 

sker av avtalstrohet och inköp inom 

förvaltningen. 
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6.2. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier  

Nedanstående tabell sammanställer våra bedömningar för förbundsstyrelsen, 

utbildningsgruppen, styrgrupperna och skolnämnden för ISGR:s svenska sektion 

utifrån granskningens revisionskriterier. 

 

 

 
 

 

 

Tabell 2. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier 

Beskrivning av bedömningarnas kriterier återfinns nedan.  

  

 A. Mål och riktlinjer  B. Uppföljning och 

rapportering 

C. Intern kontroll  

 A1 A2 B1 B2 C1 C2 C3 

Förbundsstyrelsen         

Utbildningsgruppen         

Styrgrupper         

Skolnämnden för 

ISGR:s svenska 

sektion 

       

Beskrivning av kriterier 

A. Mål och riktlinjer     

A1. Följsamhet mot förbundsfullmäktiges fastställda utmaningar och fokusområden  

A2. Uppfyllelse i arbetet med fullmäktiges utmaningar och fokusområden 

 

B. Uppföljning och rapportering  

B1. Styrelsen/gruppen/nämnden har under året hållit sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, 

resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering. 

B2. De beslutade fokusområdena har följts upp i enlighet med den logiska kedjan. 

B3. Styrelsen har utövat uppsikt av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger.  

 

C. Intern kontroll   

C1. Genomfört riskbedömningar  

C2. Antagit en internkontrollplan  

C3. Följt uppföregående års intern kontrollplan  

Beskrivning av färgmarkering 

    Styrelsen/gruppen/nämnden har uppfyllt kriteriet   

    Styrelsen/gruppen/nämnden har till viss del uppfyllt kriteriet 

    Ej tillämpligt (avsaknad av revisionskriterier)  
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7. Slutsats  

Vår samlade bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten 

bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi bedömer 

även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.  

Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll. 

Styrelsen har följt upp arbetet med intern kontroll per mars 2022 i samband med att 

riskanalys och internkontrollplan för 2022 beslutades. Styrelsen har inte tagit del av 

någon ytterligare uppföljning av arbetet med internkontroll under året.   

 

Vad gäller den utökade granskningen avseende underlag för uppföljning av mål är 

vår bedömning att förbundsstyrelsen i huvudsak har tillsett en ändamålsenlig 

rapportering. Vi anser att uppföljningen skulle gynnas av att på ett tydligare sätt 

knyta an till de beslutade punkterna för uppföljning. I dagsläget är det inte helt tydligt 

vilka delar som faktiskt inkluderas i uppföljningen av respektive fokusområde.  

 

Vad gäller den utökade granskning av rutiner för inköp och upphandling bedömer vi 

att förbundsstyrelsen har tillsett ändamålsenliga rutiner för att säkerställa att inköp 

genomförs i enlighet med aktuella lagkrav. 

 

Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under 

året har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som 

förbundsstyrelsen och fullmäktige har tilldelat dem. 

 

Vi bedömer att skolnämnden för ISGR:s svenska sektion har bedrivit verksamheten i 

enlighet med det reglemente som förbundsfullmäktige fastställt. 

 

Utifrån granskningen lämnas följande rekommendationer till förbundsstyrelsen:  

 Strukturera uppföljningen av de beslutade fokusområdena på ett sätt som 
tydligare knyter an till den beslutade modellen för uppföljning.  

 Tillse att förbundsstyrelsen årligen tar del av uppföljning av avtalstrohet och 
inköp. 
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Göteborg den 11 april 2022   

  

 

Linnéa Johansson   Karin Knutsson  

Verksamhetsrevisor   Verksamhetsrevisor  

 

 

Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor  

och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare   
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Bilaga 1: Bakgrund  

De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till 

den årliga ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen 

granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den 

omfattning som följer av God revisionssed. Ansvaret för verksamheten regleras 

bland annat i kommunallagen. Där framgår att förbundsstyrelsen ska se till att 

verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsfullmäktige 

bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett 

i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för 

att bedöma förbundsstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i 

redovisningssystem och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar 

den grundläggande granskningen bland annat om frågor avseende hur 

förbundsstyrelse och nämnder har: 

 Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de 

fungerar som styrsignaler till verksamheten 

 Gjort en egen riskanalys 

 Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om 

åtgärder vid eventuella avvikelser 

 Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering 

 Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet 

som redovisning 

 Tydliga beslutsunderlag och protokoll 

I revisionens revisionsplan 2021 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande 

granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker 

som framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2021.  
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Bilaga 2: Källförteckning 

Dialoger  

 Styrgrupp Miljö och samhällsbyggnad, 21 oktober 2021  

 Styrgrupp arbetsmarknad, 20 oktober 2021 

 Styrgrupp Social välfärd, 19 oktober 2021  

 Utbildningsgruppens presidium, 5 oktober 2021  

 Förbundsstyrelsens presidium, 1 november 2021  

 Administrativ chef och IT-controller, 7 mars 2022 

 

Dokumentation  

 Förbundsordning  

 GR bokslut 2021 

 Delårsrapport per april 2021 

 Delårsrapport per augusti 2021 

 Hållbar tillväxt  

 Instruktion politiska styrgrupper  

 Internkontrollplan 2021 

 Plan och detaljbudget 2021 för GR 

 Reglemente för förbundsstyrelsen  

 Reglemente för utbildningsgruppen 

 Reglemente för ISGR:s svenska sektion  

 Sammanträdesprokoll för förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen, 

styrgrupperna och skolnämnden för ISGR:s svenska sektion under 2021 

 Strategisk inriktning 2020–2023  

 Policy för inköp och upphandling 

 Riktlinjer till policy för inköp och upphandling 

 Avtalstrohet och inköpsuppföljning. Sammanställning 2020 

 Avtalstrohet och inköpsuppföljning. Sammanställning 2019 

 Utdrag från GR:s intranät. Om inköp och upphandling.  

 Riktlinje för uppsiktsplikt i bolag 
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Bilaga 3. Revisionskriterier  

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för 

revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de 

revisionskriterier som är aktuella i denna granskning. 

Kommunallagen (2017:725) 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av 

kommunens eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders 

och eventuella gemensamma nämnders verksamhet. 

 

I 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom 

nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.  

 

Förbundsordning (2020-02-12) 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla 

Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett 

kommunalförbund med förbundsfullmäktige. 

 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas 

gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen. 

 

Ändamål och verksamhet 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den 

kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för 

medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, 

nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv region 

med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar 

utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 

Förbundet har till uppgift att: 

 Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, 

debatt och förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional 

karaktär.  

 Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande 

insatser kring kompetensförsörjning.  

 Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 

remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i 

förhandlingar och överläggningar avseende frågor av kommunövergripande 
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och strategisk karaktär.  

 Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad 

verksamhetsutveckling.  

 Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.  

 Verka för regionala verksamheters finansiering.  

 Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de 

enskilda kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva 

gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna. 

 

Förbundet har två funktioner: 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden:  

Utbildning  

o Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och 

gymnasieförordningen samt inom ramen för gällande samverkansavtal 

avseende gymnasieskolan medlemskommunerna emellan. 

o Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 

skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för 

gällande samverkansavtal.  

o Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 

gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning.  

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:  

o Arbetsmarknad  

o Miljö och samhällsbyggnad  

o Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå  

o Utbildning  

o Näringsliv  

 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra 

områden. 

 

Förbundsstyrelse och antagningsnämnd  

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 

 Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner 

för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning 

handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
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 På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 

 Ta upp lån och teckna borgen för lån. 

 Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta 

förbundsfullmäktige och förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i 

viktiga frågor. 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för 

antagningen till gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

Styrgrupper  

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta 

styrgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp. 

Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer 

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan 

särskild angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning 

till ett aktiebolag, en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 

 

Instruktion för de politiska styrgrupperna inom GR (2018-02-09) 

Fyra politiska styrgrupper finns inom GR: Styrgruppen för arbetsmarknad, 

styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad, styrgruppen för social välfärd och 

utbildningsgruppen. Utbildningsgruppen är antagningsnämnd, utsedd av 

fullmäktige. 

 

Styrelsen ger styrgrupperna beredningsuppdrag men beredningarna kan även ta 

egna initiativ inom respektive verksamhetsområde och lämna förslag till styrelsen. 

 

Styrgruppernas ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. 

 

Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras 

av ordförande och vice ordförande i medlemskommunernas styrelser, i andra hand 

av representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. 

 

Varje styrgrupp ska årligen få möjlighet att informera styrelsen om sitt arbete. 

 

Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra 

det i hemkommunen. 
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Styrgruppernas budget ryms inom ramen för det aktuella verksamhetsområdet som 

är definierat i verksamhetsplan och detaljbudget. 

 

Reglemente för förbundsstyrelsen (2020-06-09) 

Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan.  Styrelsen har ett 

helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, 

oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form. Styrelsen ska leda 

och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över 

övriga nämnders verksamhet i förbundet. 

 

Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som 

bedrivs av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i. Häri ingår att utse stämmoombud. 

 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och 

ekonomiska ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de 

fastställda målen och återrapportera till fullmäktige. 

 

Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och 

budget för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning 

handhas på ett rationellt och ekonomiskt sätt. Styrelsen ska hålla sig underrättad om 

förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut 

samt verksamhetsplanering. 

 

Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig. 
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Bilaga 4. GR:s organisation  

Nedanstående figur illustrerar GR:s organisation.  

 

Bild 5. GR:s Organisation. Källa: GR:s hemsida, 2022-03-09 

  



* 

34 

Bilaga 5: GR:s strategier som styr och vägleder verksamheten 

Det finns ett antal beslutade och förankrade strategier som styr och vägleder 

verksamheten 

inom GR. Nedan beskrivs de mest västenliga strategierna inom GR.  

 

 Förbundsordningen: beslutas av förbundsfullmäktige i GR och beskriver GR:s 

uppdrag som är att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen. Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa 

mervärde för medlemmarna.  

 

 Strategisk inriktning 2020-2023: den strategiska inriktningen pekar ut sex 

utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de 

kommande åren. Utmaningarna är: 

o Fysisk planering 

o Utbildning och kompetensförsörjning 

o Näringslivsutveckling 

o Digital transformation 

o Social sammanhållning och trygghet 

o Klimat och miljö 

 

 Plan och detaljbudget 2021: i planen har 11 fokusområden formulerats med 

grund i de sex formulerade utmaningarna.  

 

Uppföljning och analys ska sammanställas i delårsrapport per augusti och i 

årsredovisningen. Eventuella avvikelser ska tas upp i delårsuppföljning per april. Den 

ekonomiska utvecklingen ska följas månadsvis. Vid uppföljning ska fokusområdet 

beskrivas som en så kallad logisk kedja, se nedan. Till varje box finns ett antal frågor 

som ska besvaras.  

 

 
Bild 6: GR:s illustration av logisk kedja för uppföljning.  
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A. Förutsättningar 

För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka 

förutsättningar som funnits under året.  

 Vilka resurser och andra förutsättningar har GR haft för att arbeta med 

fokusområdet under 2021? 

 Vilka externa faktorer kan antas ha påverkat arbetet?  

 

B. Processer och aktiviteter 

Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och 

aktiviteter  

som genomförts samt deras kvalitet.  

 Vilka huvudsakliga aktiviteter har GR genomfört inom fokusområdet under 

2021? 

 Hur många kommuner och/eller individer har omfattats av aktiviteterna? 

 Vilken kvalitet har aktiviteterna haft? 

 

C. Regional och/eller kommunal nytta 

En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal 

nytta. I  

analysarbetet måste GR först beskriva vilken nytta som ska skapas inom 

fokusområdet och  

sedan söka efter tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår.  

 

 Vilken regional och/eller kommunal nytta är fokusområdet tänkt att skapa? 

 Vilka tecken finns på att den regionala och/eller kommunala nyttan uppstår? 

 Vilka lärdomar kan dras när det gäller utformningen av GR:s aktiviteter och 

deras förmåga att leda till avsedd regional och/eller kommunal nytta? 

 

D. Nytta för invånarna 

GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. 

Det innebär att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan 

organisation agerar (till exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan 

för invånarna sällan kan sägas vara direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för 

Göteborgsregionens invånare är ändå relevant i analysarbetet, eftersom kunskapen 

kan användas för att vidareutveckla GR:s stöd till kommunerna. 

 

 Vilken förbättring för invånarna är det tänkt att fokusområdet ska skapa? 

 Hur har situationen för invånarna i Göteborgsregionen utvecklats under 

2021? 
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 Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och 

aktiviteter kommande verksamhetsår? 

 

E. Agenda 2030 

Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 

är beroende av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra 

offentliga aktörers agerande. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa 

utvecklingen för de mål som har relevans för fokusområdet. Detta kan ge kunskap 

om hur stödet till kommunerna bör utformas.  

 

 Hur utvecklas Göteborgsregionen i förhållande till de globala mål som har 

relevans för fokusområdet? 

 Bör denna utveckling få konsekvenser för utformningen av GR:s processer och 

aktiviteter kommande verksamhetsår? 

 

 

 



  2021-12-01 

 

 

Till Förbundsstyrelsen  

För kännedom till Förbundsfullmäktige 

 

Granskning av fördjupad löpande granskning 2021 

Projektredovisning  

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har EY genomfört en fördjupad granskning av GRs projektredovisning. Syftet med 

granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen löpande har säkerställt en 

ändamålsenlig och rättvisande projektredovisning genom att verifiera transaktionsflöden 

kopplade till projektprocessen samt att verifiera räkenskapspåståendena fullständighet och 

existens för projekt redovisade under perioden januari till augusti 2021.  

Utifrån granskningens resultat är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen i 

allt väsentligt har säkerställt en rättvisande redovisning. Vidare är vår bedömning att 

transaktionsflöden kopplade till projektprocessen kan verifieras.   

Vi kan konstatera att granskade intäkter och kostnader existerar. Vi kan konstatera att det 

saknas ett system där budget- och eventuell prognosinformation per projekt samlas.  

Vi kan vidare konstatera att det saknas en detaljerad skriftlig beskrivning över hur aktiviteter 

och projekt redovisas i resultat- och balansräkning under året och i samband med del- och 

helårsbokslut.  

Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att: 

 Upprätta en detaljerad beskrivning över hur aktiviteter och projekt skall redovisas i 

resultat- och balansräkning löpande under året och i samband med del- och 

helårsbokslut. Beskrivningen bör omfatta både de automatiska och de manuella 

justeringar som görs av projekten. Syftet med beskrivningen är att informationen skall 

stanna inom GR vid eventuella personalförändringar.   

 

 Samla all projektinformation i ett system i syfte att kunna inkludera all information 

som rör projekt i en projektreskontra. Exempel på information som bör samlas i ett 

system är aktuellt utfall, budget och eventuella prognoser. Syftet med projektreskontra 

är att enkelt kunna ta fram en avstämningsfil i samband med delårs- och helårsbokslut 

där samtliga projekt specificeras med budget och eventuell prognos i syfte att skapa en 

tydlig överblick över pågående projekt vid delårs- och helårsbokslut.  

 

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla 

rekommendationerna senast den 1 mars 2022.  

Göteborg den 1 december 2021 

 

Thomas Svensson   Sven R. Andersson 

Ordförande    Vice ordförande 
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Verifiktionstyp (All)   
Projektstatus (All)   

    
Sum of Saldo (kr) Column Labels   
Row Labels 1470 2430 Grand Total 
110009 E-samhälle   0 0 
110014 Mistra   0 0 
110020 Mistra Urbana stationss 0   0 
200023 GR Kompetensomställning 1 710 975   1 710 975 
205928 Fullfölja studier GR -    -191 381 -191 381 
205930 Plug Innan   -235 480 -235 480 
205933 YRK IN   0 0 
205935 LEA 1 472 0 1 472 
205936 Framtidsrustad region 463 237   463 237 
205938 Västsverige Växer 0   0 
205939 Online safety for SEN   -59 039 -59 039 
205940 VISELEARN   0 0 
205941 SYV-online 2019   0 0 
205943 VGR Fordon 0   0 
205944 InVux   -763 303 -763 303 
205945 EDU Regio   -150 498 -150 498 
205946 Virtual G lab   -73 189 -73 189 
205947 Kompetensförstärkning f 1 058 981 0 1 058 981 
205948 GR SAMSÄR   -112 732 -112 732 
205949 SYVONLINE 2020   -66 034 -66 034 
205950 Göteborgsregionens komp 597 212   597 212 
205953 LS-SYV-Nyanlända   -583 019 -583 019 
205954 GR Kompensnav 1 685 879   1 685 879 
205956 Bros UTD 245 422   245 422 
205957 Distanspedagogik 113 715   113 715 
205958 DIGINC   -465 365 -465 365 
205959 Följdproj, Plug innan 307 010   307 010 
205960 FFS 133 283   133 283 
207013 GRU-IT Upphandling 152 921   152 921 
207016 Förstudier 6 828   6 828 
207203 INDRA; Ssthm Utveckling 0 -773 653 -773 653 
207204 INDRA; Ssthm Drift&Supp 70 219 0 70 219 
207206 INDRA; Gemensam - Utvec 542 526   542 526 
207208 INDRA; Gemensam  Drift& 31 436 0 31 436 
207213 INDRA; Ssthm; Förv-&Utv 81 306   81 306 
207214 ANVÄND EJ! fd Indra för   0 0 
207217 INDRA 3 - Ssthm investe 465 091   465 091 
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207225 Qliksense; Indra SS Dri 20 119 0 20 119 
207227 Qliksense; ELIN Utveckl 0   0 
207228 Qliksense; ELIN Drift&S 0   0 
207230 ELIN; Övergripande arbe 416 028   416 028 
207231 ELIN; GR Utveckling 1 013 078   1 013 078 
207232 ELIN; GR Drift&Support 2 945 913   2 945 913 
207233 ELIN; GR Support-AVSLUT 24 862 0 24 862 
220010 Strategiska inriktn Lär   -1 041 761 -1 041 761 
222000 Digital Licenshantering 7 672 741   7 672 741 
225021 MIK i Förskolan GBG   -90 750 -90 750 
225022 LUPP Skolhandledning di   -119 000 -119 000 
240108 Projektledningsstöd, ex 107 532 0 107 532 
241111 Sexuell Hälsa   -698 922 -698 922 
241166 Ungas kraft   -426 026 -426 026 
241173 Branschsamverkan   -170 127 -170 127 
241202 Srhr.se 106 431   106 431 
241368 Gymnasiedagarna & Futur 784 528 0 784 528 
241369 Handelsrådet, filmer om   -335 569 -335 569 
244525 EPAS - Utvärdering 0 -69 584 -69 584 
244526 EPAS - Utbildningar 50 400   50 400 
244528 Sopsamlarmonstren   -120 857 -120 857 
244531 E-learning SRHR 29 306   29 306 
246027 GBG stad 2019, genomför   -108 475 -108 475 
246031 Kartläggning Kungälv   -73 000 -73 000 
246039 Förstudie Meningsfull f 0 -85 001 -85 001 
246040 Prao i grundsärskola 22 500   22 500 
246101 Huvudmannaplan Tranemo   -21 402 -21 402 
248018 SFI fördjupning Ale   -60 000 -60 000 
248021 Samhällsinfo, Länsstyre   -124 500 -124 500 
248023 GBG - passage 22 500   22 500 
248101 Ungas kraft, arbetspake   -295 800 -295 800 
250008 VG2020 0 -864 682 -864 682 
251115 Språkstödsutbildning, p   0 0 
251122 Statsbidrag lärling   0 0 
251123 Statsbidrag Hälsa och S 0   0 
251124 Statsbidrag Yrkesförare   0 0 
251132 Marknadsföring VUX   -2 304 148 -2 304 148 
251142 GR VUX   -5 617 357 -5 617 357 
251147 Statsbidrag Yrkesvux 0 0 0 
251149 VERA, nytt ekonomiverkt   -1 957 553 -1 957 553 
251150 Extra stbdr regionalt y 0 0 0 
251180 Kommunal resurs Ale   0 0 
251181 Kommunal resurs Alingså   0 0 
251182 Kommunal resurs Götebor   0 0 
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251183 Kommunal resurs Härryda   0 0 
251184 Kommunal resurs Kungsba   0 0 
251185 Kommunal resurs Kungälv   0 0 
251186 Kommunal resurs Lerum   0 0 
251187 Kommunal resurs Lilla E   0 0 
251188 Kommunal resurs Mölndal   0 0 
251189 Kommunal resurs Partill   0 0 
251190 Kommunal resurs Stenung   0 0 
251191 Kommunal resurs Tjörn   0 0 
251192 Kommunal resurs Öckerö   0 0 
251300 Teknikcollege 171 600 0 171 600 
251310 Vård- och omsorgscolleg 262 390   262 390 
270030 ELIN   -9 307 162 -9 307 162 
270031 KAA Anläggning 4 396 948   4 396 948 
271110 K-uppdrag   -129 907 -129 907 
280023 Förvaltning Praktikplat 1 075 875   1 075 875 
280030 PP 3.0 Utveckling 858 448   858 448 
280063 Ale Samverkan   -53 722 -53 722 
280066 Västernorrland   -312 640 -312 640 
280068 Samverkan Kungsbacka   -42 120 -42 120 
280069 Samverkan Fyrbodal   -244 497 -244 497 
280070 Samverkan Halmstad 122 225   122 225 
280073 Studium Praktikplatsen.   -215 750 -215 750 
280074 Karlskoga Kommun   -106 954 -106 954 
280075 Söderhamns Kommun   -173 582 -173 582 
280076 Lindesberg Kommun   -75 949 -75 949 
283018 Inst. för socialt arbet   -133 878 -133 878 
283021 Skaraborg Samverkan   -233 409 -233 409 
283022 Linköpings Universitet   -375 052 -375 052 
283026 Hulebäcksgymnasiet   -35 000 -35 000 
283028 Malmö Stad   -172 779 -172 779 
283030 Pp.se Kristianstad   -150 400 -150 400 
283032 Borås Högskola   -70 337 -70 337 
283033 Boråsregionen   -906 307 -906 307 
283034 Region Skåne   -667 850 -667 850 
283035 Samverkan Falkenberg   -188 869 -188 869 
283036 Samverkan AME Mölndal   -64 373 -64 373 
283037 Samverkan Lund   -103 235 -103 235 
283038 Region Västerbotten 0 -65 999 -65 999 
283039 Samverkan Malmö, prao   -283 470 -283 470 
283040 Linköpings kommun 0 -113 257 -113 257 
283041 Samverkan Svenljunga-Tr   -65 670 -65 670 
283043 Samverkan Helsingborgs  2 250   2 250 
291799 Gryning vård   -127 514 -127 514 
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291808 Ny som chef 15   -75 456 -75 456 
291809 Ny som chef 16   -593 237 -593 237 
291810 Ny som chef 17 6 280   6 280 
291822 Framtidens samhällsbygg   -484 978 -484 978 
291823 Jag vill bli chef 2020   -51 223 -51 223 
291826 Framtidens samhällsbygg 0 -231 948 -231 948 
291827 Kungsbacka Teknik, ledn 0 -6 688 -6 688 
291828 Ale Kultur o fritid,led 3 376 0 3 376 
291829 Ledarutv barn-& elevhäl   -27 000 -27 000 
291830 Jag vill bli chef 2021 89 846   89 846 
291831 Härryda nya chefer 2021 0 -3 918 -3 918 
291832 Framtidens samhällsbygg   -18 794 -18 794 
291833 Grundsk.f- styrning & l 108 600   108 600 
291834 Att leda chefer indirek 8 000   8 000 
291835 GBG, GSF 173 000   173 000 
299999 Ospec levskuld VUX 0   0 
410062 STN Övrigt/Ospec   -38 924 -38 924 
410532 Registratorsutbildning   -171 887 -171 887 
410534 Färdtjänsten 680   680 
410537 Kvalificerad processled   -10 703 -10 703 
410541 Socialtjänstforum   -79 221 -79 221 
410542 Socialchefsdagarna 2020   -134 708 -134 708 
410543 SCD 2021 70 337   70 337 
410545 Valideringskonferens 10 129   10 129 
412266 Utvecklingsprg för MAS,   -343 205 -343 205 
412294 Psykisk ohälsa o missbr   -3 499 -3 499 
412295 Demenskonferens 27 782   27 782 
412296 Supported och IPS   -80 308 -80 308 
412297 Train the trainer 50 264   50 264 
412298 Utb vård och omsorg i P 2 600   2 600 
412331 Sas utvecklingsprogram 0 -281 184 -281 184 
412332 Socialrätt   -100 394 -100 394 
412338 Kälvestens intervju- oc   -55 375 -55 375 
412343 Kursledarutb "Ett hem a   -38 866 -38 866 
412355 Om beroende i familjepe 1 733   1 733 
412356 Mötesarena Ekonomiskt b 19 582   19 582 
412357 Fördjupning Familjerätt 7 551   7 551 
412358 Samtal med barn 11 036   11 036 
412359 Samtal med barn AKK 4 066   4 066 
412401 Filmning LS länderdag 0 -8 399 -8 399 
412402 Kurser i TEAMS   -22 990 -22 990 
412403 Vårdnadsöverflyttningar 601   601 
412572 Komp och stab Barn o un   -178 298 -178 298 
412583 Mötesplats Funktionshin 12 328   12 328 
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412584 Återhämtningsinriktat f 22 274   22 274 
412591 Motiverande Samtal & co   -146 412 -146 412 
412594 Program Scd 2021 153 751   153 751 
412595 LMS-utveckling 357 176   357 176 
414091 Kommunikation & bemötan   -75 476 -75 476 
414105 Att styra och leda proj   -136 893 -136 893 
414109 Förebygga hot och våld   -94 505 -94 505 
414110 Ekonomi icke-ekonomer   -14 673 -14 673 
414111 Verktyg och metoder 7 441 0 7 441 
414112 Nämndadministration 0 -19 456 -19 456 
414113 Att leda digitala möten 0 -23 078 -23 078 
415005 LVM utbildning   -47 662 -47 662 
415025 Existentiella frågor oc 3 488   3 488 
415026 Ökad kunskap om kogniti 0 -13 917 -13 917 
415027 Mötesplats IFO   -5 017 -5 017 
415031 AKK Grundutbildning 850   850 
415034 Insatsförlopp vid demen 1 719   1 719 
421106 FoU stöd arbetsmarknad   -386 948 -386 948 
421117 Analysmodell för kunskb   -39 038 -39 038 
421128 Kommuntorg Future skill 16 242   16 242 
421129 NAD i Väst §37 lst   -1 624 671 -1 624 671 
421130 Segregation & urban utm   -167 794 -167 794 
421131 Utvecklingsproj ek bist 0 -39 994 -39 994 
421134 Fokus arbetsmarknad VG2 0 0 0 
421135 Nyckeltal personalhälsa 0   0 
421136 Kvotflyktingar  §37 lst   -282 865 -282 865 
421137 Nyckeltal personalhälsa 14 044   14 044 
421139 NAD - VGR 1 315 038   1 315 038 
421140 Arbetsmarknadsfrågor i    -823 073 -823 073 
421141 Digital inkludering nya   -1 495 074 -1 495 074 
470319 Samhällsinformation   -14 538 -14 538 
510039 FoU-medel   -612 217 -612 217 
510040 Föreningen FoU Välfärd 9 406 0 9 406 
511109 Barn- och unga nätverke   -474 -474 
511118 VGR, FoU bidrag   -706 211 -706 211 
511119 Nätverk verksamhetsutv.   -75 275 -75 275 
521109 PYC Västsverige   -69 213 -69 213 
521119 Gryning samverkan   -171 885 -171 885 
521134 Ungdomsmot. fördjupad u   -134 903 -134 903 
521142 Yrkesresan komp. stabil   -1 038 331 -1 038 331 
521150 Västernorrlandsmodellen   -420 523 -420 523 
521170 Förälder på avstånd (FO   -1 381 431 -1 381 431 
521173 Utvärdering av Utökade    -636 413 -636 413 
521176 LANDA utvärdering   -82 490 -82 490 
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521177 FoU-stöd i utv av bruka 54 080 0 54 080 
521180 FoU-stöd plattform Leru   0 0 
521182 Antivåldsbehandlings ef   -902 940 -902 940 
521184 FoU-cirkel cannabis   0 0 
521185 Översikt försörjningsst   -584 904 -584 904 
521186 FoU-stöd verksamhetslog   0 0 
521187 Aktualiseringar Gbg 166 161   166 161 
521188 Välfärdsteknikens värde 471 196   471 196 
521189 LUPP 2020   -421 234 -421 234 
521190 Kostnader Nära vård 22 283   22 283 
521191 Personcentrering 259 916   259 916 
521192 Indikatorer för Nära vå 48 587   48 587 
521193 Samsjuklighet VGR 90 859   90 859 
521195 Coronastudien 151 850   151 850 
521196 KAST   -106 896 -106 896 
521197 Våld i nära HBTQ-relati 0 0 0 
521198 Samsjuklighet Västkom   -232 835 -232 835 
521199 Framtidsspår   0 0 
521201 Kvalitetsindikatorer SP   -179 221 -179 221 
521202 Spridningsmaterial Förä   -75 000 -75 000 
521203 Främjande äldre 50 805   50 805 
521205 Följeforskning Startstr 1 332   1 332 
521300 Vårdens medarbetare   -2 336 092 -2 336 092 
521303 Testbädd AllAgeHub   -1 492 954 -1 492 954 
521305 Testbädden AllAgeHub VG 320 062   320 062 
521306 Nära vård 0 -74 070 885 -74 070 885 
521307 Digitalisering ÄO 62 489   62 489 
521308 Psykisk hälsa 2021   -546 384 -546 384 
521309 Yrkesresan BoU nationel 78 392   78 392 
541107 Age Hub: kommun   -1 175 970 -1 175 970 
611407 SMART MR (Interreg m me 0   0 
611417 Färdplan Klimat   0 0 
611418 Matavfallsspurten 2021 0 -59 277 -59 277 
611421 Nätv Socialt Hållb Tran 0   0 
611425 Hållbar utveckling på s 0 0 0 
611427 Fact movement 0 -472 949 -472 949 
611428 LONA Grön infrastruktur   0 0 
611429 Kartl av besökare i nat   -1 103 -1 103 
611430 Samarbete stråket Gbg-B   -1 651 962 -1 651 962 
611432 Cykelplanering   -417 427 -417 427 
611437 Delmos statsbidrag 2020 0 0 0 
611438 Levande stationssamhäll 275 181   275 181 
611439 Arbetsgruppen social hå   -11 403 -11 403 
611443 Urbana och förtätning ( 0 0 0 
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611444 Resurssmart förskola 4 824 0 4 824 
611445 Miljömiljontjänst 0 -315 179 -315 179 
611446 Miljömiljonen avfall/kl 0 -51 831 -51 831 
611447 Miljömiljonen-Upphandli 0 -16 528 -16 528 
611448 Miljömiljonen - Jordbru 0 -93 628 -93 628 
611449 Miljömiljonen-Gbgreg kl   -244 544 -244 544 
611452 KURS ÅVC personal 0   0 
611453 Tjänsteköp Kollektiftr. 0   0 
611454 Nätv Socialt Hållb Tran   -168 466 -168 466 
611455 Bostadsläget 0 -30 523 -30 523 
611456 SVAR   -729 457 -729 457 
611457 Rebas 2.0 0   0 
611458 Framtidens snabbcykelst 42 040   42 040 
622413 Gökägg   -247 274 -247 274 
634205 Regional kretsloppstjän   -9 470 717 -9 470 717 
634206 Avfall 3 628 256   3 628 256 
634207 VA 3 615 365   3 615 365 
634213 Ny avfallsplan 1 515 123   1 515 123 
634216 Resurssmart äldreboende 666 122   666 122 
634218 Matavfallskampanj   -7 105 -7 105 
634223 GR samarbete råvatten   -200 000 -200 000 
634322 Minimeringsmästarna 2.0 86 437   86 437 
634323 Minimeringsmästarna GR   -149 327 -149 327 
634325 Smart MR TID 0   0 
635009 KCR 37 325   37 325 
657010 Allmänt (Kalk)   -14 405 -14 405 
Grand Total 41 931 088 -142 777 957 -100 846 868 



6öTEBORGS
RE6IONEN 2021,-L1,-09

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Granskning av arbetet med att stödja medlemskommunerna i sitt
a rbete med kompetensförsörjni ng

På uppdrag av de fiirtroendevalda revisorema i Göteborgsregionens kommunalftirbund (GR)
har EY genomfi)rt en granskning av arbetet med att stödja medlemskommunerna i sitt arbete
med kompetensfiirsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om ftirbunds-
styrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppftiljning av arbetet med att
stödja medlemskommunernas arbete med kompetensftirsörjning.

Utifrån granskningens resultat är den sammanfattande bedömningen att fi)rbundsstyrelsen har
säkerställt en ändamålsenlig styming, ledning och uppftiljning av arbetet med att stödja
medlemskommunernas arbete med kompetensftirsörjning.

Granskningen visar att den formella stymingen av kompetensftirsörjningsarbetet utgår ifrån
Förbundsordning, Strategisk inriktning 2020-2023, och Plan och detaljbudget 2021.
Styrkedjan är väl ftlrankrad i GR:s organisation och ansvaret fiir kompetensforsörjnings-
arbetet inom GR: organisation upplevs som tydligt.

Arbetet med kompetensfiirsörjning sker inom olika samverkansytor. Samverkan i branschråd
lyfts som viktiga samverkansforum där kommunerna med stöd av GR kan ta ett gemensamt
grepp om regionens kompetensftirsörjning. Omvärldsbevakning och GR:s samverkan med
arbetsftjrmedlingen iir exempel där GR bidrar till medlemskommunemas arbete med
kompetens fiirsörjning.

Förbundsstyrelsen tar del av uppftiljning av kompetensfiirsörjningsarbetet via delårs- och
årsrapporter. I ftirekommande fall får ftirbundsstyrelsen dragningar från chefsnätverken.

Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser lämnas inga rekommendationer till
ftirbundsstyrelsen.

Göteborg den 9 november 2021

Thomas Svensson

Ordftirande

Sven R.

Vice ordftirande
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har EY genomfört en granskning av GR:s arbete med att stödja medlemskommunerna i sitt 

arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet 

med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Granskningen visar att den formella styrningen av kompetensförsörjningsarbetet utgår ifrån 

Förbundsordning, Strategisk inriktning 2020–2023, och Plan och detaljbudget 2021. 

Styrkedjan är väl förankrad i GR:s organisation och ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet 

inom GR: organisation upplevs som tydligt.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning sker inom olika samverkansytor. Samverkan i branschråd 

inom offentlig sektor lyfts som viktiga samverkansforum där kommunerna med stöd av GR kan 

ta ett gemensamt grepp om regionens kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning och GR:s 

samverkan med arbetsförmedlingen är exempel där GR bidrar till medlemskommunernas 

arbete med kompetensförsörjning. 

 

Granskningen visar att förbundsstyrelsen tar del av uppföljning av kompetensförsörjnings-

arbetet via delårs- och årsrapporter. I förekommande fall får förbundsstyrelsen dragningar från 

chefsnätverken. Genom protokollstudier kan vi inte se att föredragningar från chefsnätverken 

avseende kompetensförsörjning har ägt rum under 2021 för förbundsstyrelsen. 

 

Granskningens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning 

och uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetens-

försörjning. Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser lämnar vi därför inga 

rekommendationer till förbundsstyrelsen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning, kompetensutveckling 

och kompetensomställning. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för alla 

Sveriges kommuner, då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav som 

ställs enligt lagstiftning. Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har i den strategiska inriktningen formulerat sex utmaningar som GR ska fokusera på under 

perioden 2020–2023. En av de utmaningarna är utbildning och kompetensförsörjning inom 

offentlig sektor och näringsliv. 

Enligt GR:s plan- och detaljbudget 2021 är matchning av kompetens fortsatt en stor utmaning 

för regionens arbetsliv, inte minst på grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden 

befinner sig i, där arbetsuppgifter förändras och nya kompetenser efterfrågas. Under 2019 och 

2020 växlade GR upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning; fler arenor och 

samverkansplattformar skapades. Under 2021 inriktas arbetet med kompetensförsörjning 

inom offentlig sektor på äldreomsorg, förskola och grundskola. Ett nytt branschråd för 

äldreomsorg ska etableras och de befintliga branschråden för förskola och grundskola 

utvecklas ytterligare. GR planerar även att undersöka förutsättningarna för att etablera ett 

branschråd inom området funktionsstöd. När det gäller kompetensförsörjning inom näringslivet 

ligger fokus under 2021 på omställning av kompetens inom bland annat fordonsindustrin, 

besöksnäringen och handeln. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin strategi för kompetensförsörjning inom 

bland annat socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård att antalet barn och äldre i 

befolkningen ökar kraftigt under de kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar 

samtidigt i lägre utsträckning, i vissa delar av landet minskar till och med antalet. Konkurrensen 

om arbetskraften på hela arbetsmarknaden väntas därför öka, vilket ställer högre krav på 

kommuners kompetensförsörjning. 

Mot bakgrund av ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen 

bedömt det som väsentligt att granska förbundets styrning, ledning och uppföljning av det 

stödjande arbetet med kompetensförsörjning. I God revisionssed framgår de grunder som 

revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvars-

grunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för brister i styrning och 

uppföljning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, ledning och uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning. 
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning avseende 
arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning? 

o Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?  

o Är dessa mål och styrdokument implementerade i GR:s verksamhet? 

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av 
arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning? 

o Hur följs GR:s insatser på området upp? 

o Vad visar uppföljningen? Kan effekt av insatserna påvisas?  

► Hur ser utvalda medlemskommuner på GR:s arbete med att stödja dem i 
kompetensförsörjning?  

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av: 

► Kommunallagen (2017:725) 6 kap 4 § och 6 § som reglerar nämnders och 
styrelsens ansvar 

► Förbundsstyrelsens reglemente  
► Förbundsspecifika riktlinjer och policys med relevans för området 

 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 1.  

1.4. Metod 

Granskningen har utförts som en dokument- och intervjustudie. Se källförteckning i bilaga 2.  

 

Intervjuer har hållits med presidiet i förbundsstyrelsen, förbundsdirektör, avdelningschefer med 

ansvar för branschråden förskola, grundskola respektive äldreomsorg.  

Därutöver har intervjuer även hållits med valda representanter från medlemskommunerna som 

deltar i branschråd förskola, branschråd grundskola och branschråd äldreomsorg. Urvalet av 

intervjupersoner för branschrådsrepresentanterna har varit strategiskt med sikte på att välja 

fem medlemskommunerna utifrån principen större kommuner, mindre kommuner och krans-

kommuner.  

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser förbundsstyrelsen.  
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2. GR:s styrning och ansvar inom kompetensförsörjningsarbetet 

2.1. Tydlig kedja i styrande dokument  

Kompetensförsörjningen är en viktig del i det uppdrag GR har gentemot 

medlemskommunerna. Kompetensförsörjning finns beskrivet i Förbundsordningen såväl som 

i Strategisk inriktning 2020–2023 och i Plan och detaljbudget 2021. Dessa tre styrdokument är 

centrala för förbundstydelsens styrning och ledning vad gäller GR:s arbete i att stödja 

medlemskommunerna i arbetet med kompetensförsörjning.   

 

2.1.1. Förbundsordningen 

Förbundsordningen är GR:s viktigaste styrande dokument och fastställer förbundets ändamål 

och verksamhet. I förbundsordningen framgår att förbundet har två funktioner. För det första 

är det myndighetsutövande inom utbildning, som bland annat innebär att svara för antagningen 

till gymnasieskolan, svara för anordnande av lärande för vuxna, bedriva internationellt inriktad 

förskoleklass-, grund- och gymnasieskolverksamhet samt verksamhet för fritidshem. För det 

andra är förbundet ett samverkansorgan inom arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad, 

social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå, utbildning och näringsliv.  

 

Det som i nu gällande förbundsordning, som trädde i kraft 2020, framgår vad gäller 

kompetensförsörjning är att GR:s verksamhet bland annat syftar till att ”bedriva 

kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring kompetens-

försörjning”. 

 

I intervju beskrivs styrningen av kompetensförsörjningsarbetet följa förbundets styrkedja.  GR:s 

mål är att bedriva kompetensutveckling och samordna kommunernas mötesplats för forskning, 

kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och även jobba med omställning i förhållande till 

teknikutveckling. 

 

2.1.2. Strategisk inriktning 2020–2023  

Strategisk inriktning 2020–2023 är det för förbundet styrande dokumentet för verksamheten 

under innevarande mandatperiod. Den strategiska inriktningen pekar ut sex utmaningar som 

GR behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Dessa utmaningar finns inom 

områden där GR ser att regionalt samarbete kan göra stor skillnad. I likhet med 

Förbundsordningen beskriver Strategisk inriktning 2020–2023 kompetensförsörjningen som 

en av dessa utmaningar. I tillägg ges också exempel på hur kompetensförsörjningsarbetet 

hänger ihop med de globala målen i Agenda 2030. För området kompetensutveckling är de 

målen: 

 

 Ingen fattigdom  

 God utbildning för alla  

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling  

 

I Strategisk inriktning 2020–2023 beskrivs att kompetensförsörjning handlar både om att få 

elever att klara av skolan med godkända betyg och att erbjuda möjligheter att utvecklas efter 
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skoltiden. Människor behöver besitta den kompetens som efterfrågas. I regionen beskrivs det 

att flera branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. Kontinuerlig kompetens-

utveckling måste vara lättillgänglig och gå i takt med verksamhets- och teknikutveckling.  

 

Vidare framgår i Strategisk inriktning 2020–2023 hur GR arbetar i samverkan med 

kommunerna för att bidra till deras arbete med kompetensförsörjningen. Bland annat arbetar 

GR tillsammans med kommunerna förebyggande med skolfrågor och fullföljda studier. Detta 

för att minska studieavbrotten och därmed skapa bättre förutsättningar för både individ och 

samhälle. För att detta ska lyckas behövs en långsiktig samverkan mellan skola och arbetsliv, 

eftersom det lägger grunden för framtida studie- och yrkesval. Val som är avgörande för 

kompetensförsörjningen.  

 

Enligt Strategisk Inriktning 2020-2023 är kommunerna de största arbetsgivarna i 

Göteborgsregionen. Under de senaste åren har personalomsättningen i kommunerna 

fördubblats. Vidare visar prognoserna att kommunerna i Göteborgsregionen totalt kommer att 

behöva rekrytera 9000 personer årligen fram till 2026. För att fortsätta leverera välfärd av god 

kvalitet behöver arbetsgivarvarumärket stärkas för att både attrahera nya medarbetare och 

behålla befintlig personal. För att kunna möta behoven på en förändrande arbetsmarknad 

behöver människor dessutom lära hela livet. En flexibel och anpassningsbar vuxenutbildning 

spelar en stor roll för att lyckas med detta arbete. Detta även eftersom kraven på utbildning 

har höjts. Strukturomvandlingen som sker leder till att arbetsuppgifter förändras, nya 

kompetenser behövs och vissa yrken försvinner. En rörlighet på arbetsmarknaden där de som 

redan har en anställning ska kunna vidareutvecklas och de som saknar anställning ska kunna 

in- eller omskolas är nödvändig. 

 

 
Figur 1. Illustration av GR:s olika insatser för kompetensförsörjning gentemot olika individer. Källa: GR 
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2.1.3. Plan och detaljbudgeten 2021   

Plan och detaljbudgeten 2021 beskriver vilka delar av GR:s verksamhet som särskilt ska följas 

upp under 2021. Utgångspunkten är de utmaningar som definierats i Strategisk inriktning 

2020–2023. Som tidigare nämnts rör två fokusområden för mandatperioden kompetens-

försörjningsarbetet: 

 kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv, och 

 fullföljda studier för alla elever.  

 

Avseende kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv är matchning av 

kompetens en stor utmaning för regionens arbetsliv. Arbetsmarknaden befinner sig i en 

strukturomvandling där arbetsuppgifter förändras och nya kompetenser efterfrågas. Inom 

många branscher och inom välfärdssektorn saknas personal med formell kompetens. Därför 

växlade GR upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning under 2019 och 2020. Under 

2021 inriktas arbetet med kompetensförsörjning inom offentlig sektor på äldreomsorg, förskola 

och grundskola.  

 

Beträffande fullföljda studier för alla elever samverkar GR med kommunerna för att motverka 

studieavbrott. Målet är att alla elever ska fullfölja en gymnasieutbildning. Sedan 2011 har GR 

i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet på området. Under 2021 

var GR:s ambition att etablera ett regionalt kunskapscentrum kring fullföljda studier. Under året 

har samverkan pågått med VGR och kommunalförbunden Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. 

I oktober formulerades en gemensam ansökan med målsättningen att etablera kunskapsnoder 

i de fyra kommunalförbunden. Om ansökan beviljas kan konskapsnoderna träda i kraft under 

våren 2022 och bidra till att skapa bättre förutsättningar för GR och medlemskommunerna att 

fördjupa arbetet kring fullföljda studier. Vidare har GR:s ambition varit att fortsatta driva 

satsningar på ledarskap och kvalitet inom skolområdet, exempelvis genom ledarprogram för 

blivande skolledare. Programmet ”Jag vill bli skolledare!?” ställdes dock in under pandemin, 

men avser starta upp igen under våren 2022. Ytterligare exempel på utvecklingsinsatser inom 

skolan finns inom Göteborgs stad där samtliga rektorer och biträdande rektorer under 2021–

2023 ingår i en insats med fokus på team- och ledarutveckling.  

 

Av intervju med förbundsstyrelsen presidium framgår att de upplever att GR:s arbete med 

kompetensförsörjning gentemot kommunerna fungerar bra.  

 

I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter som indikerar att mål- och styrdokument 

inte skulle vara implementerade i GR:s verksamhet.  

2.2. Olika samverkansytor för kompetensförsörjning 

2.2.1 Branschråd inom offentlig sektor  

I delårsrapporten beskrivs branschspecifika kompetensråd som en arena/samverkansmodell 

där GR bedriver en del av sitt kompetensförsörjningsarbete. Det är en samverkansmodell där 

representanter från branscher/arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra relevanta 

aktörer etablerar en strukturerad mötesform. Här kan företrädare från olika branscher 

synliggöra sina behov som bidrar till bättre kompetensförsörjning. I ett strategiskt perspektiv 

kan de branschspecifika kompetensråden genom kraftsamling och fokusering bidra till att 
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skapa kortare beslutsvägar. De kan även möjliggöra ett systematiskt arbete kring 

utbudsplanering, medverka till erfarenhetsutbyte, ta fram underlag, prognoser och analyser 

samt ge möjlighet att tillsammans hitta nya modeller och metoder för förbättrad matchning.  

 

GR:s branschspecifika kompetensråd är följande: 

 Installationsbranschen  

 Besöksnäringen  

 Fastighetsbranschen  

 Handelsbranschen  

 Byggbranschen  

 Transportbranschen 

 

I denna granskning har dock fokus varit på det arbete som riktas mot den verksamhet där 

kommunerna är arbetsgivare och inte näringslivet.  

 

2.2.2 Branschspecifika kompetensråd för offentlig verksamhet 

Branschråden startade för att göra något åt den stora bristen på personal. Idag finns 

etablerade branschråd för förskolan, grundskolan och äldreomsorgen. Utvecklingen av de 

olika branschråden för offentlig sektor fortsatt under året. Under 2021 har ett nytt branschråd 

för äldreomsorg etablerats och branschråden för förskola och grundskola utvecklas ytterligare. 

Branschråden består av representanter från kommunerna, bland annat personal-, 

verksamhets- och förvaltningschefer. Branschråden arbetar gentemot ett antal fokusområden 

anpassade efter utmaningarna inom deras specifika verksamheter. Branschrådens syfte, 

uppdrag och sammansättning finns beskrivet i dokumenten Branschråd: Förskola – syfte, 

målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning, Branschråd Grundskola – upplägg, 

samt i Branschråd för äldreomsorgen – förslag till sammansättning, uppdrag och mandat. Det 

framgår av  dokumentet rörande Grundskola och av intervjuuppgift att Branschråd Grundskola 

och Branschråd äldreomsorg har baserat arbetsformenen på Branschråd Förskolas struktur.  

 

Att skapa samverkansytor med arbetsförmedlingen lyfts i intervjuer som ytterligare en viktig 

aspekt av GR:s arbete med kompetensförsörjning. Där kan GR ”ha örat mot rälsen” för att 

säkerställa att statliga satsningar matchar kommunernas behov. Syftet med detta arbete är att 

varje enskild kommun inte ska behöva ha en organisation för att övervaka förändringar och 

direktiv från statlig nivå, utan ett mervärde från kommunalförbundet ska finnas.  

 

I intervjuer lyfts dock att det finns utvecklingspotential i GR:s arbete. De intervjuade pekar på 

att det skulle kunna gå att utveckla matchningen mellan statlig och lokal nivå mer via 

dialogytorna med statliga aktörer som GR har.   

2.3. Ansvar inom GR 

Inom GR:s organisation ligger ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet på 

avdelningscheferna för Arbetsmarknad och social välfärd samt Utbildning. Ansvaret för arbetet 

kan också bero på hur kompetensförsörjningsarbetet och insatserna organiseras och 

finansieras. Vid arbete i projekt uppges det exempelvis finnas en projektorganisation med en 
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tydlig struktur. Då är avdelningschefernas arbete och ansvar som viktigast i uppstarten av 

arbetet, när problem identifieras och finansiering ska fram.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning beskrivs i intervjuer som ett komplext arbete. Skola, 

förskola och äldreomsorg är olika verksamheter som är i behov av olika insatser och olika 

insatser krokar i varandra. Vid arbetet med kompetensförsörjning utgår därför inte GR från sin 

egen organisationsmodell. Istället framkommer i intervjuer att det för GR har varit viktigt att 

hitta sätt att internt organisera sig så att det på bästa sätt stödjer medlemskommunerna. 

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med 

tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. GR arbetar med olika målgrupper 

och anpassar insatser efter individen.   

 

 
Figur 2. Illustration av GR:s process att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av 

personer som har rätt erfarenhet och utbildning. Källa: GR 

 

2.4. Bedömning 

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning 

avseende arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Granskningen visar att det finns en tydlig styrkedja inom GR. Förbundsordningen fastställer 

förbundets ändamål och verksamhet. Strategisk inriktning 2020–2023 är det styrande 

dokumentet för verksamheten under innevarande mandatperiod och pekar ut riktningen för 

verksamheten då den identifierar sex utmaningar som GR behöver fokusera på att möta under 

de kommande åren. I Plan och detaljbudget 2021 beskrivs vilka delar av GR:s verksamhet 

som särskilt ska följas upp under 2021. Dessa delar är kopplade till de sex utmaningar som 
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pekats ut i Strategisk inriktning 2021. I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter som 

indikerar att mål- och styrdokument inte skulle vara implementerade i GR:s verksamhet.  

 

Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet ligger på avdelningscheferna inom Arbetsmarknad 

och social välfärd och Utbildning. GR arbetar med olika samverkansforum för att bidra till 

medlemskommunernas kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning och samverkan med 

arbetsförmedlingen är exempel på hur GR stöttar medlemskommunerna för att säkerställa att 

statliga satsningar matchar kommunernas behov. Samverkan i branschråden är också ett 

viktigt samverkansforum där kommunerna med stöd av GR kan ta ett gemensamt grepp om 

regionens kompetensförsörjning.    
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3. Uppföljning och rapportering    

3.1. Uppföljning genom delårs- och helårsrapporter 

Som tidigare nämnts kopplas i GR:s Plan och detaljbudget för 2021 de 11 fokusområden som 

finns för de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. Dessa 11 fokusområden är 

områden som enligt Plan och detaljbudget 2021 ska följas upp och analyseras. Två av dem är 

knutna till kompetensförsörjning och utbildning och rör kompetensförsörjning inom offentlig 

sektor och näringsliv, respektive fullföljda studier för alla elever. 

 

I intervju med förbundsstyrelsens presidium framkommer att förbundsstyrelsen inte efterfrågat 

någon specifik uppföljning för området kompetensförsörjning. Den uppföljning som 

förbundsstyrelsen uppges få är genom delårs- och årsrapporter samt i förekommande fall 

dragningar från chefsnätverken. Genom protokollstudier kan vi inte se att föredragningar från 

chefsnätverken avseende kompetensförsörjning har ägt rum under 2021 för förbundsstyrelsen.  

 

Av intervju med tjänstepersoner framkommer att det hade varit bra om det fanns en separat 

uppföljning för GR:s arbete med att stödja kommunerna i kompetensförsörjningsarbetet.  

 

3.2. Uppföljningen visar att kompetensförsörjningsarbetet har gett resultat   

I delårsrapporterna för april respektive augusti 2021 utvärderas de 11 fokusområdena i Plan 

och detaljbudget 2021. Enligt delårsrapporterna utvecklas båda områdena som rör utbildning 

och kompetensförsörjning enligt plan. Vidare presenterar GR i delårsrapporterna en 

lägesrapport över de viktigaste insatserna som GR har genomfört inom området 

kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Där listas arbetet med respektive branschråd och 

de effekter som har uppnåtts, vilket i korthet återges nedan.  

 

Branschråd förskola  

 GR samarbetar med Göteborgs universitet för att skapa flexibla utbildningar. 

Söktrycket för förskollärarprogrammet för yrkesverksamma ökade med 375 procent.  

 Åtta av regionens 13 kommuner hade i april infört eller var under införande av 

befattningen förskoleassistent som tagits fram av branschrådet   

 En ny valideringsmodell och ett utbildningskoncept framtaget genom ESF-projektet 

Kompetensförstärkning förskola har medfört att en stor del av regionens outbildade 

förskolepersonal nu utbildas till barnskötare eller förskoleassistent.  

 

Branschråd grundskola 

 En kartläggning av medlemskommunernas befattningar på fritidshemmen har 

resulterat i att gemensamma befattningar ska tas fram för regionens fritidshem. Detta 

uppges skapa bättre förutsättningar för en regiongemensam arbetsmarknad.  

 Grundskolenätverkets årliga rektorskonferens lockade 360 rektorer. Ett stor fokus 

lades på branschråd grundskolas arbete samt behoven och innebörden av nya 

organisatoriska förutsättningar. Det handlar om att designa en organisation utifrån fler 

befattningar än lärare och de krav som ställs på ledare i framtida organisering.   
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Branschråd äldreomsorg 

 Branschrådet har startats och inlett arbetet mot en GR-gemensam strategi för 

differentierade roller och arbetsuppgifter för personal inom äldreomsorg. Även GR-

gemensamma karriärvägar för personal tas fram.  

 På branschrådets initiativ samordnar GR den statlig satsningen äldreomsorgslyftet som 

kommer att leda till att 350 nya utbildningsplatser för undersköterskor startar under 

året.  

 

Vad gäller ansvar för uppföljning av branschrådens arbete finns detta beskrivet i dokumenten 

Branschråd: Förskola – syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning, 

Branschråd Grundskola – upplägg, samt i Branschråd för äldreomsorgen – förslag till 

sammansättning, uppdrag och mandat. Utbildningschefsnätverket respektive socialchefs-

nätverket är ansvariga för uppföljning av det arbete som branschråden för grundskola och 

äldreomsorg bedriver. Det framkommer även att en utvärdering av branschrådens arbete görs 

som underlag för chefsnätverken att ta ställning till, till exempel rörande fortsättning eller 

ändring av uppdrag och prioriteringar.  

 

I intervjuer diskuteras också att det finns olika sätt att följa upp arbetet på. En del av arbetet är 

kvantifierbart. Exempelvis går det att påvisa hur många utbildningar GR har startat och hur 

många som har deltagit. Det går också att följa hur många kommuner som infört den nya 

befattningen förskoleassistent som togs fram av branschrådet med syftet att stärka 

kompetensförsörjningen i förskolan genom att skapa fler vägar in. Denna typ av kvantifierbara 

resultat återfinns i delårsrapporten.  

Andra aspekter av kompetensförsörjningsarbetet uppges inte vara mätbara på samma sätt. 

Vad gäller uppföljning av branschrådens arbetssätt pågår just nu ESF-projektet BROS; 

Branschråd i offentlig sektor. Projektet pågår under ett år och avslutas i januari 2022. Projektet  

kartlägger branschrådens arbete med hjälp av intervjuer och syftar till att hitta former för 

samverkan kring arbetsmodellen inom GR samt en gemensam kvalitetssäkring. Detta projekt 

uppges kunna bidra till att ge GR mer information om vad deltagande kommuner i 

branschråden saknar och vad GR kan göra för att förbättra sitt arbete. En mindre formell 

uppföljning inom tjänstepersonsorganisatonen på GR sker varje vecka när ansvariga 

avdelningschefer från GR stämmer av med branschråden vad de vill ha hjälp med och vad för 

insatser de behöver just nu.  

3.3. Bedömning  

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

rapportering avseende arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning.  

Granskningen visar att det finns ett pågående uppföljningsarbete avseende kompetens-

försörjningsarbetet. Arbetet med fokusområdena som återfinns i Strategisk inriktning 2020–

2023 och i Plan och detaljbudgeten 2021 följs upp i delårsrapport för april och augusti 2021. 

Uppföljningen visar att båda områdena som rör utbildning och kompetensförsörjning utvecklas 

enligt plan. 
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I de fall arbetet med kompetensförsörjning är kvantifierbart presenteras resultaten i 

delårsrapporterna. I styrande dokument finns information kring hur branschrådens arbete och 

resultat ska återrapporteras och till vem. En uppföljning bestående av ett ESF-projekt 

innehållande intervjustudier pågår även kring hur medlemmarna i branschråden upplever att 

arbetet och samarbetet med GR fungerar.   
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4. Medlemskommunernas syn på arbetet med kompetensförsörjning 

4.1. Arbetet med kompetensförsörjning uppskattas av medlemskommunerna 

Samtliga intervjuer med representanter från branschråden ger en bild av att GR:s arbete med 

att stödja medlemskommunerna vad gäller kompetensförsörjning fungerar bra och är 

uppskattat av medlemskommunerna. Av intervju framgår att den gemensamma kartläggningen 

av yrkesgrupper i kommunerna möjliggör för kommunerna att dra lärdom av varandra och de 

slipper därmed göra samma resa var och en för sig.  

 

De intervjuade uppger att de är nöjda med GR:s arbetssätt rörande kompetensförsörjning och 

berömmer även sammansättningen av tjänstepersoner inom GR:s organisation som arbetar 

med området. GR:s arbete att omvärldsbevaka och i kontakt med statliga myndigheter ha örat 

mot rälsen gällande frågor som rör medlemskommunerna uppskattas.  

 

Vidare poängteras processtödet från GR som viktigt för kommunerna. GR:s processtöd i 

branschråden erbjuder en form av draghjälp och hjälper kommunerna att behålla ett riktat 

fokus. Branschrådens arbete och rekommendationer beskrivs också av de intervjuade 

representanterna som en extra tyngd att ha med sig under arbetet i de egna kommunerna. Det 

upplevs som att branschråden gör medlemmarna mer kompetenta och professionella när det 

kommer till att hantera utmaningar i de egna kommunerna. Branschråden utgör också ett viktigt 

stöd när det kommer till att förankra åtgärder och målsättningar i politiken på hemmaplan.  

 

Av intervjuer framkommer inga förbättringsområden vad gäller GR:s arbete med att stödja 

medlemskommunerna i arbete med kompetensförsörjning. Det finns dock en medvetenhet 

bland de intervjuade kring de begränsningar som GR måste förhålla sig till. Att GR och 

branschråden endast arbetar med rekommendationer och inte har något mandat att fatta 

beslut gör att kommunernas politiska styrning och ekonomi påverkar vilka satsningar som 

genomförs. En viss svårighet med att alla medlemskommunerna ska kunna gå i takt diskuteras 

också av flera intervjuade representanter. Ofta finns det en önskan om att invänta 

branschråden/GR vid beslutsfattande kring identifierade behov. Det finns dock tillfällen då det 

inte är möjligt för kommunerna att invänta branschrådets rekommendationer innan beslut 

fattas.  

4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att de utvalda medlemskommunerna ser positivt på GR:s arbete med att 

stödja dem i kompetensförsörjning.  

 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete med kompetensförsörjning, i synnerhet 

samverkan i branschråd, skapar mervärde för medlemskommunerna som på ett effektivare 

sätt kan driva frågan om kompetensförsörjning än om de hade dragit i frågan var och en för 

sig. Att driva arbetet tillsammans och lära av varandra upplevs som en stor fördel. Att ha 

branschrådens och GR:s arbete med sig har också gjort att medlemmarna känt sig mer 

kompetenta och trygga med att hantera utmaningar på hemmaplan.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och ledning 
avseende arbetet med att stödja 
medlemskommunernas arbete med 
kompetensförsörjning? 

o Finns det tydliga mål och 
styrdokument inom området? 
 

o Är dessa mål och styrdokument 
implementerade i GR:s 
verksamhet? 

 

 

 

Ja. Vår bedömning är att styrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och ledning avseende arbetet 

med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning.  
 

Det finns en tydlig styrkedja för arbetet inom GR vad 

gäller kompetensförsörjning. Förbundsordningen fast-

ställer förbundets ändamål och verksamhet. Strategisk 

inriktning 2020–2023 pekar ut riktningen för verksam-

heten under mandatperioden genom att identifiera sex 

utmaningar som GR behöver fokusera på att möta. I 

Plan och detaljbudget 2021 beskrivs vilka delar av 

GR:s verksamhet som särskilt ska följas upp under 

2021.  
 

Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet ligger på 

avdelningscheferna inom Arbetsmarknad och social 

välfärd och Utbildning. Samverkan i branschråden är 

ett viktigt samverkansforum där kommunerna med stöd 

av GR kan ta ett gemensamt grepp om regionens 

kompetensförsörjning.    

I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter 

som indikerar att mål- och styrdokument inte skulle 

vara implementerade i GR:s verksamhet.  

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och 
rapportering av arbetet med att stödja 
medlemskommunernas arbete med 
kompetensförsörjning? 

o Hur följs GR:s insatser på 
området upp? 
 

o Vad visar uppföljningen? Kan 
effekt av insatserna påvisas? 

 

 

Ja. Vår bedömning är att styrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och rapportering avseende 

arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete 

med kompetensförsörjning.  

Det finns ett pågående uppföljningsarbete avseende 

kompetensförsörjningsarbetet. Arbetet med fokus-

områdena som återfinns i Strategisk inriktning 2020–

2023 och i Plan och detaljbudgeten 2021 följs upp i 

delårsrapport för april och augusti 2021. Uppföljningen 

visar att båda områdena som rör utbildning och 

kompetensförsörjning utvecklas enligt plan.   

I de fall arbetet med kompetensförsörjning är 

kvantifierbart presenteras resultaten i delårs-

rapporterna. I styrande dokument finns information 

kring hur branschrådens arbete och resultat ska 

återrapporteras och till vem.  
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Hur ser utvalda medlemskommuner på 
GR:s arbete med att stödja dem i 
kompetensförsörjning? 

 

Ja. Vår bedömning är att de utvalda medlems-

kommunerna ser positivt på GR:s arbete med att stödja 

dem i kompetensförsörjning.  

 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete 

med kompetensförsörjning, i synnerhet samverkan i 

branschråd, skapar mervärde för medlems-

kommunerna som på ett effektivare sätt kan driva 

frågan om kompetensförsörjning än om de hade dragit 

i frågan var och en för sig.  

 

5.2. Slutsatser och rekommendationer  

Granskningens syfte har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet med att stödja medlems-

kommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetens-

försörjning.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument som 

Förbundsordning, Strategisk inriktning 2020-2023 och Plan och detaljbudget 2021 samt i stor 

utsträckning styrdokument vad gäller branschrådens syfte, uppdrag och fokusområden. 

Förbundsstyrelsen erhåller uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet i delårsrapporterna. 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete med kompetensförsörjning, i synnerhet 

samverkan i branschråd, skapar mervärde för medlemskommunerna  

 

Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser lämnar vi därför inga rekommendationer till 

förbundsstyrelsen.  
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Fanny Nilsson Karin Knutsson 
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Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Revisionskriterier  
 

Kommunallagen (2017:725)   

Kommunallagen anger i 6 kap. 4 § att nämnderna ska bereda fullmäktiges ärenden och 

ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.   

 

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i 

enlighetmed de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Förbundsstyrelsens reglemente  

Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar 

för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter.   

 

Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för 

förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt 

och ekonomiskt sätt.   

 

Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.  Styrelsen ska hålla sig 

underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och 

årsbokslut samt verksamhetsplanering. 
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Bilaga 2. Källförteckning  
 

Intervjuer  

 Intervju med representanter från Branschråd Grundskola, 2021-09-20 

 Intervju med representanter från Branschråd förskola, 2021-09-20 

 Intervju med representant från Branschråd äldreomsorg, 2021-10-11 

 Intervju med förbundsdirektör, 2021-09-20 

 Intervju med avdelningscheferna för Utbildning respektive Arbetsmarknad och social 

välfärd (tillika ansvar för branschråden förskola, grundskola och äldreomsorg), 2021-

09-21 

 Intervju med förbundsstyrelsens presidium, 2021-09-23  

  

Dokument  

 Branschråd: Förskola – syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och 

sammansättning 

 Branschråd för äldreomsorgen – förslag till sammansättning 

 Branschråd Grundskola – upplägg 

 Delårsrapport för GR per april 2021 

 Delårsrapport för GR per augusti 2021 

 Förbundsordning  

 Kompetensförsörjning i Göteborgsregionen (PPT)  

 Plan och detaljbudget 2021  

 Strategisk inriktning 2020–2023  
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Datum: åååå-mm-dd  

Rambudget för 
Göteborgsregionen (GR) 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås godkänna föreliggande rambudget för GR 2023. 

  

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2023 

till 72,64 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till 

befolkningsunderlaget per 2021-12-31.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2022-02-11 att översända ett 

förslag till rambudget för GR år 2023 till medlemskommunerna med 

hemställan om synpunkter senast 2022-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen 

13 maj och förbundsfullmäktige 14 juni. Rambudgeten kompletteras under 

senare delen av 2022 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 27 

november och i förbundsfullmäktige 13 december.  

Kommunernas inkomna beslut sammanfattas nedan.      

Beslutsunderlag 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2022 (länk)  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Beslut om reducering av årsavgiften till GR från och med 2022 

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

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med 

beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till 

samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för 

kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent. 

Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-11-27 fattades beslut om ett antal 

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

medlemskommunerna med 3 mkr. Förslaget om att reducera årsavgiften från 

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

2022 och åren därefter arbetades in i rambudget inför 2022 som efter samråd 

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2022-01-01-plan-och-detaljbudget-2022
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med medlemskommunerna godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14. 

Förbundsdirektören fick samtidigt ett uppdrag att utreda kring en eventuell 

frysning av årsavgiften mellan åren 2022 och 2023. 

Viktigt att konstatera är att Göteborgsregionens kommunalförbund 

finansiellt inte fungerar som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller 

ett kommunalt bolag. Förbundet är mer att jämföras med en 

utvecklingsorganisation i en större koncern. Årsavgiften har ett högt värde som 

bekräftelse på den överenskommelse som fattats mellan kommunerna trots att 

den utgör en mindre del av förbundets omsättning. Årsavgiften används också 

för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån storstadsregionens 

intressen. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

olika områden, vilket konstaterades i samband med utredningen av 

konsekvenserna av minskad årsavgift inför samråd 2022.  

Beslut om sänkning av årsavgiften togs mitt i pandemin, och detsamma gäller 

frågan om att eventuellt frysa årsavgiften från och med år 2023. Pandemin har 

inneburit ekonomiska påfrestningar för förbundet och resulterat i en rad 

anpassningar och prioriteringar i verksamheten. Kopplat till det politiska 

arbetet har förbundet haft flera pandemirelaterade överklaganden av beslut till 

förvaltningsrätten vilket krävt merkostnader i form av bland annat juridiskt 

stöd, arbetstid sant extra sammanträde i förbundsfullmäktige. Pandemin 

kvarstår även under 2022 vilket medför fortsatta ekonomiska utmaningar för 

förbundet. 

Befolkningstillväxten i Göteborgsregionen är enligt SCB nere på historiskt 

låga tal under perioden 2022-2024. Det innebär att uppräkningen av 

årsavgiften beräknas ligga runt 0,5-0,75 procent. Det utgör redan idag en 

ekonomisk utmaning som förbundet har att hantera kopplat till 

lönerevisionerna och övrig prisutveckling.  

Förslaget är därför att uppräkningen av årsavgiften fortsätter att följa 

invånarantalet i respektive kommun på samma sätt som idag, men i enlighet 

med den sedan tidigare beslutade sänkningen av nivån på årsavgiften till 72,64 

kr/invånare.   

Strategisk inriktning 

Till föreliggande rambudget 2023 bifogas strategisk inriktning för GR 2020–

2023 som antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har 

gjort i detta dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Syftet med en 

flerårig strategisk inriktning är att befästa långsiktigheten i GR:s uppdrag, 

förtydliga förbundets målformuleringar samt bättre tillgodose kraven på 

uppföljning. Styrkedjan som utformats innebär att den strategiska inriktningen 

ligger till grund för den årliga planen, där utmaningarna konkretiseras i form 

av fokusområden för uppföljning. I sista steget i styrkedjan följs planen upp i 

delårsbokslut och årsredovisning för aktuellt budgetår.  
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Förslaget är att den strategiska inriktningen 2020-2023 prolongeras till att 

gälla även under år 2024, enligt särskilt fullmäktigeärende.    

Sammanfattning av kommunernas yttranden i 

budgetsamrådet 

I skrivande stund har tio kommuner inkommit med beslut i budgetsamrådet 

och ingen av dessa har något att erinra mot förslaget. Kungsbacka har meddelat 

att man kommer att fatta beslut under april månad. Kungälv har ännu inte 

återkopplat. 

 

Ale (KS) 

Kommunstyrelsen beslutar att samrådsunderlaget lämnas utan erinran.                

 

Alingsås (KS) 

Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) förslag till budget 2023 

godkänns.  

 

Göteborg (KS) 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslag till rambudget för 2023. 

 

Härryda (KS) 

Kommunstyrelsen beslutar att inte lämna några synpunkter på översänt 

samrådsunderlag och förslag till avgift. 

   

Kungsbacka (KS) 

Kommunstyrelsen har inget att erinra mot förslaget.  
 

Kungälv  

Inget besked i ärendet.  

  

Lerum (KS) 

Kommunstyrelsen tillstyrker förslaget.  

 

Lilla Edet (KF) 

Kommunen har inget att erinra mot förslaget. 

 

Mölndal (KS) 

Kommunstyrelsen i Mölndal har inga synpunkter på samrådsunderlaget för GR 

2023. 

 

Partille (KS) 

Kommunen är positiv till en oförändrad avgift inför 2023 och  och önskar en 

fortsatt tydlig redovisning av vad medlemsavgiften används till.   
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Stenungsund (KS) 

Kommunstyrelsen tillstyrker förbundsstyrelsens förslag till budget 2023 för 

Göteborgsregionens kommunalförbund. 

 

Tjörn (KS)      

Kommunen har inget att erinra mot förslaget.  

  

Öckerö (KS)  

Kommunen har inga synpunkter på förslaget.  

  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

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

Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2021 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen 
till 1 056 394 vilket är en ökning med 6 802 invånare jämfört med 31/12 2020.

Den definitiva årsavgiften för 2023 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2021 och angiven 
årsavgift för 2023 i detta underlag ska därför ses som preliminär. 

Årsavgiften beräknas utgöra cirka 18 procent av GR:s beräknade omsättning 2023.
Resterande del av omsättningen (82 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 

Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2022 SAMT PROGNOS 2023, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.

GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad 
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultat
budgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive 
verksamhetsår.

GR har beslutat om en budget 2021 på +750 tkr efter två år där satsningar gjorts på gymnasie
antagningens ITsystem samt utveckling av GR:s externa hemsida.

GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i 
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att 
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid 
grund att stå på även efter de beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2020 
samt 2021.

Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat 
 resultat för fastställd budget 2022 samt prognos 2023.

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2022 Budget 2023

Verksamhetens intäkter 419 759 432 352
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 48 659 49 051
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 583 27 685
Verksamhetens kostnader -416 817 -428 602
Avskrivningar -2 842 -4 000
Verksamhetens nettokostnader 100 -250
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat 100 -250
Finansiella intäkter 650 1 000
Finansiella kostnader - -
Resultat efter finansiella poster 750 750
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat 750 750

Resultatbudget 2022–2023, tkr.
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BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen 
på kort och lång sikt.

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

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

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

Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till 
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemen
samma agerande i hälso och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det 
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsfullmäktige beslutade om sänkning av årsavgiften 
med 2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2023 blir då oförändrad från år 2022, dvs. 
72,64 kr/invånare.

Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2022 tillsammans med förslag 2023 efter 
reduktion framgår av tabell nedan.

ÅRSAVGIFT
Kommun 2022 2023

Ale 2 315 2 336

Alingsås 3 022 3 035

Göteborg 42 353 42 598

Härryda 2 778 2 811

Kungsbacka 6 169 6 193

Kungälv 3 418 3 485

Lerum 3 125 3 151

Lilla Edet 1 037 1 053

Mölndal 5 078 5 082

Partille 2 870 2 877

Stenungsund 1 964 1 988

Tjörn 1 173 1 186

Öckerö 940 942

Summa 76 242 76 737

Årsavgiftens fördelning per kommun 2022 
samt förslag 2023, (tkr)

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget 

2022-12-31
Budget 

2023-12-31
A. Anläggningstillgångar 20 870 26 500
I. Immateriella anläggningstillgångar 1 336 6 500
II. Materiella anläggningstillgångar 804 1 000
III: Finansiella anläggningstillgångar 18 730 19 000

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 274 145
I. Förråd mm 18 393 19 437
II. Fordringar 45 622 55 109
III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 199 599
S:A TILLGÅNGAR 250 430 300 645

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 47 077 47 827
I. Årets resultat 750 750
II. Resultatutjämningsreserv - -
III. Övrigt eget kapital 46 327 47 077

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 252 818
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 203 353 252 818

S:A EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 300 645

Soliditet 18,8% 15,9%
Likviditet (kassalikv) 112,9% 100,8%

Balansbudget 2022–2023, tkr.
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GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen. 

Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån 
antalet kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2023 uppgår till 76 736 tkr. Av den 
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 36 procent eller 26,15 kronor per kommuninvånare 
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.

Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med 
 Göteborgsregionens medlemskommuner.

Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg & 
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver
kan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.

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

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

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

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2022 Budget 2023

BRG 20 000 20 000
Göteborg & Co 1 100 1 100
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2022 och förslag 2023, (tkr)

www.goteborgsregionen.se

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

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa reviderad förbundsordning att gälla 

från och med 1 januari 2023.    

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens 

kommunalförbund godkändes av förbundsfullmäktige 2021-09-14 och sändes 

därefter ut för fastställande av medlemskommunernas fullmäktige. 
I skrivande stund har fem kommuner, Ale, Lilla Edet, Mölndal, Tjörn och  
Stenungsund meddelat att de godkänt förbundsordningen. Övriga kommuner  

har meddelat att beslut kommer att fattas under april eller maj månad. Efter 

alla 13 kommunernas fastställande kan förbundsfullmäktige slutligen anteckna 

fastställandet av den reviderade förbundsordningen 2022-06-14.   
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Förslag till reviderad förbundsordning för GR  
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Förbundsordning 
 
 
 
 
 

1§ Benämning och säte 
 

Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad. 
 
 

2§ Medlemskommuner 
 

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, 

Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund 

med förbundsfullmäktige. 
 

Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma 

intressebevakning i Göteborgsregionen. 
 

Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner. 

Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals 

kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också 

kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens 

samorganisation (VästKom). 

 

 

3§ Ändamål och verksamhet 
 

Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs 

regionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, 

vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att 

stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att 

skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt. 
 

Förbundet har till uppgift att: 
 

•   Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär. 

•   Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning. 
 

•   Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remiss 

yttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar 

avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär. 

•   Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 

•   Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte. 
 

•   Verka för regionala verksamheters finansiering. 
 

•   Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklings 

projekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Förbundet har två funktioner: 
 

1. Förbundet är myndighetsutövande inom: 
 

•   Utbildning 

– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen 

samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan 

medlemskommunerna emellan. 

– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag 

och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 

samverkansavtal. 

– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass, grund och gymnasieskoleverksamhet 

samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för 

gällande skollag och förordning. 
 

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden: 
 

•   Arbetsmarknad 
 

•   Miljö och samhällsbyggnad 
 

•   Social välfärd inklusive hälso och sjukvård på delregional nivå 
 

•   Utbildning 
 

•   Näringsliv 
 

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 
 
 
 

4§ Organisation och befogenheter 
 

§ 4.1 Förbundsfullmäktige 
 

Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige. 
 

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver 

utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en 

ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter 

utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner 

tillsammans ökat med en. 
 

Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val 

av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda 

förbundsfullmäktige. 

 

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd 
 

I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse 
 

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att: 
 

• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd 

inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas 

på ett rationellt och ekonomiskt sätt. 
 

• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning. 
 

• Ta upp lån och teckna borgen för lån. 
 

• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och 

förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor. 
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska 

vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet 

för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun 

(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i 

förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka 

hälften 

11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta 

utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner. 
 

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott. 

Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som 

arbetsutskottet kan besluta i omnämns. 
 

I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till 

gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och 

med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet. 
 

Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som 

överlämnats till förbundet av medlemskommunerna. 

 

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper 
 

Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper 

beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. 
 

Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift 
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde. 

 
§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer  

Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild 

angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en 

ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse. 
 

Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 
 

Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3. 
 

Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i an 

dra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. 
 

Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller 

annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens 

verksamhet. 

 

§ 4.5 Förbundssekretariat 
 

Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets 

administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör 

som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning. 

 

§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i 

förbundets ekonomi och verksamhet 
 

Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och 

verksamhet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare 

i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i över 

läggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid 

sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i 

protokollet. 
 

Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är 

ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och 

40 §§ KL. 
 
 
 

6§ Finansiering 
 

§ 6.1 Lån och borgen 
 

Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av 

förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy. 

 

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader 
 

Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget för 

delas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet 

vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas. 
 

Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt 

§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det 

skapar mervärde för medlemskommunerna. 

 

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder 

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i 

förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden. 

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för 

beräkning av medlemmarnas andelar. 

 

§ 6.4 Budgetprocess 
 

Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet 

nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver. 
 

Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa 

förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samti 

digt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om 

årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna. 

 

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
 

Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. 
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7§ Revision 
 

§ 7.1 Revisorer 
 

De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet. 

Revisorer utses för en period om fyra år. 

 

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser 

Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om 

granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka an 

svarsfrihet. Beslutet ska motiveras. 

 
 
 

8§ Tvister 
 

Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra 

sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i över 

läggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder 

överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla 

skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av 

skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse. 
 

 

9§ Utträde 
 

En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen. 

Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden 

ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år. 
 

Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny 

förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation 

vid uppsägningstidens utgång 

 
 

10§ Likvidation 
 

Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt 

att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet 

samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen 

förbundet omedelbart träda i likvidation. 
 

Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen 

verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator. 
 

Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som 

föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna 

om kallelse på okända borgenärer. 



 

 
 
 
 

Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2020-02-12 
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 

valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 

har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 

är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 

annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 

för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 

gemensamma satsningar. Allt för att regionens 

en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt. 
 
 
 
 
 

www.goteborgsregionen.se 

http://www.goteborgsregionen.se/


Instruktion valberedningen            
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Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-26, Diarienummer: 2022-00060 

Reviderad instruktion för GR:s 
valberedning  

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås godkänna förslag till reviderad instruktion för 

valberedningen, att gälla från och med 2023-01-01. 

Sammanfattning av ärendet  

2021-09-14 godkände förbundsfullmäktige förslag till reviderad politisk 

organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023. En reviderad 

förbundsordning har också godkänts av förbundsfullmäktige och skickats ut för 

godkännande av medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar.  

Som en följd av den reviderade organisationen behöver revideringar göras i 

ett antal i styrdokument för GR:s politiska grupperingar. Beslut om 

godkännande av de reviderade styrdokumenten förutsätter att GR:s 

medlemskommuner godkänner reviderad förbundsordning för GR.  

Föreliggande förslag till instruktion för GR:s valberedning har tagits fram. 

Ärendet bordlades i förbundsstyrelsen 2022-03-18. Valberedningen föreslog 

vid sitt möte 2022-04-06 en revidering enligt protokollsutdrag som 

förbundsstyrelsens presidium godkände 2022-04-26. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till instruktion för valberedningen 

• Protokollsutdrag fullmäktige § 120 

• Nu gällande instruktion för valberedningen 

• Protokollsutdrag valberedningen § 57 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

  

 

https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-instruktion-for-valberedningen
https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2021-06-15-instruktion-for-valberedningen
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Instruktion 

Göteborgsregionens kommunalförbund  

Riktade styrande dokument 

Beslutad: 2022-xx-xx 

Diarienr: xx-xxx 

Beslutad av: Förbundsfullmäktige 

Dokumentansvarig: Förbundssekreterare 

 

Instruktion för valberedningen 

GR:s förbundsfullmäktige väljer vid första sammanträdet inför ny 

mandatperiod en valberedning för mandatperioden med uppdraget 

att bereda val till politiska grupperingar inom GR.  

Principer och utgångspunkter 

§ 1. § 1. Valberedningen ska utgöras av en ledamot och en ersättare för vart 

och ett av de partier som har partimandat i förbundsstyrelsen. Såväl Göteborgs 

stad som kranskommuner ska vara representerade i valberedningen. 

Valberedningen ska utgöras av nio ledamöter och nio ersättare. Om 

mandatfördelningen inom Göteborgsregionen efter valet leder till att fler än nio 

partier ingår i förbundsstyrelsen, ska antalet ledamöter och ersättare i 

valberedningen utökas så att alla partier med mandat i förbundsstyrelsen ingår. 

Göteborgs stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör ha ett 

stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden.  

 

§ 2. Tre perspektiv ska bevakas i valberedningens arbete: politisk 

representation, kommunal förankring och könsfördelning. Partierna på det 

lokala planet i medlemskommunerna ska i nomineringsarbetet till GR beakta 

dessa tre perspektiv.  

Politisk representation:  

De 13 kommunerna i Göteborgsregionen utgör ett gemensamt valområde, och 

det sammanlagda röstetalet i kommunerna ligger till grund för 

mandatfördelningen i förbundsstyrelsen, nämnderna (skolnämnd och 

utbildningsgrupp), revision, valberedning samt ISGR:s styrelse och 

representation i BRG (Business Region Göteborg). Fördelningsnyckel för 

mandatfördelning inom dessa grupper är den jämkade uddatalsmetoden. 

Kommunal förankring:  

Alla 13 kommuner ska vara representerade i förbundsstyrelsen, 

utbildningsgruppen och beredningsgrupperna. Även i övriga politiska organ 

ska det vara en god kommunal spridning. Avseende beredningsgrupperna ska 

valda representanter, för att säkra kommunal förankring, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Alla 

kommunernas KSO:er samt ytterligare KS-politiker/oppositionsråd eller 

motsvarande ska vara representerade i förbundsstyrelsen.  

Könsfördelning:   

Kommenterad [GR1]: Inspel från 
valberedningen till presidiet 
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Göteborgsregionens kommunalförbund  

Riktade styrande dokument 

Beslutad: 2022-xx-xx 

 

 

Diarienr: xx-xxx 

Beslutad av: Förbundsfullmäktige 

Dokumentansvarig: Förbundssekreterare 

 

   

 

Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid tillsättande av representanter i GR:s 

organ. Strävan är att inget kön ska ha en större andel än 60 procent av 

styrelsens/gruppens mandat. 

Uppgifter och ansvar 

§ 3. Valberedningen har i uppdrag att bereda val till  

• förbundsfullmäktiges1  politiskt tillsatta nämnder och beredningar 

inklusive förbundsstyrelsen och dess arbetsutskott, samt 

revisionsgruppen och valberedningen. 

• förbundsstyrelsens beredningsgrupper  

• bolaget ISGR 

• övrig politisk representation i GR,  

 

§ 4. GR:s valberedning bör tidsmässigt samordna sitt arbete med 

valberedningsarbetet inom de samarbetsorgan till vilka GR har i uppgift att 

nominera representanter.  

 

§ 5. För det av GR majoritetsägda bolaget Gryning Vård AB ansvarar 

kommunalförbunden i Västra Götaland för valberedningsarbetet. Styrelsen 

tillsätts ej politiskt. Valberedningen har endast rollen att föreslå 

lekmannarevisor. 

 

§ 6. För att säkerställa att GR:s principer för val tillämpas, har ett förtydligande 

gjorts i förbundsordningen om att lagen om proportionellt valsätt inte ska 

tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, beredningsgrupper och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

 § 7. Valberedningen avslutar sin tjänstgöring för mandatperioden i samband 

med det sista sammanträdet med förbundsfullmäktige. Den avgående 

valberedningen utses vid det sista sammanträdet till tillfällig valberedning för 

det första sammanträde med det nya förbundsfullmäktige, med uppgiften att 

föreslå ny valberedning för den kommande mandatperioden.   

Arvoden 

§ 8. Valberedningens presidium utgör arvodesberedning och valberedningen 

ska ta fram förslag på arvoden för kommande mandatperiod. Beslut fattas av 

avgående förbundsfullmäktige vid sista sammanträdet för mandatperioden.  

 

1 Förbundsfullmäktiges ledamöter och ersättare väljs av respektive kommuns 

fullmäktige utifrån valresultatet i kommunen. 
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Förbundsstyrelsen 

§ 9. 24 ledamöter och 13 ersättare utses till förbundsstyrelsen utifrån det 

sammanlagda valresultatet i GR:s 13 kommuner. Fördelningen av dessa 

partimandat sker genom den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas 

styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare en 

kommunstyrelsepolitiker från varje kommun (oppositionsråd eller 

motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Strävan är att samtliga av dessa 

ska beredas plats inom ramen för partimandaten (24+13).  

Göteborgs stad bör i kraft av storlek få cirka hälften av partimandaten, såväl 

vad gäller ledamotsplatser som ersättarplatser.    

Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive 

parti lokalt/regionalt prioritera detta arbetssätt. Partierna bör ta ansvar för att 

hitta en samordning på GR-nivå som valberedningen kan jobba efter. 

De KSO:er samt ytterligare KS-politiker/oppositionsråd eller motsvarande 

som trots denna strävan inte fått partimandat bereds plats som ledamöter 

respektive ersättare. Antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas 

så att detta kan säkras. Det innebär att styrelsen består av minst 24 ledamöter 

och minst 13 ersättare och att antalet kan variera mellan mandatperioderna. 

De valda ersättarna ska vid förfall för ordinarie ledamot inträda i tjänstgöring 

i första hand för samma politiska parti som den ordinarie ledamoten, i andra 

hand enligt särskild överenskommelse inom respektive parti och i tredje hand i 

den ordning de har blivit valda. 

 

§ 10. Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i styrelsen. Dessa 

utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott. Ordförande och andre 

vice ordförande ska vara bosatta i Göteborgs stad. Förste och tredje vice 

ordförande ska vara bosatta i någon av övriga medlemskommuner. 

Nämnder 

Utbildningsgruppen 

§ 11. Utbildningsgruppen är antagningsnämnd och utses av 

förbundsfullmäktige. De 16 ledamöterna utses utifrån det sammanlagda 

valresultatet i GR:s 13 kommuner. Fördelningen av dessa partimandat sker 

genom den jämkade uddatalsmetoden.  

Göteborg ska ha fyra ledamöter, övriga medlemskommuner en ledamot 

vardera. Utbildningsgruppen kan adjungera in ytterligare representanter om så 

bedöms relevant. 

Utbildningsgruppen fungerar även som beredning till förbundsstyrelsen 

gällande utbildningsfrågor.  

Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det 
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innebär att till utbildningsgruppen i första hand utses personer ur 

utbildningsnämnd eller motsvarande.  

 

§ 12. Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, utses av 

förbundsfullmäktige. Ordförande och vice ordförande bör i första hand hämtas 

från presidium i kommunal utbildningsnämnd eller motsvarande, i andra hand 

bland representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. 

Ordförande ska vara bosatt i Göteborgs stad och vice ordförande i någon av 

övriga medlemskommuner 

Utbildningsgruppens presidium, ordförande och vice ordförande, adjungeras 

till förbundsstyrelsen för hela mandatperioden. 

Skolnämnd för ISGR  

§ 13. Skolnämnden utgörs av de politiskt tillsatta representanterna i 

bolagsstyrelsen för ISGR, ledamöter och ersättare. Företagsrepresentanterna i 

bolagsstyrelsen ingår inte i nämnden men adjungeras dit. Bolagsstyrelsen utses 

utifrån det samlade valresultatet för 13 kommuner och via den jämkade 

uddatalsmetoden. 

Beredningsgrupper 

§ 14. Förbundsstyrelsen har tre beredningsgrupper med uppdrag att bereda 

frågor till förbundsstyrelsen och omvärldsbevaka inom sitt sakområde. 

Beredningsgrupper finns inom områdena arbetsmarknad, miljö och 

samhällsbyggnad samt social välfärd.   

Kommunens ansvar 

De 15 ledamöterna i varje beredningsgrupp nomineras direkt av kommunerna, 

utifrån valresultatet i respektive kommun. Till respektive beredningsgrupp 

nominerar Göteborg tre ledamöter och övriga medlemskommuner en ledamot 

vardera. Varje kommun avgör från vilka partier dessa representanter ska 

hämtas. Ledamöterna ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av 

representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område. Det 

innebär att, till beredningsgruppen för miljö och samhällsbyggnad utses i första 

hand personer ur samhällsbyggnadsnämnd eller motsvarande, till 

beredningsgruppen för social välfärd utses i första hand personer ur 

socialnämnd eller motsvarande, till beredningsgruppen för arbetsmarknad 

utses i första hand personer ur nämnd som hanterar arbetsmarknadsfrågor.  

GR:s valberednings ansvar 

Beredningsgrupperna kompletteras härefter med representanter från de partier 

som finns representerade i förbundsstyrelsen men som inte fått en plats genom 

medlemslogiken. Antalet ledamöter i beredningsgrupperna blir därmed minst 
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15 och kan variera mellan mandatperioderna. Valberedningens representanter 

har uppdraget att i dialog med respektive parti regionalt säkra denna 

komplettering. 

Beredningsgrupperna väljs av förbundsstyrelsen. Beredningsgrupperna kan 

adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant. 

 

§ 15.  Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, utses 

av förbundsstyrelsen. Ordförande- och vice ordförandeposterna delas lika 

mellan Göteborgs stad och övriga medlemskommuner. Då Göteborgs stad 

redan har ordförandeposten i utbildningsgruppen innebär det att Göteborg bör 

ha ordförandeposten i en av styrgrupperna och vice ordförandeposten i de två 

övriga. Beredningsgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, 

adjungeras till förbundsstyrelsen för hela mandatperioden. 

Övrig politisk representation 

ISGR AB 

§ 16. Ledamöter och ersättare (7 ledamöter och 5 ersättare) samt 

lekmannarevisorer i det av GR helägda regionala bolaget Göteborgsregionens 

internationella skola AB (ISGR). Bolagsstyrelsen utses utifrån det samlade 

valresultatet för 13 kommuner och via den jämkade uddatalsmetoden. 

Dessutom tillkommer företagsrepresentanter som nomineras via bolaget. 

BRG 

§ 17. GR:s tre representanter i det av Göteborgs stads helägda bolaget Business 

Region Göteborg AB (BRG). ). Utses via den jämkade uddatalsmetoden. 

Västkuststiftelsen 

§ 18. GR:s två ledamöter och en ersättare i styrelsen för Stiftelsen för 

Västsvenska Fritidsområden (Västkuststiftelsen). Utses via den jämkade 

uddatalsmetoden.  

Övrigt 

§ 19. Övriga representanter för GR i organ såsom Stiftelsen Korsvägen, 

Västkoms årsstämma, osv.  

Regionala bolag 

§ 20. Att i samband med val vara behjälplig i valberedningsarbetet inom de 

regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab, utifrån ägarrådens önskemål.  
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 120. Reviderad politisk organisation för GR 

Diarienummer: 2019-00391.010 

Beslut 

Förslag på reviderad politisk organisation för GR att gälla från och med 1 

januari 2023 godkänns. 

Protokollsanteckning 

Sverigedemokraterna antecknar via Carita Boulwén (SD), Kungsbacka, till  

protokollet följande yttrande: ”Sverigedemokraterna motsätter sig skrivningen 

om att i förbundsordningen införa att vi inte längre kommer följa lagen om 

proportionellt valsätt. Det är och har historiskt varit en viktig princip som 

värnat den demokratiska processen, att även små partier kan få rätt till platser, 

oaktad vad andra partier tycker. Det är en viktig vägledande princip vi inte bör 

rucka på.” 

Sammanfattning av ärendet 

På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska inrikt-

ningen 2020-2023 ett tema. I samband med denna diskussion gav förbunds-

styrelsen förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation 

och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.   

I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt att 

uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny 

politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna 

representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett 

föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt 

från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.   

Vid sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag 

till reviderad politisk organisation för GR. Förbundsstyrelsen uppdrog 

samtidigt åt den politiska arbetsgruppen att bedöma om en komplettering bör 

göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av proportionella val inom 

förbundet, efter ett inspel från Daniel Bernmar (V), Göteborg. Enligt 

kommunallagen 9 kap 8 § ska proportionella val tillämpas om det så begärs - 

enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt – om inte 

något annat följer av förbundsordningen.  

Vid sammanträdet 2021-05-28 godkände förbundsstyrelsen på förslag från 

arbetsgruppen ett kompletterat förslag som nu är förelagt förbundsfullmäktige. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 282 förbundsstyrelsen 2021-05-28 

• Protokollsutdrag § 276 förbundsstyrelsen 2021-05-07 

• Utredning - diskussionsunderlag 2020-09-01 
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

   

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Ann Catrine Fogelgren 

Justerare 

 

Thorbjörn Carlsson  

Justerare 
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Valberedningen 

Protokoll 2022-04-06 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 57. Inför nomineringsprocessen efter valet 2022 

Beslut 

Informationen antecknas.  

Sammanfattning av ärendet 

Gunnel Rydberg informerar med fokus på reviderad politisk organisation för 

GR 2023-01-01, ny beräkningsmetod för fördelning av mandat, förslag till 

reviderad instruktion för valberedningen, inträdesordning för ersättare 

kommande mandatperiod samt förslag till brev till partierna inför 

nomineringsprocessen.  

Med anledning av att ledamöter till beredningsgrupperna till nästa 

mandatperiod ska utses direkt av kommunerna, framför valberedningen vikten 

av att kommunerna i sina nomineringar ser GR och de tre 

beredningsgrupperna i ett helhetsperspektiv. Det innebär att valberedningen 

gärna ser att kommunerna nominerar ett antal namn till varje post som 

valberedningen kan välja mellan för att få en bra balans gällande parti, 

kommun och kön i de tre beredningsgrupperna. 

Vad gäller förslag till reviderad instruktion för valberedningen vill 

valberedningen till förbundsstyrelsen framföra ett förslag på omskrivning i 

första paragrafen enligt följande:  

”§ 1. Valberedningen ska utgöras av en ledamot och en ersättare för vart och 

ett av de partier som har partimandat i förbundsstyrelsen. Såväl Göteborgs stad 

som kranskommuner ska vara representerade i valberedningen. 

Valberedningen ska utgöras av nio ledamöter och nio ersättare. Om 

mandatfördelningen inom Göteborgsregionen efter valet leder till att fler än nio 

partier ingår i förbundsstyrelsen, ska antalet ledamöter och ersättare i 

valberedningen utökas så att alla partier med mandat i förbundsstyrelsen ingår. 

Göteborgs stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör ha ett 

stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden. ” 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Fullmäktiges sammanträden 2023  1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 
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Huvudmän
Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, oftast kallad 
Västkuststiftelsen, har tre huvudmän.
• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
• Region Halland

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

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

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

5
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Årenäs-Tostekulla naturreservat, Marks kommun.
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Målbild
Västkuststiftelsen arbetar alltid med stiftelsens syfte 
i fokus. Arbetet sker på uppdrag av huvudmännen, 
länsstyrelser, kommuner och Naturvårdsverket. För 
att sammanfoga flera målinriktningar i ett lättarbetat 
styrdokument etablerade stiftelsen en målbild 2018. 
Här följer de övergripande, under 2021 uppdaterade, 
formuleringarna från målbilden. 

Naturvård
Västkuststiftelsen ska på ett effektivt och metodiskt 
sätt förvalta naturreservat och andra områden. Arbetet 
ska kännetecknas av hög kompetens inom natur-
vårdsområdet både teoretiskt och praktiskt. Västkust-
stiftelsen ska förhålla sig till länsstyrelsernas beslut 
och skötselplaner och samtidigt sträva efter en adaptiv 
naturvård som präglas av en vilja att ständigt utveckla 
nya och befintliga metoder.

Tillgänglighet
Västkuststiftelsen ska sänka tröskeln till naturen genom 
god information, säkerställande av offentlig kommuni-
kation och infrastruktur. Det ska finnas plats för både 
lättillgängliga områden och vildmark. Infrastruktur i 
naturen ska i möjligaste mån vara organiskt utformad 
och anpassad till den specifika platsen.

Kommunikation
Västkuststiftelsen ska inspirera fler att komma ut i na-
turen, speciellt barn, unga och personer med utländsk 
bakgrund. Därför är det viktigt med en närvaro digitalt 
och också en nyfikenhet på nya former för kommu-
nikation i naturområden. Västkuststiftelsen ska också 
medverka till att stärka besöksnäringen. Kommuni-
kationen ska både ge idéer och lust att komma ut till 
naturområden samtidigt som den har en pedagogisk 
funktion kring vikten av biologisk mångfald. Ett bakom-
liggande och sekundärt kommunikativt uppdrag är att 
öka kunskapen om Västkuststiftelsen, ett mål som alltid 
är underordnat de ovan nämnda.

Hållbarhet
Västkuststiftelsen ska minimera negativa miljöavtryck 
i verksamheten och samtidigt göra det lätt för besöka-
ren att göra det samma. Våra insatser fokuseras speci-
ellt på det område där vi sannolikt har störst vinster att 
göra – naturvårds- och friluftslivsinsatser som ofta är 
förknippade med transporter, större materialinköp och 
användande av maskiner drivna av fossila bränslen.

Arbetsmiljö
Västkuststiftelsen ska fortsätta vara en arbetsplats där 
stolta, glada, passionerade, nöjda och inspirerade kol-
legor arbetar länge. Stödet från arbetsgivaren och för-
väntningarna på individen ska skapa förutsättningar för 
såväl utveckling som hälsa. Kulturen ska vara präglad 
av ett inkluderande och omtänksamt förhållningssätt.

Näverkärr, Lysekils kommun.
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Under 2018 enades de tre huvudmännen om tre mål-
formuleringar för Västkuststiftelsens verksamhet. 
Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens 
Kommunalförbund var också överens om en fjärde. 
 
Målinriktningarna famnar stora frågor och det är givet-
vis svårt att bedöma hur stort Västkuststiftelsens bidrag 
är till en måluppfyllelse. Därför blir nedanstående 
hänvisningar till relevanta delar av stiftelsens verksam-
hetsberättelse snarare än en resultatgenomgång. 
 
Västkuststiftelsen ska vara en angelägenhet för 
hela Halland och Västra Götaland 
Indikatorer är tillgänglighet och nåbarhet till naturre-
servaten, insatser för ökad tillgänglighet, och insatser 
för att attrahera ny publik och nya grupper, särskilt barn 
och unga samt personer med utländsk bakgrund. 
 
Målet är starkt kopplat till stiftelsens arbete med att 
visa naturen, både genom digital information som in-
spirerar och infrastruktur i reservaten som gör naturen 
mer tillgänglig. 
 
Läs mer om stiftelsens om stiftelsens kommunika-
tionsarbete på sidorna 46-49 och hur reservat visas på 
sidan 45. 
 
Västkuststiftelsen ska medverka till att stärka 
besöksnäringen
Indikatorer är att följa utvecklingen av besöksnäringen 
kopplad till reservaten, insatser för ökat antal besökare 
i naturreservaten och ökat antal deltagare i guidade 
vandringar. 

Även här är arbetet kopplat till det tillgängliggjorda 
friluftslivet som besöksanledning till Västsverige. Stif-

telsen samverkar med ett flertal besöksentreprenörer, 
kommuner och Turistrådet. 
 
Läs mer om stiftelsens arbete för att visa reservat på 
sidorna 34-45, speciellt om ledutveckling på sidan 51 
och om stiftelsens kommunikationsarbete på sidorna 
48-49. 
 
Västkuststiftelsen ska främja hållbara  
ekosystem 
Indikatorer är insatser för att förståelsen för att be-
varandet av biologisk mångfald är en viktig fråga för 
miljön och naturen. 
 
Hela stiftelsens verksamhet syftar till att bevara den 
västsvenska naturen. 
 
Läs mer om stiftelsens värnande och vårdande arbete 
på sidorna 14-33 och även om stiftelsens folder- och 
skyltproduktion på sidan 43. 

Västkuststiftelsen ska bidra till hållbar  
landsbygdsutveckling och ökat samspel  
mellan stad och land 
(mål för Västra Götalandsregionen och Göteborgs- 
regionens Kommunalförbund) 
Indikatorer är insatser som görs för att bidra till entre-
prenörskap och näringslivsutveckling. 

Västkuststiftelsen arbetar med en rad mindre entre-
prenörer i landsbygdsområden. De är tusenkonstnärer 
med många inkomstkällor där Västkuststiftelsens upp-
drag ofta är en bas för verksamheten. Vi ger möjlighet 
för entreprenörer att delta i utbildningar om exempelvis 
naturvårdsbränning och eftersläckning och i vissa fall 
andra naturvårdsrelaterade frågor. 

Huvudmännens målinriktningar 

Baktrågen, Ulricehamns kommun.
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Det blev ytterligare ett år med pandemi. 
 
Ett år med högt besökstryck, nya utmaningar och återigen en  
stor tillväxt. 
 
Vi kan se tillbaka på naturvårdsåtgärder i en omfattning som 
aldrig tidigare varit aktuell och en ännu större ökning för frilufts-
livsåtgärder. Stängsel har byggt för att skapa goda förutsättningar 
för betande djur. Slåtter har utförts av gamla trotjänare och nya 
entreprenörer. Stora områden har restaurerats genom omfattande 
röjningar. 
 
Den digitala informationen har förbättrats markant genom nya 
hemsidor och en uppdaterad grafisk profil. 
 
Stigar har röjts och markerats. Spänger och broar har byggts. 
Informationsskyltar har satts upp. Vindskydd och eldstäder har 
placerats ut. 
 
En helt ny led på 53 km, Kroppefjällsleden, har etablerats. 
 
Även om förutsättningarna varit fantastiska är insatsbehovet av  
åtgärder större än resurserna. Fler ytor behöver restaureras, ädel- 
lövträd behöver tas om hand och fler anordningar för friluftsliv 
skulle göra våra områden mer tillgängliga. 
 
När jag ser tillbaka på året slås jag ändå av hur mycket som hun-
nits med. Tack vare engagerade kollegor och goda samarbeten 
med besöksnäring, kommuner och andra kan vi konstatera att 
2021 är ett gott år. 
 
Det ser 2022 också ut att bli. 
 
Linus Kron, 
februari 2022 

Inledning

Å R E T S  V E R K S A M H E T

11
Kroppefjällsleden, Färgelandas, Melleruds och Vänersborgs kommuner.
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Viktiga händelser
Prispengar som leder till ökad tillgänglighet.
Stiftelsen blev 2020 en av fyra framröstade vinnare av Naturkompaniets pris  
”Naturbonusen” med en pris-summa på 550 000 kronor. För en del av vinsten 
byggdes en tillgänglighetsanpassad parkering, toalett, spång och grillplats vid 
sjön Klarevatten i Svartedalen. Där finns sedan tidigare en tillgänglighetsanpassad 
brygga. Resterande prispengar gick till tre vindskydd med tillhörande rastplatser 
vid Gäddevattnet i Vättlefjälls naturreservat.

13
Grillkåta Klarevatten, Svartedalens naturreservat, Kungälvs kommun.
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Viktiga händelserViktiga händelser
Satsning på kommunikation  
I den målbild som stiftelsen tog fram hösten 2018 be-
skrivs kommunikation som ett utvecklingsområde. Ett 
systematiskt arbete som inleddes med besökarenkäter 
och analys av befintlig infrastruktur ledde fram till en 
slutsats om att stiftelsens kommunikation med besöka-
ren behövde förnyas. I samarbete med konsulten Grand 
Public skapades en ny grafisk profil och en ny hemsida 
kunde introduceras under försommaren. Parallellt har 
en ny samlingssida för regionala leder, West Sweden 
Trails, lanserats. Tillsammans utgör de grundstommen 
i stiftelsens kommunikativa uppdrag att inspirera fler 
att komma ut i naturen. Satsningen har till dags dato 
inte lett till det ökade antal digitala besök som 
förväntades. Här finns fortsatt potential för 
utveckling. 
 
Till detta kommer ett påbörjat arbete 
kring skyltning med mera ute i natu-
ren. Flera genomförda förstudier 
kommer att leda till konkreta 
åtgärder 2022.

Strandstädning året om 
Efter flera års försök att påverka förutsättningarna 
kring Naturvårdsverkets strandstädningsbidrag kunde 
stiftelsen från och med 2021 samordna arbetet året runt, 
jämfört med perioden april till oktober som det tidiga-
re bidragets regler tillät . Det är en stor vinst att kunna 
städa året runt då mycket av det skräp som flyter iland 
kommer under vintermånaderna. 
 
Dessutom beviljades de deltagande kommunerna, som 
samordnas av Västkuststiftelsen, ett högre bidrag än ti-
digare. Tyvärr har det varit svårt att genomföra städning 
i kommunal regi under pandemin bland annat på grund 
av att färre kunde åka ihop i samma båt. Det innebär att 
bidraget inte kunnat nyttjas i sin helhet under 2021 och 
delar kommer att återbetalas till Naturvårdsverket. 

Utökad ledutveckling och en helt ny led 
I slutet av 2020 fattade Regionala Utvecklingsnämn-
den beslutet att utöka det ledutvecklingsuppdrag som 
Västkuststiftelsen haft sedan 2019. Det innebar mer än 
fördubblad ambition jämfört med tidigare. Pilgrims- 
och ytterligare några andra vandrings- och cykelleder 
tillkommer till grunduppdraget med Bohusleden och 
Kuststigen. Redan ett år in i det treåriga projektet ser 
vi att arbetet med flera delmål går bättre än förväntat 
och antalet förfrågningar om att inneha huvudman-
naskapet för fler leder kommer från flera kommuner. 
Därför behöver stiftelsen redan efter ett år signalera 
att det kan komma att krävas ytterligare resurser i det 
fortsatta arbetet. 

 
En helt ny led, Kroppefjällsleden, 
sammanbinder ett tiotal reservat 
med 53 km ny sträckning. Leden 

är ett utmärkt exempel på hur 
besöksentreprenörer, kommuner och 

besöksorganisationer kan samarbeta 
kring ett gemensamt projekt och på kort 

tid få positiva lokala effekter. 
 
Uppdaterad målbild 
Under hösten 2021 genomfördes två större work-
shops med hela organisationen för att utvärdera 
stiftelsens tre år gamla målbild. Målbilden har varit 
ett bra verktyg för att hitta riktning i en verksamhet 
med flera olika verksamheter och målformuleringar 
från både huvudmän och länsstyrelser. Slutresultatet 
innebär en uppdatering där samma fokusområden 
kvarstår med vässade formuleringar och en högre 
ambitionsnivå. 
 
Under 2022 kommer huvudmännen gemensamt att 
utvärdera de målinriktningar (se sidan 7) som fastställ-
des under 2018 och undersöka om det finns behov för 
utveckling.

Högt besökstryck 
Det första pandemiåret innebar en plötslig besöks- 
topp som sannolikt är högre än vad Västkuststiftelsen 
upplevt tidigare. Även 2021 blev ett år med många besö-
kare, men har inte upplevts på samma sätt. De klagomål 
kring överfulla parkeringar, felparkerade bilar och i vissa 
fall nedskräpning som kom 2020 har i stort uteblivit. Om 
det beror på att vissa parkeringar utökats, att stiftelsen 
haft kontakt med och kompenserat de vägsamfällig-
heter som drabbats hårdast eller att det handlar om en 
tillvänjning till ett nytt normalläge är svårt att säga. 

En sak står klar, allmänhetens friluftsintresse förblir 
starkt och det gäller för stiftelsen att ta vara på möjlig-
heterna det innebär samt hitta praktiska lösningar på 
de eventuella problem som kan uppstå. 
 
Mer gjort och större organisation än någonsin 
I princip samtliga typer av naturvårds- och friluftslivsåt-
gärder har utförts mer än tidigare år. Det som minskat 
är kostnaderna för renhållning vilket speglar den positi-
va utvecklingen under föregående rubrik. 
 
Förklaringen till växten är det fokus på natur och 
friluftsliv som finns i samhället. Västkuststiftelsen har 
visat sig vara en aktör som klarar att ställa om till de 
relativt stora tillskott som kommit via huvudmännen 

och länsstyrelserna under de senaste åren. Det eko- 
nomiska resultatet är ett planerat underskott på en 
miljon kronor.
 
Det ställer krav på organisationen att mer än dubbla 
både kostnader och antalet anställda på inom drygt en 
femårsperiod. Därför har ett av fokusområdena under 
2021 varit att hantera tillväxten och att låta rutiner och 
system hinna ikapp den utveckling som skett. Bland 
annat har en HR- och ekonomichef anställts. Många 
processer och system har setts över. 
 
Tillväxten ser ut att fortsätta även under 2022. 
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Hållö, Sotenäs kommun.
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Värna
Västkuststiftelsen värnar värdefull natur genom att köpa in mark och arbeta för  
att skydda värdefull natur som naturreservat. 
Idag äger Västkuststiftelsen omkring 4000 hektar mark, med ett anskaffningsvärde  
på drygt 31 miljoner kronor och under årens lopp har vi bidragit med ytterligare  
15 miljoner kronor till intrångsersättningar eller bidrag vid köp, vilket möjliggjort  
att många av naturreservaten kunnat bildas.

17
Säveåns dalgång, Lerums kommun.



Å R E T S  V E R K S A M H E T

1918

Under året har ett, för stiftelsen, stort antal fastighets-
förvärv varit aktuella. 

Reservatsbildning
Västkuststiftelsen förvaltar i dagsläget knappt 290 
skyddade naturområden. Den stora merparten, ca 280 
reservat, ligger i Västra Götaland och resterande ligger 
i Halland. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om föl-
jande förändringar i stiftelsens förvaltarroll. 
Under 2021 har Länsstyrelsen beslutat om reservats-
bildning i följande områden: 
u Sunds branter Dals Ed 
u Söderängarna Halmstad
u Sollumsåns dalgång Lilla Edet 
u Kroppefjälls norra våtmarker Färgelanda 

Säveåns dalgång
Efter en tids förhandling kunde stiftelsen tidigt under 
2021 förvärva ett större markområde, bestående av 13 
fastigheter, inom reservatet Säveåns Dalgång från Vat-
tenfall för strax under 20 000 kronor. Förvärvet innebär 
att stiftelsen har full rådighet över nästan hela reser-
vatet vilket underlättar skötseln.

Brattön  
I tillägg till detta har styrelsen fattat beslut om inköp 
av ytterligare en del av Brattön. Köpet är fullföljt, men 
i skrivande stund har inte Lantmäteriet avslutat sin 
handläggning av ärendet vilket innebär att stiftelsen 
formellt sett inte är ägare ännu. Tillsammans med det 
förvärv som gjordes 2019 innebär det nu att stiftelsen 
är ägare till större delen av reservatet Brattön. Köpe- 
skillingen var 700 000 kronor. 

Äskhult 
Under lång tid har det funnits intresse att utöka mark- 
innehavet kring Äskhults by. Under 2021 uppkom en 
möjlighet att förvärva en fastighet, Lilla Äskhult. Den 
skulle innebära ökade möjligheter att förverkliga den 
kulturhistoriska miljön i något större skala samtidigt 

som friluftsintresserade kan röra sig fritt i ett större 
område. Inte minst kan byggnaderna på fastigheten på 
sikt skapa en bättre arbetsmiljö i byn. Förvärvet, som 
till största delen kan förverkligas tack vare en intrångs-
ersättning från Riksantikvarieämbetet, är beroende av 
Lantmäteriets handläggning av en fastighetsreglering 
som ska slutföras innan köpet kan genomföras och 
ingen köpehandling är upprättad i nuläget. 

Risveden 
Västkuststiftelsen kontaktades också av en privatper-
son som donerade 1 100 000 kronor. Förutsättningen 
för gåvan var att en fastighet i anslutning till reservatet 
Ekliden i Ale kommun förvärvades. Efter förhandling 
med nuvarande fastighetsägare har ett köpekontrakt 
upprättats och signerats. Även i det här fallet är köpet 
ännu inte slutfört eftersom Lantmäteriets handläggning 
av frågan inte är klar. 

Gränsmarkering 
Behovet av gränsmarkering har minskat beroende 
på de digitala navigationsverktyg som används idag. 
Ibland fyller ändå den fysiska markeringen, stolpen 
med en naturreservatssymbol, en viktig roll, både som 
för besökaren som passerar in i et skyddat naturområ-
de och för att markera var gränsen går för skogs- och 
markarbeten direkt utanför reservatet. 
 
Gränsmarkering har genomförts här under 2021. 
u Bråtaskogen 
u Ekliden 
u Kalven på Kornö 
u Kärna bokskog 
u Ryr 
u Snappan 
u Svankila 

Reservatsbildning, markinköp, gränsmarkering

Äskhults by, Kungsbacka kommun.
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Vårda
Ur stiftelsens målbild 
”Västkuststiftelsen ska på ett effektivt och metodiskt sätt förvalta naturreservat 
och andra områden. Arbetet ska kännetecknas av hög kompetens inom 
naturvårdsområdet både teoretiskt och praktiskt. 
Västkuststiftelsen ska förhålla sig till länsstyrelsernas beslut och skötselplaner och 
samtidigt sträva efter en adaptiv naturvård som präglas av en vilja att ständigt ut-
veckla nya och befintliga metoder.” 

Naturvård Hulans naturreservat, Lerums kommun.
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Stiftelsens största åtagande vad gäller naturvårds- 
insatser är åtgärder för att främja bete. 
 
De viktigaste insatserna för detta är ersättning av 
djurhållare för betande djur och se till att stängsel är 
i sådant skick att betet kan genomföras och att de i 
vissa fall är skyddade från rovdjursattacker. Det är  
den enskilt största insatsen inom naturvården ekono-
miskt sett. 

Stiftelsen är inte djurägare på annan plats än musei-
jordbruket Äskhult utan har avtal med många enskilda 
djurhållare. Sammanlagt betar djur, framför allt kor och 
får, i ett åttiotal reservat. Till en del finansieras betes-
driften av miljöstöd från Jordbruksverket. 
 
I år har det varit möjligt att utöka betet på några 
platser tack vare nya djurhållare och nya avtal med 
markägare och kringboende.

Betesdrift

u Backa 
u Baktrågen 
u Baldersnäs
u Baståsen
u Breviks Kile 
u Bräcke Ängar 
u Buterud
u Dätterstorp 
u Ekedal 
u Forsbo 
u Frugården 
u Frälsegården 
u Färgensjöarna 
u Galterö 
u Grimsholmen 
u Gröderhamn 
u Gullbringa 
u Gårdshult 
u Gåsö 
u Göta och Nordre älvs  
 dalgångar 

u Hallbyn 
u Hjärteröarkipelagen 
u Hullsjön 
u Hålta 
u Häggsjöryr 
u Hällsö 
u Hössna prästgård 
u Jonsereds strömmar 
u Kalvön 
u Kednäs 
u Korpeboberg 
u Marieberg 
u Mårtagården 
u Mängsholm 
u Mölarps Ö 
u Nordre älvs  
 estuarium 
u Näverkärr 
u Ollestad 
u Otterön 
u Porsholmen 

u Ramsvikslandet 
u Rished 
u Ryr 
u Ryxö 
u Råssö 
u Rölle 
u Rörö 
u Sandsjöbacka 
u Sjöryd 
u Skårtebo 
u Skärbo 
u Smälteryd 
u Strömsvattnet 
u Sumpafallen 
u Svankila
u Säby Kile 
u Säveån 
u Säveån-Hedefors 
u Tanumskustens  
 naturvårdsområde 
u Tingvall 

u Tjurpannan 
u Tofta 
u Toftenäs 
u Trossö-Kalvö-Lindö 
u Tränningen 
u Tunhems ekhagar 
u Tånga hed 
u Ulön-Dannemark 
u Vallda Sandö 
u Valön, Orust 
u Valön, Tanum 
u Vargö 
u Veddöarkipelagen 
u Vinga 
u Vrångö 
u Vägeröd 
u Vättlefjäll 
u Årås 
u Örsbråten

Här har det betat djur under 2021

Betesdjur Kednäs naturreservat, Åmåls kommun.
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Stiftelsens röjningsarbete kan ses som det löpande 
underhållet av de marker som vi förvaltar. Många av 
de marker som tidigare hölls öppna genom betande 
djur måste idag röjas, manuellt eller maskinellt. En 
viktig aspekt är att systematisk röjning av gran och sly 

gynnar ädellövträd. 
Även på de ytor som betas krävs det kontinuerligt ett 
visst mått av röjning. Vi genomför arbetet till viss del 
med egna resurser, men främst med hjälp av mark– 
ägare och lokala entreprenörer. 

Under året har nästan 20 km nytt stängsel satts upp el-
ler renoverats. Det är en ökning med över 30% jämfört 
med 2020 och en fördubbling jämfört med 2019. De 
ökade resurserna ger möjlighet att genomföra mer ar-
beten, men fortsatt finns ett stort underhållsbehov kvar. 

Åtgärderna möjliggör beten på platser där det tidigare 
inte varit aktuellt och bidrar till mer intensivt bete. Det 
har dessutom satts upp ett antal grindar för att under-
lätta både skötsel av djur och passage för besökare 
samt att vattentillförsel lösts i några områden. 

RöjningStängsling och naturvårdsbränning

Här har det utförts stängselarbeten och andra betesfrämjande åtgärder 
u Baståsen 
u Breviks Kile 
u Ekedal 
u Färgensjöarna 
u Grimsholmen 
u Gullbringa 
u Gårdshult 
u Göta och Nordre 

 Älvs estuarium
u Hålta 
u Häggsjöryr 
u Marieberg
u	Marstrand
u	Nordre Älvs 
 estuarium
u Ramhultafallet 

u Råssö 
u Sandsjöbacka 
u Skårtebo 
u Säby Kile 
u Tanumskusten -  
 Musö 
u Tjurpannan 
u Tofta

u Torpanäset 
u Tunhems ekhagar 
u Tånga hed 
u Vallda Sandö 
u Valön, Orust 
u Vägeröd 
u Vättlefjäll 
u Älgön

u Gårdshult 
u Hjärteröarkipelagen 
u Klåveräön

u Mölarps Ö 
u Otterön 
u Ramsvikslandet 

u Sandsjöbacka 
u Tjurpannan 
u Tånga hed 

u Vallda Sandö 
u Veddöarkipelagen 
u Vrångö

Här har det genomförts naturvårdsbränningar under året

Naturvårdsbränning 
Att bränna ljunghedar är en skötselmetod som varit i 
bruk sedan urminnes tider. Bränning eliminerar äldre 
vedartad ljung och ger plats för nya skott som sedan 
kan betas. Skötseln skapar unika förutsättningar för 
både flora och fauna. Arter som klockgentiana och 
många insekter trivs i de brända och betade miljöerna. 
I några fall bränns även andra ytor för att på samma 
sätt gynna vissa arter och djur. 

Under året har ca 77 hektar bränts i naturvårdssyfte. 
Under de senaste åren har stiftelsen upparbetat en 
kompetens och skaffat utrustning som gör att vi i allt 
högre grad kan genomföra åtgärderna med mindre 

hjälp från externa konsulter. Det är svårt att planera 
åtgärderna eftersom de är beroende av väderförhål-
landen och då är det en fördel att kunna styra när de 
utförs internt i organisationen. 

En större satsning på att även bränna i vissa skogsom-
råden har initierats av Länsstyrelsen, men projektme-
del har inte beviljats och inget sådant arbete är därför 
genomfört. 

Arealen ljunghedar har reducerats dramatiskt under de 
senaste hundra åren och idag återstår endast en bråk-
del av de som en gång fanns. Att vårda det som finns 
kvar är därför extra viktigt. 

u Anneröd–Hogsäm  
 Röjning av gran i bokskog och blandlövskog.
u Backas barrskogar 
 Friställning av många ekar genom granröjning. 
u Baldersnäs 
 Hamling av lindallér, ca 70 träd samt trädvård äldre  
 ekar och almar.
u Baståsen 
 Röjning i betesmark och friställning av lövträd. 
u Bergsjön 
 Röjning av gran färdigt, friställning av ekar och 
 röjning vid fornlämning. 
u Björnareåsen 
 Granröjning och frihuggning av ekar. 
u Brobacka 
 Röjning vid ängs- och åkerkanter. 
u Bräcke Ängar
 Röjning och friställning av lövträd och röjning för  
 utökning av betesmark. 
u Bua Hed 
 Röjning av ljunghed efter avverkning och av vresros. 
u Dackehögen
 Slyröjning i slåttermark. 
u Ekedal 
 Röjning av betesmark. 
u Forsbo
 Röjning i betesmark. 
u Färgensjöarna 
 Frihuggning av ekar, frihuggning av ädellövträd,  
 granröjning vid murar och toppkapning av björkar. 
u Grimsheden 
 Röjning av slåttermark. 
u Gåsö
 Röjning av strandängar. 

u Hjärteröarkipelagen 
 Röjning av igenväxt ängsmark samt slyuppslag på  
 betesytor. 
u Hulan 
 Friställning av ekar. 
u Härön 
 Röjning av ängsområde.
u Hördalen 
 Frihuggning kring äldre träd samt veteranisering av  
 omkringväxande ekar. Ett 80-tal ekar har märkts  
 med metallbrickor för att underlätta fortsatt skötsel. 
u Kalvön, Uddevalla 
 Röjning av hagmark och strandäng, skog, hällmarker  
 och hällmarkstallskog. 
u Kednäs 
 Röjning och friställning av lövträd. 
u Klippan  
 Röjning av gran för att gynna lövträd. 
u Kollungeröd vatten 
 Manuell röjning av al i sjön. 
u Korpebobergs lövskogar 
 Frihuggning av skyddsvärda träd. 
u Näverkärr 
 Röjning runt gårdsmiljön. 
u Ollestad 
 Granröjning. 
u Orsberget 
 Röjning av torpställen. 
u Otterön 
 Röjning runt slåtterängar, friställande av ekar samt  
 buskröjning. 
u Oxeklev 
 Röjning av gran. 

Här har det röjts under 2021

uuu
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Den största restaureringsinsatsen är, som de senaste  
åren, den omfattande slåttern av strandängar och vass- 
klippning i våtmarker som genomförs med hjälp av en 
speciell amfibiegående klippmaskin. Som tidigare år 
ska speciellt Dättern, Hullsjön, Kollungeröds vatten (där 
även alröjning är genomförd), Strömsvattnet och Yttre 
Bodane nämnas. Stora arbeten är genomförda inom 
ramen för Trafikverkets kompensationsprojekt ”Göta 
älvs strandängar” som redovisas på sidorna 34-35. 
 
Arbetet med vresrosröjning på Grimsholmen som på-
gått de två senaste åren har fortsatt även 2021. Förut-
om att reducera förekomsten av vresros har projektet 
som syfte att gynna bland annat sandbin. 

Flera åtgärder är genomförda för att återskapa våt-
marker. Åtgärderna handlar om små justeringar för att 
förändra vattenflöde i ett område. Exempelvis har en 
vägtrumma i reservatet Svanvik på Orust justerats. 

Eftersom dessa åtgärder ofta är tillståndspliktiga har 
det också planerats för kommande åtgärder 2022. 
Åtgärderna är viktiga och kan sammantaget ha en stor 
klimatpåverkan. 
 
Den dispensansökan som krävs för att skapa en våt-
mark inom Tjurpannans reservat ska inom kort prövas 
av Mark- och miljödomstolen 
 
På Bua Hed fortsätter den stora ljunghedsrestaure-
ring som inleddes förra året och på Grimsholmen har 
åtgärderna för att motverka den invasiva arten vres-
ros och reducera antalet bergtallar i strandregionen 
fortsatt. Syftet är att blotta sand och gynna bland annat 
sandbin. Även i Dackehögen, Baståsen, Gåsö, Kalvön, 
Ryxö, Ramsvikslandet, Stora Bornö och Vägeröd har 
olika restaureringar genomförts. 

u Porsholmen 
 Röjning av slyuppslag 
u Ramsvikslandet 
 Röjning av utmark och kalktorräng. 
u Ramsön
 Röjning av ängsområde.
u Rished 
 Röjning av gran 
u Risveden vildmark 
 Inventering av 74 hektar inför gallring, luckhuggning,  
 ringbarkning och friställning har påbörjats. 
u Ryr
 Röjning av slåttermark samt al i branter även eldning 
u Ryxö 
 Röjning av ljunghed och trädklädd betesmark. 
u Rörö 
 Slyröjning 
u Skärbo 
 Röjning av gran samt säkring av almar 
u Slereboåns dalgång 
 Slyröjning och friställning av ruiner 
u Stora Bornö
 Röjning av gran, samt på ängsmark, strandäng, klipp- 
 stränder och strandnära hällmarker, kalmark och ung- 
 skog, ädellövskog. Frihuggning av ädellövträd. 
u Svankila 
 Röjning, eldning och markstädning för att gynna  
 hällebräcka 
u Säby Kile (Säby Ö) 
 Röjning av igenväxande betesmark 

u Säveån 
 Röjning vid väg 
u Säveån-Hedefors 
 Röjning för stig, friställning av ekar, röjning för utsikt 
u Tanumskusten Viken, Havstensund 
 Röjning av betesmark 
u Tingvall 
 Slyröjning 
u Trossö-Kalvö-Lindö 
 Röjning på ön Killingen samt slyröjning 
u Tånga hed 
 Röjning av hagmark 
u Ulön-Dannemark 
 Slyröjning 
u Vargö 
 Röjning av säv, vresros och vass. 
u Veddöarkipelagen 
 Buskröjning 
u Verleskogen 
 Röjning vid stenmurar. 
u Vrångö 
 Röjning av sly på ljunghed 
u Vägeröd 
 Röjning av hagmarker. 
u Yttre Bodane 
 Röjning av fågelskär 
u Yxnås 
 Röjning vid ängskanter och av mosaikmark 
u Ålstadnäset 
 Slyröjning och friställning av ekar 

RestaureringRöjning

Naturvårdsbränning Mölarps naturreservat, Borås kommun. Vassklippare Truxor Frugården, Dättern naturreservat, Vänersboprgs kommun.
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Med naturvårdsfokus – gransaneringar mm 
Inom vissa områden avverkas planterad skog, i princip 
alltid gran, för att ge bättre förutsättningar för lövträd. 
Som tidigare är det främst i Dalsland som sådana åt-
gärder genomförs, oftast i syfte att skapa goda habitat 
för vitryggig hackspett. I år är de största åtgärderna 
genomförda i Buterud och Forsbo. 
 
Även insatser i Anneröd-Hogsäm, Bredfjället Östra och 
vid Färgensjöarna ska nämnas. 
 
Äskhult – samlad rapport 
Det museala jordbruket har fortsatt som tidigare år. 
Det sker en ständig utveckling genom att nya ytor tas i 
bruk och restaureras. Kombinationen av det kontinuer-
liga arbetet med gårdsområdet och de allt större sköt-
selytorna runt byn gör att mer och mer resurser krävs. 
Dessutom har vårt fokus på trädgården också inneburit 
ett lyft för gårdsmiljön. 
 
En större satsning på att få in linet i växtodlingen igen 
och göra linet publikt genom projektet ”1 kvm lin”. Det 
har varit resurskrävande och svårt att ta vara på allt, 
men bra för den publika och pedagogiska verksam-
heten med stort intresse från allmänheten. 

Arbetet med att uppmärksamma Äskhult i sociala me-
dier fortsätter, inte minst genom trädgårdsmästarens 
Instagramkonto trädgårdsdrängen. Genom att delta på  
konferenser och workshops blir Äskhult en del av den 
historiska trädgårdsbranschen. Det har lett till nya mö-
ten, möjliga utbyten och samarbeten. 
 
Det kontinuerliga arbetet med att ställa i ordning och 
levandegöra byn så att den nyttjas som för snart 200 år 
sedan fortsätter. 
 
Under året har fler arbetat med dokumentation och 
struktur av tidigare och kommande arbete. Det behövs 
frölistor, bildbanker, dagböcker, iordningsställda utrym-
men för utsäde, dokumentation ledningar för vatten, 
avlopp, el och larm med mera. 
 
Som tidigare nämnts har det förts långtgående för-
handlingar om att förvärva en intilliggande fastighet, 
Lilla Äskhult, som skapar nya möjligheter att återskapa 
miljön som den var runt 1825. 
 
I utmarksområdena har följande arbeten genomförts i
u En väg har anlagts längs en äldre igenvuxen väg i 
 syfte att underlätta djurtillsynen och höja säker- 
 heten vid ljungbränning samt tillgängliggöra ut- 
 marken för fler. 
u Skogsbetesrestaurering har fortsatt på Ulvaklip- 
 porna genom utglesning av trädbestånden. 
u En större avverkningsinsats där omkring hälften av 
 träden i hårdvallsängen plockades bort för att åter- 
 skapa en mer trovärdig bild av det trädfattiga   
 landskapet och ge bättre förutsättningar för en artrik  
 hårdvallsäng har genomförts. 
 
I trädgården har kålgården utvecklats med fler od-
lingsbäddar och större odlingsyta. Genom att använda 
material från utmarken har mer autentiska trähäg-
nader satts upp. En viktig del är att så mycket som 
möjligt av det som odlas nu används i kommunens 
kaféverksamhet. 

Det är av speciell vikt att gynna traditionella slåtteängar 
som är mycket viktiga för biologisk mångfald i Sverige. 
 
Genom slåtterarbete ser vi till att marker hålls öppna 
och dessutom säkrar vi gynnsamma förhållanden 
för många ängsväxter. Vi slår både med lie och med 
maskiner. I enlighet med vår målbild och visionen om 
en hållbar verksamhet försöker vi utöka den del som 
vi slår med lie. Det är till och med mera rationellt och 
effektivt på vissa ytor. 

Under 2021 genomfördes en upphandling av slåtter-
arbeten i Ulricehamn. En ny leverantör hade det bästa 
budet och kunde leverera med hög kvalitet, enbart lies-
låtter och till ett lägre pris. Samma leverantör kommer 
att utföra större delen av arbetet även under 2022. 
 
Fagning, borttagning av fjolårsgräs, har genomförts 
på ett antal platser bland annat Klippan, Otterön och 
Trossö-Kalvö-Lindö. 

Avverkning och ÄskhultSlåtter

u Amundholmen 
u Baktrågen 
u Brobacka 
u Bräcke Ängar 
u Dackehögen 
u Frälsegården 
u Furustad 
u Grimsheden 
u Gröderhamn 
u Gullmarsberg 
u Gårdshult 

u Göta och Nordre Älvs  
 dalgångar
u Horsäckrasjön 
u Hulan 
u Hållsungamyren 
u Hössna prästgård 
u Kednäs 
u Klippan 
u Knätte kullar 
u Kröklings hage 
u Kycklingkullen 

u Mårtagården 
u Mölarp 
u Näverkärr 
u Otterön 
u Ramsvikslandet 
u Ryr 
u Rölle 
u Rörö 
u Skårtebo 
u Skärbo 
u Slereboåns dalgång 

u Stora Les branter 
u Sundholmen 
u Tisselskog 
u Trossö-Kalvö-Lindö 
u Valön 
u Veddö 
u Yxnås 
u Önnarp 
u Örsbråten

Här har det genomförts slåtter under 2021

Linet skördas Äskhults by, Kungsbacka kommun.

Slåtter Klippans naturreservat, Härryda kommun.
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Under 2021 har det städats flitigt från Strömstad i
norr till Kungsbacka i söder. Med hjälp av Natur-
vårdsverket har vi de senaste fyra åren kunnat öka
insatserna rejält längs kusten. Det gemensamma
arbetet har resulterat i drygt 186 ton plockat skräp
under säsongen 2021.

Västkuststiftelsen har fortsatt en mycket viktig roll i att 
underlätta strandstädningen och främja samarbete 
mellan kommunernas städlag, upphandlade entrepre-
nörer och frivilliga. 

Marint skräp består i huvudsak av plast i olika former
och format. Det fastnar i buskage och stenblock och
mycket bäddas in i de vallar av tång, som ofta förekom-
mer på flacka stränder. Uppsamlingen av skräpet sker
i huvudsak för hand. Skräpet läggs i säckar som lastas 
på båtar för transport till avtalade mottagningsplatser i 
respektive kommun. Därifrån fraktas det vidare till åter-
vinningscentraler och i de allra flesta fall till förbränning.

Kommunernas insatser 
Samarbetet mellan kommunerna fortsätter att bidra till 
ett ökat gemensamt engagemang. Samtliga tolv kom-

muner har idag arbetslag och de flesta har tillgång till 
båt. Kommunerna arbetar för att få med personer som 
står långt från den ordinarie arbetsmarknaden samt 
feriearbetande ungdomar i strandstädningen. 

Frivilliga insatser
Många frivilliga har varit ute och städat då strandstäd-
ning visat sig vara en utmärkt – och populär – aktivitet 
som fungerat bra under pandemin. Flera frivilligorgani-
sationer har varit ute och städat, dock med begränsat 
antal deltagare för att inte sitta för trångt i båtarna. 

Samarbetet med organisationer, som Håll Sverige Rent 
och Städa Sverige som samordnar frivilliginsatser samt 
de ideella organisationerna Strandstädarna och Vrakat.
se med flera, fortsätter att vårdas och utvecklas. 

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

Strandstädning

Kommunen strandstädarbåt på Holmen Grå, Orust kommun.

Strandstädning Härmanö, Orust kommun.
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Även under 2021 så präglades vårt arbete till viss 
del av pandemin. Samtliga möten fick även i år 
hållas digitala. Många av deltagarna uttryckte att 
de saknade våra fysiska möten i Stenungsund. Vi 
hoppas kunna återuppta dessa under 2022. 

Under året har vi hållt föredrag och webbinarier på 
flera håll. På Klara gymnasium, företaget Salinity, Stif-
telsen Ekocentrum, VGR:s miljönämnd och Nordiska 
föreningen Vinden Drar. Vi deltog i ett webbinarium 
arrangerat av Oslofjordens friluftsliv angående hante-
ring av akuta föroreningar i Nordiska vatten.

I mars lanserade Stiftelsen Ekocentrum sin filmtriologi 
Plast i vårt hav. Västkuststiftelsen strandstädning stöt-
tade med underlag och material till såväl filmerna som 
till utställningen som gjordes i anslutning till dessa.

Ett vykort med information om Strandstädarkartan 
och uppmuntran till strandstädning skickades ut till ett 
urval av kustnära samfällighetsföreningar i vårt verk-
samhetsområde.

Ny uppdaterad  
version av infor-
mationsfoldern för 
Strandstädarkartan 
blev klar under våren. 

Med anledning av att 
vi ofta får frågor om hur 
man strandstädar så 
tog vi fram en ”En enkel 
guide till strandstädning”. 
Den trycktes på plåt lik-
som de små skyltarna med 
QR-kod till appen Strand-
städarkartan. Dessa har 
monterats upp i anslutning 
till påsholkarna och där all-
mänheten gärna strandstädar. 

Två turistbyråer, i Strömstad och Tanum, erbjuder 
numera sina besökare ett strandstädar-kit med påsar 
eller säckar, arbetshandskar, informationsfolder och en 
kort genomgång. Vi har tagit fram en mindre affisch 
samt försett dem med material. Vi hoppas att fler turist-
byråer följer deras exempel.

På hösten kontaktades vi av Kosters Trädgårdar som 
från och med mars 2022 erbjuder sina gäster ett vand-
ringspaket med strandstädning. De har utrustats med 
såväl informationsmaterial som skyltar.

Forskning
2020 skrev en masterstu-
dent, som gjorde sin praktik 
hos oss, en rapport om fyra 
vanliga föremål som hittas vid 
strandstädning. Rapporten 
gjordes under våren 2021 om 
till en populärversion, som 
trycktes i en mindre upla-

ga. Den skickades ut till 
jakt- jägar- och skytte-
föreningar, reningsverk, 
festspecialistbutiker, 
apotek samt till tidskrifter och media.

En masterstudent, som var hos oss under vå-
ren, har som examensarbete haft till uppgift att 
titta på olika mätmetoder för strandstädning. 
Detta har resulterat i rapporten Improving be-
ach cleaning measurement method for more 
efficient use of resources. Förhoppningen är 
att arbetet skall fortsätta med ytterligare en 
student under 2022 för att vidareutveckla 
mätmetoden. 

KommunikationStrandstädarkartan

Enkel guide för strandstädning

Förberedelse

Ta med dig en påse eller något annat att plocka i. Ett par arbetshandskar är också bra att ha. Om 

du planerar att vara ute längre är det bra att ta med lite fika. Bjud gärna in andra att följa med dig ut 

då det kan vara trevligt med lite sällskap vid strandstädning.

Plockning

I första hand är det all plast som behöver plockas bort – allt från små kapsyler och topspinnar till 

större föremål som dunkar och fisklådor upp till stora trålar. De senare kan vara övermäktigt för en 

enskild strandstädare, men markera gärna fynd av fiskredskap i Strandstädarkartan (på land) eller 

på GhostGuard https://ghostguard.havochvatten.se/ghostguard/ (om det ligger i vattnet).

Tångvallar

Det som INTE skall städas upp och inte heller läggas i de blå säckarna är biologiskt material. Tång 

och tångvallar skall ligga kvar då de är ett viktigt habitat och bidrar till biologisk mångfald. Låt även 

alla träföremål ligga kvar. Finns det mycket plastbitar i en tångvall så försök att rensa bort det, även 

om det är lite pilligt.

Farligt avfall

Vid fynd av vätskor vidta försiktighet. Titta och lukta försiktigt och vid misstanke om kemisk-teknisk 

produkt sätt på korken och ställ flaskan eller dunken bredvid säckarna. Häll aldrig ut misstänk-

samma vätskor. Försiktighet gäller också vid fynd av misstänkt ammunition eller explosiva föremål. 

Rör de ej! Ligger föremålet på land – kontakta polisen på telefon 11414, ligger det däremot i vattnet 

kontakta kustbevakningen på telefon 077-670 70 00.

Strandstädarkartan

Rapportera alltid din insats på Strandstädarkartan så att andra ser var det är städat. 

Appen Strandstädarkartan finns att ladda ner i både Google Play och Appstore. 

På datorn kan du gå in på www.strandstadarkartan.se. Markera gärna den rena 

platsen med Städat, eller med Hämtbehov om du inte kan ta med dig det samlade 

skräpet. Sätt på GPS:en och kontrollera att det blir rätt plats, alternativt zooma in 

ordentligt på kartan manuellt. Glöm inte att ange hur många som deltog, hur 

många timmar och inte minst hur många säckar det blev.

Sociala medier

Dela gärna din insats på sociala medier för att inspirera ännu fler till att bli en miljöhjälte. 

Tagga @ren_kust på Instagram och @renkust på facebook. 

Vill du bli en #strandstädarhjälte skicka med en bild på dig när du strandstädar och en kort text 

när du rapporterar i Strandstädarkartan så delar vi din bild vidare på sociala medier.

Tack för du att bidrar till en renare kust – du med! 

Rapportera alltid din insats på Strandstädarkartan så att andra ser var det är städat. 

platsen med Städat, eller med Hämtbehov om du inte kan ta med dig det samlade 

Strandstädarkartan används av allt fler, såväl 
professionella som frivilliga strandstädare. För att 
enkelt kunna ladda ner appen har vi i anslutning 
till påsholkar och sopmajor placerat ut skyltar med 
QR-koder. Under 2021 rapporterades det knappt 
2000 ärenden både i appen och på webben.

Enligt den inrapporterade statistiken från 
Strandstädarkartan så har arbetet med 
strandstädning under 2021 resulterat i 
drygt 12 000 säckar. Omräknat i vikt, 
där varje säck i snitt vägde 12 kg, gav 
det knappt 145 ton. Därtill tillkommer 
”fynd”, för stora att läggas i säck, till 
en extra vikt av drygt 41 ton. Det ger 
ett totalt resultat av drygt 186 ton. 
Mer än 5 000 personer har varit ute 
och städat och i snitt städat knappt 
två timmar per person.

Tillsammans med Infracontrol, som tagit fram Strand-
städarkartan, har vi haft flera workshops. Både pro-
fessionella användare på kommuner och entreprenö-
rer, har vid behov fått handledning i tillämpning och 
administration av kartan.

Ytterligare ett tiotal påsholkar har kommit på plats och 
i dagsläget finns det närmare sextio stycken utplacera-
de längs kusten och ute på öarna. Samtliga är marke-
rade på Strandstädarkartan. 

Under året har vi uppmanat kommunerna att uppda-
tera sin information om strandstädning och Strand-
städarkartan på sina hemsidor.

Nordiska Kusträddardagen den 8 maj
Källö-Knippla Båtcharter kontaktade oss för ett sam-
arbete. På Nordiska Kusträddardagen erbjöds 8-12 
personer att kostnadsfritt följa med ut i båt och städa 
någon ö i Göteborgs norra Skärgård. Under övrig tid 
kunde intresserade för en ringa kostnad på specifika 
tider följa med på Strandstädning med Källö-Knippla 
Båtcharter. De arrangerade även strandstädning på 
International Coastal Cleanup Day i september.

Västerhavsveckan första veckan i augusti
Även Västerhavsveckan präglades till viss del av 
pandemin, men flera aktiviteter kunde ändå ge-
nomföras. Aktiviteter med Västkuststiftelsen som 
intresserade kunde delta i var bland annat guidade 
vandringar i kombination med strandstädning på 
Ramsvikslandet, Nordens Ark och Hållö.

Park och naturförvaltningen i Göteborg fick vår 
hjälp att ta fram ett strandstädarbingo.

Övriga arrangemang
Sista helgen i augusti var det Öppet varv på Orust. 
Där deltog vi tillsammans med Föreningen Strandstä-
darna. Samma helg var det Onsala Maritima Dag där 
vi tog tillfället i akt och informerade om strandstädning 
och Strandstädarkartan. 

Vid flera tillfällen under året har vi varit ute och strand-
städat antingen med olika grupper eller med någon 
frivillig organisation eller någon av kommunernas 
strandstädarlag.

Även i år ställdes Båtmässan in på grund av pandemin.

Att stänga av kranen  
för marint skräp –  
en rapport om fyra föremål
Santiago Bautista

Påsholk Rörö, Öckerö kommun.
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 Göta Älvs strandängar
Trafikverket har uppdragit åt Västkuststiftelsen att 
långsiktigt sköta Göta älv strandängar. Projektet är en 
kompensation för den miljöpåverkan som byggnation 
av en ny dubbelspårig järnväg och fyrfältsväg mellan 
Göteborg och Trollhättan medförde. 
 

Under året har omfattande betesdrift och vasslåtter 
fortsatt som tidigare. Det långsiktiga arbetet med att 
bekämpa lupiner fortsätter. Även andra röjnings- och 
städinsatser har genomförts vid behov.

Fågeltorn Stora viken, Göta älv strandängar, Kungälvs kommun.

Göta älv strandängar, Kungälvs kommun.

Göta älv strandängar, Ale kommun.
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Visa
Ur stiftelsens målbild 
”Västkuststiftelsen ska sänka tröskeln till naturen genom god information, säker-
ställande av offentlig kommunikation och infrastruktur. Det ska finnas plats för både 
lättillgängliga områden och vildmark. Infrastruktur i naturen ska i möjligaste mån 
vara organiskt utformad och anpassad till den specifika platsen.” 

37
Spångbygge Källan Dals-Rostock, Melleruds kommun.
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u Marstrand 
 Röjning och delvis omdragen stig, förbättring av  
 spänger och trapor 
u Munkkyrkan 
 Renoverad trappa och ny spång 
u Nordre Älvs estuarium 
 Nyanlagd stig 
u Otterön 
 Ny spång 
u Ramsvik 
 Ny spång och fem nya trappor samt viss uppgrusning 
u Rapenskårs lövskogar 
 Stig markerad 
u Rished 
 Röjning. Nyanläggning av stig, ny bro, stigmarkering 
u Risveden
 Märkning av stig runt Kroksjön och ny spång. 
u Risvedens vildmark 
 Ny spång mot Salsjön. Delvis nyuppmärkt stig.
u Ryr 
 Ny spång 
u Rörö 
 Förstärkt tillgänglighetsanpassad stig 
u Sandsjöbacka 
 Omdragning av led, ny trappa och nya spänger 
u Skåpenäs 
 Nya stigar 
u Skärbo 
 Byte träskyltar, nya stigmarkeringar och vägvisare 
u Snappan 
 Nyanlagd stig 
u Stora Les branter 
 Ny stig 
u Svankila 
 Röjning och anläggning av ny stig och nya vägvisare 
u Svartedalen 
 Röjning av stigar 
u Säveån 
 Trappor och spänger på Gotaleden 
u Säveån-Hedefors 
 Trappor och spänger samt ny stig på Gotaleden 

u Sörknatten 
 Ny spångbro och förlängd spånganslutning samt  
 nya trappor 
u Tofta 
 Nya markerade leder och ny spång 
u Vargö 
 Röjning 
u Vinga 
 Röjning 
u Vrångö 
 Restaurering av stig 
u Vägeröd 
 Uppgrusning av rid- och vandringsstig på kulturväg. 
u Vättlefjäll 
 Nya spänger 
u Yttre bodane 
 Ny spång. 
u Årbolfjället 
 Ny stig och spång till utsikt 
u Önnarp 
 Nya vägvisningsskyltar 

Å R E T S  V E R K S A M H E T

u Anneröd-Hogsäm
 Ny ledmarkering på Soteleden/Kuststigen. 
u Baljåsen 
 Omdragning och uppmärkning av stig samt rivning  
 av trappa. 
u Bråtaskogen 
 Ny märkning på röda stigen 
u Bräcke Ängar
 Förlängning av grusad stig 
u Bua Hed 
 Anläggning av bi- och fjärilsstig. 
u Dackehögen 
 Ny spång 
u Ekliden-Iglekärr 
 Stigvägvisare, ny spång och grusning av stigen. 
u Forsbo 
 Röjning och anläggning av ny stig och nya vägvisare 
u Furustad 
 Ny träbro samt grusning av väg 
u Guddehjälm 
 Röjning av stigar 
u Göta och Nordre Älvs dalgångar 
 Ny bro samt grusning och röjning av stig 
u Hålta 
 Röjning av stigar 
u Håverud 
 Tillgänglighetsgrusning av stigen vid Mjölkudden 

u Härön 
 Ny stig med nya vägvisningsskyltar 
u Kalvön Uddevalla 
 Uppmärkning av leder 
u Knätte kullar 
 Nya vägvisningsskyltar 
u Komosse norra 
 Tillgänglighetsanpassad spång samt en utsikts-  
 plattsform. 
u Kroppefjällsleden (Kroppefjäll norra och södra  
 våtmarker samt Ragnerudsjöns branter)
 Röjning och markering av 53 km led samt byggna- 
 tion av spänger och bro 
u Kråkebo 
 Nya vägvisningsskyltar 
u Kynnefjäll och Kynnefjäll Sätret 
 Ny spång på Bohusleden samt nya 
u Kälkerön 
 Ny trappa 
u Kärna bokskog 
 Ny markering av stig 
u Långemossen 
 Nyanlagd stig och spång 
u Lärkemossen 
 Ny färg på stigmarkörerna till mossen. 
u Marieberg  
 Ny stig och röjning av utsiktsplats 

Skyltar, stigar och spänger

Å R E T S  V E R K S A M H E T

Att hitta och kunna ta sig fram torrskodd är viktigt för 
att kunna komma ut i naturen. De senaste årens inten-
sifierade arbete med att renovera och utveckla stigar 
och leder har fortsatt under 2021. Insatserna har ökat 
med mer än 20% jämfört med föregående år. 
 
I vissa reservat handlar det om att etablera nya leder. 
Det är ett helhetsarbete som inkluderar röjning, bro- 
och spångbyggen samt uppsättning av stigmarkeringar 
och informations- och vägvisningsskyltar. Som ett kom-
plement till informationsskyltar produceras och trycks 
foldrar för ett antal reservat. 
 

Den kanske största insatsen under året är etablering-
en av Kroppefjällsleden som sammanbinder ett tiotal 
reservat i Kroppefjällsområdet i kommunerna Färgelan-
da, Mellerud och Vänersborg. Arbetet genomförs i nära 
samarbete med representanter för de nämnda kommu-
nerna, lokala besöksentreprenörer samt Turistrådet och 
Visit Dalsland. 
 
Även den stora satsningen på tillgänglighet i Komos-
se, som innebär att det är möjligt att med rullstol ta 
sig till den lilla ön med eldstad och vindskydd i mitten 
av mossen, ska nämnas. Längs vägen har även en 
tillgänglighetsanpassad utsiktsplats anlagts. 
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Nya stigskyltar Skärbo naturreservat, Bengtsfors kommun.
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Bänkar, eldstäder och vindskydd ger besökaren möjlig-
het att njuta av en kopp kaffe och en vacker plats eller 
tillbringa en natt ute i det fria. 
 
Den stora tillströmningen av besökare under pandemi-
året 2020 innebar ett ökat behov av anordningar för fri-
luftsliv. Därför har insatserna ökat med en dryg fjärdedel 
under 2021. 
 
Inte minst handlar det om säkra eldstäder och fler vind-
skydd. Under året har vi tillsammans med en leverantör 
utvecklat en ny typ av eldstad i cortenstål som är säkrare 

och som troligen har längre livslängd än tidigare typer. 

På två platser i Vättlefjäll har nya vedförråd byggts och 
ett system med frivillig betalning testas. Det är svårt att i 
dagsläget bedöma om det är ett lyckat experiment. 
 
Det ökade intresset för att sova ute har fått oss att satsa 
på att bygga knappt tio nya vindskydd. Bland annat har 
de första av de vindskydd som fått Västkuststiftelsens 
pris för utmärkt friluftsdesign uppförts i Svartedalen. I 
Svartedalen har dessutom ett vindskydd, designat av 
arkitektfirman Fabel, anlagts. 

Bänkar, eldstäder, toaletter och vindskydd

u Baktrågen
 Nya bänkbord 
u Baståsen
 Nya bänkbord 
u Brobacka
 Ny eldstad 
u Bräcke Ängar 
 Bytt ut trasiga bänkbord 
u Bua hed 
 Ny eldstad. 
u Dackehögen
 Bänkbord 
u Forsbo 
 Nytt bänkbord 
u Guddehjälm 
 Nya bänkbord 
u Göta och Nordre älvs dalgångar  
 Nya bänkbord 
u Härskogen
 Ny eldstad och bänkar 
u Härön
 Nya bänkbord 
u Kalvön Uddevalla 
 Tre nya eldstäder. 

u Klippan 
 Ny tillgänglighetsanpassad
 grillplats 
u Knätteknätte kullar
 Nya bänkbord 
u Korpebobergs lövskogar
 Ny eldstad 
u Kroppefjäll 
 Upprustat vindskydd 
u Kärna bokskog
 Fikabord samt tillgänglighets-
 anpassat bänkbord 
u Marieberg
 Ny eldstad 
u Nordre Älvs estuarium 
 Nya bänkbord 
u Näverkärr 
 Två nya eldstäder 
u Orsberget 
 Ny eldstad vid lägerplats. 
u Ragnerudsjön 
 Ny eldstad 
u Ramsön  
 Nya bänkbord 
u Risveden 
 Två nya eldstäder 

u Ryr 
 Nytt bänkbord 
u Rörö
 Ny grillplats vid Tåängen. 
u Sandsjöbacka  
 Nya bänkbord 
u Skårtebo 
 Nytt bänkbord 
u Svartedalen 
 Fyra nya vindskydd och nya  
 bänkbord 
u Veddöarkipelagen
 Fyra nya bänkbord 
u Vinga 
 Ny eldstadmed bänkar kördes ut  
 på skumpigt hav och placerades i  
 Gattulvsviken. 
u Vägeröd
 Ny eldstad. 
u Vättlefjäll 
 Tre nya vindskydd med eldstäder  
 och bänkar samt två nya vedförråd 
u Ålstadnäset
 Bytt eldstad

Här har vi gjort insatser under 2021
Renoverat vindskydd Stora Husemadtjärnet, Kroppefjäll, Färgelanda kommun.

Vindskydd Nelly, Svartedalens naturreservat, Stenungsunds kommun.
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Även om det skulle vara önskvärt att fler kan nyttja 
offentlig kommunikation för att nå reservaten har det 
under pandemin varit svårt att driva på en sådan ut-
veckling och dessutom är det besvärligt att nå många 
naturområden med buss och tåg i dagsläget. 
 
Därför blir arbetet med parkeringsplatser av betydelse 
för besökaren. Att röja p-platser är viktigt för att ge ett 
bra första- och sistaintryck av reservat. Under året har 

ett drygt tjugotal parkeringsplatser underhållits. Vissa 
anslutningsvägar som trafikerats hårt har skrapats  
och grusats. 
 
Det ökade friluftsintresset under de två senaste åren 
har lett till att vi på några platser sett oss nödgade  
att utöka kapaciteten. Bland annat vid Ramhultafallet 
där besöksantalet ökade explosionsartat under slutet 
av 2020. 

Parkeringsplatser

u Anneröd-Hogsäm 
u Baljåsen 
u Bua Hed 
u Guddehjälm 
u Gullmarsbergs bokskog 
u Göta och Nordre Älvs   
 dalgångar 
u Havstensfjorden 
u Hössna Prästgård 

u Klosterkullen 
u Komosse 
u Korpeboberg 
u Kragenäs 
u Kröklings hage 
u Kviström 
u Kynnefjäll 
u Marieberg 
u Ragnerudsjön 

u Ramhultafallet 
u Ramsvikslandet och   
 Tryggö 
u Ranebo naturskog 
u Rished 
u Ryr 
u Sandsjöbacka 
u Smälteryd 
u Snappan 

u Tofta 
u Valön 
u Veddö 
u Vägeröd 
u Årenäs och Tostekulla   
 lövskogar

Här har vi utvecklat, underhållit och förbättrat under 2021
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Ny grillplats Sydhamnen Kälkerön, Tjörns kommun.

Ny grillplats Vallda Sandö naturreservat, Kungsbacka kommun.

Ny parkering Snappans naturreservat, Vänersborgs kommun.
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Informationsskyltar och foldrar 
Nya reservatsskyltar under 2021 
u Ed Skansen 
u Gullmarn 
u Hållö 
u Härön 
u Kynnefjäll 
u Nöddökilen 
u Orrevikskilen 
u Pater Noster 
u Skårtebo 
u Torödsmossen 
u Ålstadnäset 
u Älgöleran 
 
Ett stort antal skyltar har satts upp under året och 
skyltställ har renoverats. 
 
Bohusleden med flera 
Precis som föregående år har tio nya etappskyltar 
producerats. 

Dessutom har en ny skylt producerats för Pilgrimsled-
en Göta älv och den kommer att vara mall för framtida. 
 
Övriga skyltar 
Experiment med nya större entréskyltar för Vallda och 
Grimsholmen 
Information om pollinatörer 
Information om rishögar (liv i död ved) 
Munkkyrkan – skylt om naturminne 
Ny design på skyltar om betande 
En ny ”Vett-och-etikett”-skylt till vindskydd är uppsatt 
på ett 15-tal platser 
Så kallade påsholkar från Håll Sverige Rent har satts 
upp på vindskydd ibland annat Vättlefjäll. 
 
Foldrar 
Tre foldrar – Gårdshult, Tisselskog och Svartedalen 
Bokenäset - har uppdaterats helt och det är gjort min-
dre uppdateringar i ett antal foldrar.

Ny reservatsskylt Skårtebo, Tranemo kommun.

Nya ledmarkeringar.
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Guidade vandringar
Även under 2021 kom stiftelsens guidade vandringar att 
påverkas av den rådande pandemin. Under ett normalt 
år startar vandringarna under mars månad, men först 
i juni lättades restriktionerna så att det var möjligt att 
genomföra dem. Av de 160 vandringar som planerats 
kunde 129 genomföras. 
 
Precis som under 2020 valde vi att kräva föranmälan 
och satte deltagartaket till 30 deltagare. Tack vare 
introduktionen av den nya hemsidan kunde föranmäl-
ningar genomföras automatiskt. 
 
Snittdeltagarantalet har, precis som under 2020, legat 
runt 13-14 deltagare jämfört med strax över 20 tidigare 
år. Sammanlagt har 1450 personer vandrat med oss 
under 2021. 
 
Fortsatt är de som deltar nöjda – 95% menar att vand-
ringen är bra eller mycket bra.

Bild: Thomas Harrysson/Västtrafik

Offentliga kommunikationsmedel 
Under hösten har stiftelsen deltagit i projektet 
Hållbara transporter i samarbete med Västtrafik och 
Länsstyrelsen i Västra Götaland. 
 
Syftet är att utveckla samarbetsformer, identifiera  
naturområden med potential till ökat hållbart resan-
de, samt ta fram förslag på åtgärder som kan öka an-
delen hållbara resor till regionens alla naturområden. 
 
Projektets första del har handlat om att inventera nu-
läget och komma med förslag på initiativ som skulle 
underlätta möjligheterna att färdas med offentlig 
kommunikation till reservat och andra naturområden. 
 
Förhoppningsvis kan projektet fortsätta under 2022 
med konkreta åtgärder, men det är i skrivande stund 
inte klart. 

Guidad vandring på Hållö, Sotenäs kommun.
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Kommunikation
Ur stiftelsens målbild 
”Västkuststiftelsen ska inspirera fler att komma ut i naturen, speciellt barn, unga 
och personer med utländsk bakgrund. Därför är det viktigt med en närvaro digitalt 
och också en nyfikenhet på nya former för kommunikation i naturområden.  
Västkuststiftelsen ska också medverka till att stärka besöksnäringen. Kommunika-
tionen ska både ge idéer och lust att komma ut till naturområden samtidigt som 
den har en pedagogisk funktion kring vikten av biologisk mångfald.  
Ett bakomliggande och sekundärt kommunikativt uppdrag är att öka kunskapen om 
Västkuststiftelsen, ett mål som alltid är underordnat de ovan nämnda.” 

Konstverk Kuststigen, Lysekils kommun.
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Hemsida och sociala medier
I juni 2021 lanserades Västkuststiftelsens nya hemsi-
da. Förarbetet startade redan under 2020, först med 
fokus på att förstå besökarens behov och sedan 
med en rad interna workshops. Som en del av  
arbetet uppdaterades också stiftelsens grafiska pro-
fil med ett nytt formspråk och en justerad logotyp. 

Fokus är nu den natur- och friluftsintresserade besö-
karen som behöver information om markerade stigar, 
var vindskydd och andra anordningar är belägna samt 
hur man tar sig till reservatet och undrar vilket väder 
det troligen blir i reservatet. Sammantaget är intentio-
nen att fånga upp de frågor som den genomsnittlige 
besökaren ställer sig inför att åka till en plats och ge 
svar på dem. 
 
I dagsläget finns det detaljerad information om drygt 
30 naturområden. Vårt kartsystem hämtar automatiskt 
information från Naturvårdsverkets öppna data med 
bland annat stigdragning och var parkeringsplatsen 
ligger. Ambitionen är att detta antal minst ska fördubb-
las under 2022. 
 
Dessutom finns nyheter om stiftelsens verksamhet 
samt redaktionellt material med mer generell informa-
tion om att tälta i skyddad natur och ett antal förslag på 
vandringar med beskrivning och karta. 
 
Vi har också flyttat information om stiftelsens strand-
städningsarbete från en egen webbplats till den nya 
hemsidan. 

Satsningen har inte, så här långt, inneburit ökade be-
sök på det som vi trodde. Försök med marknadsföring 
via influencers har inte haft den effekt som förväntats. 
Dessutom kan vi generellt se en nedgång i antal besök 
på samtliga våra hemsidor jämfört med 2020. Här finns 
fortfarande en stor potential i att kunna nå ut med stif-
telsens budskap om intressant och tillgänglig natur. 
 

Sociala medier 
Antalet följare i våra sociala medier har även under 
2021 ökat kraftigt. I dagsläget har stiftelsen runt 20 000 
följare på Facebook och Instagram via kanaler för leder, 
strandstädning och övrig verksamhet. Det är nästan en 
fördubbling jämfört med 2020 som sin tur var en för-
dubbling från föregående år. Via dessa kanaler sker en 
stor del av vår kommunikation med besökaren och det 
fungerar också som en viktig ingång för felanmälningar. 
 
Under året har också satsningen Luften är fri (Frilufts-
livets år) uppmärksammats i samarbete med Länssty-
relsen i Västra Götaland. 

Det mest gillade inlägget på FB 

Det mest gillade inlägget på Instagram 

Välkommen  
ut i naturen
Västkuststiftelsen arbetar för att främja  
det rörliga friluftslivet.
Vi vill Värna, Vårda och Visa naturen.

Vad vill du hitta på idag?

AA      vastkuststiftelsen.se PP
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Ledutveckling 
2021 har varit ett intensivt år för arbetet med ledut-
veckling. 
 
Regionala Utvecklingsnämnden beviljade hösten 2020 
ett utökat bidrag till Västkuststiftelsen under tre år för 
att kunna inkludera fler leder och kommuner i arbetet 
som startade 2018. Expansio-
nen innebär att ytterligare en 
projektledare och en kommu-
nikatör anslutit till stiftelsens 
ledutvecklingsteam. 
 
Målet med projektet är att 
utifrån perspektiven i det 
nationella ramverket för 
hållbara leder för turism och 
rekreation skapa ett nät av 
fler kvalitetssäkrade regiona-
la vandrings- och cykelleder. 
I dagsläget omfattar projektet 
åtta cykel- och vandringsleder och ytterligare ett antal 
förväntas tillkomma under 2022. 
 
Kopplat till projektets övergripande mål finns sju del-
mål. Av dessa är fem mycket långt komna eller uppfyll-
da – kommunkontakter fungerar mycket bra, förank-
rade styrdokument är på plats, inventeringar av leder 
genomförda, åtgärdsplaner följs och hemsidorna är 
lanserade. För de två övriga – etablerade skötselorga-
nisationer i alla kommuner och fungerande markägar-
kontakter längs alla leder - går arbetet framåt även om 
det finns utvecklingspotential. 
 

Från och med 2021 är pilgrims- och flera cykelleder 
inkluderade i arbetet. Det innebär att Västkuststif-
telsen nu har kontakt med kommuner i hela Västra 
Götaland. Den största förändringen är att samarbeten 
med kommuner och Länsstyrelsen naturvårdsor-
ganisation har tillkommit. Västkuststiftelsen har nu 

formellt samarbete med 30 
kommuner och med några 
få undantag, kontakt med i 
princip samtliga kommuner i 
regionen. 

För att förenkla för den le-
dintresserade har den över-
gripande websidan West 
Sweden Trails etablerats. 
Här har Västkuststiftelsen 
samlat information om regio-
nala leder med en integrerad 
kartfunktion. Ambitionen är 

att fler och fler leder kan inkluderas över tid. I dags-
läget finns detaljerad information om sju leder med 
sammanlagt 93 etapper. 
 
Eftersom allt fler kommuner önskar inleda samar-
beten både kring cykling och vandring innebär det 
att arbetssituationen, trots att bara ett år gått av den 
utökade satsningen, kan kännas pressad och att det 
finns ett behov av ytterligare resurser. Det förs en 
dialog kring detta med Västra Götalandsregionen och 
kan eventuellt leda till förändring av hur projektmed-
len nyttjas över tid.

Tjädermöte i Strömmarna
Fina naturupplevelser bjuds man på 
i våra naturreservat men det är inte 
var dag man hamnar öga mot öga 
med något av skogen djur. En dag i 
september fick vi stifta bekantskap 
med denna praktfulla tjädertupp. 
Han stod på vakt vid ena brofästet 

där Bohusleden går över Viksjön nära 
Vassbotten i Strömmarnas naturre-
servat, Munkedals kommun. Han ville 
inte låta någon passera. Vi kunde inte 
lista ut lösenordet för att få passera 
men med skydd av en björkruska 
lyckades vi till slut slinka förbi ändå.

Per J. Andersson

Ny spång Otterön, Tanums kommun. Foto Martin Mölholm.

Ny spång Otterön, Tanums kommun. Foto Martin Mölholm.
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Personal 
Ur stiftelsens målbild 
Västkuststiftelsen ska fortsätta vara en arbetsplats där 
stolta, glada, passionerade, nöjda och inspirerade kol-
legor arbetar länge. Stödet från arbetsgivaren och för-
väntningarna på individen ska skapa förutsättningar för 
såväl utveckling som hälsa. Kulturen ska vara präglad 
av ett inkluderande och omtänksamt förhållningssätt. 
 
Antal anställda  
Medelantalet anställda år 2021 är 26 personer varav 8 
kvinnor. Av dessa är 25 tillsvidareanställda och en pro-
jektanställd. Dessutom är 22 tillsynspersoner anställda 
på timbasis och ett antal guider arbetar några timmar 
om året.
  
Kompetensutveckling  
Precis som under 2020 har pandemin gjort kompe-
tensutvecklingsåtgärder svårare att genomföra. Alltef-
tersom har organisationen blivit bättre på att genom-
föra möten digitalt. Det innebär positiv miljöbelastning, 
mindre restid och oftast effektiva möten. Om pandemi-
läget tillåter så kommer vi under 2022 att planera för en 
mix av fysiska och digitala träffar. 
 
Till trots för situationen har organisationen under sen-
sommaren och hösten genomfört två fysiska träffar då 
fokus låg på att utvärdera och utveckla stiftelsens mål-
bild. Det gav också en välbehövlig chans för nya och 
gamla anställda att bekanta sig med varandra. Under 
de senaste två åren har stiftelsen växt med närmare en 
tredjedel. 

Vissa kurser bland annat om naturvårdsbränning, ef-
tersläckning och spångbygge har genomförts i fält och 
flertalet i organisationen har deltagit i digitala utbild-
ningar om allt från veteranisering av träd till Excel. 
 
Vårt samarbete inom ramen för Gothenburg Global 
Diversity Centre, ett samarbetsprojekt där Västkuststif-
telsen ingår som en av ett femtontal aktörer, fortsätter.  
 
Samtliga utbyten med andra naturvårdsstiftelser och 
sammanslutningar som stiftelsen normalt sett deltar i 
under ett år har ställts in. 
 
Sjukfrånvaro  
Stiftelsens sjukfrånvaro har gått ner från 3% till 1,5%. 
Mäns sjukfrånvaro är 0,8% och kvinnors 2,9%. Ef-
tersom organisationen varit relativt lite drabbad av 
covidsmitta har sannolikt det en positiv effekt på övrig 
sjukskrivning som halverats jämfört med nivån de två 
föregående åren. 

Vi har under året regelbundet uppdaterat våra riktlinjer 
kring Covid-19. Den följsamhet och försiktighet som 
organisationen visat har fört med sig att vi inte haft 
någon intern smitta.  
 
Även om stiftelsen har växt under det senaste året är 
det fortfarande en liten organisation där enskilda sjuk-
skrivningar får relativt stor inverkan på resultatet.   
  

Personalen samlad på Näverkärr.
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Arbetsmiljö 
Två tvådagarsträffar med workshops och tre digitala 
arbetsplatsträffar är genomförda. Löpande information 
till alla i organisation distribueras via ett nyhetsbrev 
från verkställande direktör som kommer ut knappt en 
gång per vecka utslaget över året, exkluderat sommar- 
och julledighet. 
  
Under 2021 har stiftelsen prioriterat att få igång de 
rutiner kring systematiskt arbetsmiljöarbete som inte 
fungerade under pandemins första år. Sammanlagt har 
sex dokumenterade skyddsronder varav fyra digitala 
genomförts. Vidare är ett antal policys, säkerhetsdoku-
ment och ledningsprocesser införda eller uppdaterade. 
  
En policy för hälso- och friskvård har tagits fram för 
att uppmuntra till kontinuerlig rörelse-, styrke-, och 

konditionsträning. Grundfilosofin är att proaktivitet 
motverkar skador och gynnar ett hållbart mående och 
åldrande. Eftersom den största delen av stiftelsens 
arbete är fysiskt och ofta ansträngande är det viktigt 
att i första hand förebygga, snarare än att behandla, 
skador. 
 
Under året har arbetet med friskvård växlats upp 
ytterligare. Samarbetet med Aktivitus, som innebär att 
samtliga anställda erbjuds ett hälsotest och coaching-
samtal, fortsätter. Förutom fokus på träning erbjuder 
Aktivitus även kostrådgivning. Stiftelsen uppmuntrar 
till rörelseaktivitet i vardagen och vårt försök med två 
timmars träning per vecka på arbetstid har slagit väl ut 
och fortsätter även under 2022.

Transport påsholkar Vättlefjäll, Göteborgs kommun.
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Byggnader 
Arbetet i enlighet med den strategi som sty-
relsen fastställt för stiftelsens byggnader har 
fortsatt. Endast de byggnader som kan använ-
das ska långsiktigt behållas i stiftelsens ägo. 

En viktig insikt under året är att kompetensen för den 
projektledning som behövs för många större bygg-
nadsprojekt inte finns i organisationen. Genom att inle-
da ett samarbete med en projektkonsult har fler större 
arbeten kunnat genomföras på ett professionellt sätt. 
 
Ramsön och Keholmen 
Den renovering av ett enklare uthus på Keholmen som 
inleddes 2020 kunde slutföras under 2021. Huset är 
tänkt att fylla samma funktion som Vaktarekullens stu-
ga gör i Kynnefjäll dvs fungera som en enkel övernatt-
ningsplats för kajakpaddlare och andra. Den kommer 
att öppnas på försök under det kommande året. 
 
Ladugården och ytterligare en ekonomibyggnad har 
fått en efterlängtad översyn invändigt. Inför 2022 åter-
står dels taksäkring av ladugården, dels omläggning av 
golv och fönsterrenovering i Åkes hus så att det återi-
gen kan visas för allmänheten i samband med guidade 
vandringar på ön. 
 

Näverkärr 
Ladugården, som till delar är över tre hundra år gam-
mal, är iordningställd och kan användas för samman-
komster av olika slag. 
 
Precis som under 2020 genomfördes ett uppskattat 
byggnadsvårdsläger på gården. Ett femtontal deltagare 
genomförde små och stora åtgärder under överinse-
ende av byggnadsantikvarie och kompetenta snickare. 
Dessa åtgärder och andra genomförs i linje med den 
byggnadsvårdsplan som tagits fram. 
 
Provet med en hyresgäst i boningshuset har slagit väl 
ut och förväntas fortsätta även 2022. 
 
Vallda 
Stiftelsens lagerbyggnad har genomgått en omfattande 
fasadrenovering. Det har också planerats för ytterligare 
åtgärder 2022 som rationaliserar arbetet. 

Kasebo 
Ett samarbete är inlett med Sörbygdens Kultur- och 
Musikförening. Stiftelsen har genomfört några större 
arbeten som att lägga nytt tak på gårdens lada och 
tätning och renovering av boningshusets skorsten. För-
eningen har tillgång till gården för evenemang och ge-
nomför löpande mindre renoveringsåtgärder på husen. 

Renoverat uthus Keholmen, Stenungsunds kommun.
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Anfastebo Ale
Bergsjön Ale
Ekliden Ale
Färdsleskogen Ale
Iglekärr Ale
Kvarnsjöarna, Ale Ale
Nödinge Ale
Rapenskår Ale

Rished Ale
Risveden etapp 2 (kroksjön) Ale
Skår, Ale kommun Ale
Slereboån Ale
Stora Viken Ale
Verleskogen u Ale
Äskekärr Ale
Risveden etapp 1 (Trehörningen) Ale, Lerum
Backas barrskogar Ale, Lilla Edet
Brobacka u Alingsås
Färgensjöarna Alingsås
Idåsen Alingsås
Örsbråten Alingsås
Lärkemossen Alingsås, Vårgårda
Baldersnäs Bengtsfors
Dackehögen Bengtsfors
Danshöjden Bengtsfors
Getebuberget, Bengtsfors Bengtsfors

Kölviken Bengtsfors
Rumpesjön Bengtsfors
Skarsdalen u Bengtsfors
Skarsdalsbergen Bengtsfors
Skåpenäs Bengtsfors
Skärbo Bengtsfors
Steneby Bengtsfors
Torstjärnskogen Bengtsfors
Ånäsebäcken Bengtsfors
Åsnebo Bengtsfors
Öjemossen Bengtsfors, Färgelanda
Buterud Bengtsfors, Mellerud
Kednäs Bengtsfors, Åmål
Tingvallamossen Bengtsfors, Åmål
Backa Borås
Fläskö Borås
Kröklingshage Borås

Mölarp u Borås
Rölle Borås
Sundholmen Borås
Tranhult Borås
Tränningen Borås, Vårgårda
Bengtsviken Dals-Ed
Bokullen Dals-Ed
Borgele Mossarna Dals-Ed
Ed Dals-Ed

Naturreservat u Visar nya reservat
u Visar områden där Västkuststiftelsen äger mark
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Naturreservat  u	Visar områden där Västkuststiftelsen äger markNaturreservat  u	Visar områden där Västkuststiftelsen äger mark

Tofta u Kungälv
Älgön u Kungälv
Ödsmåls kile Kungälv
Svartedalen Kungälv, Lilla Edet, Stenungsund
Hulan Lerum
Rammdalen u Lerum
Säveån Lerum
Säveån Hedefors Lerum
Härskogen u Lerum, Härryda
Jonsereds strömmar Lerum, Partille
Brattorpsån Lilla Edet
Bredfjället östra u Lilla Edet
Långsbergen Lilla Edet
Sollumsåns dalgång u Lilla Edet
Valdalsbergen Lilla Edet
Valdalssjön Lilla Edet
Långemossen Lilla Edet, Trollhättan
Broälven Lysekil
Gröderhamn Lysekil
Gåsö Lysekil
Kalven på Stora Kornö Lysekil
Näverkärr u Lysekil
Ryxö Lysekil
Stora Bornö Lysekil
Trälebergskile Lysekil

Vägeröds dalar Lysekil
Gullmarsfjorden Lysekil, Munkedal, Orust, Uddevalla
Bua hed u Lysekil, Sotenäs

Gode mosse Mark
Gäddevik Mark
Hyltenäs kulle u Mark
Letebo Mark
Ramhultafallet Mark
Risö, Marks kommun Mark
Smälteryd Mark
Stoms ås Mark

Årenäs-Tostekulla lövskogar Mark
Eds Barrskog och Våtmarker Mellerud
Forsbo Mellerud
Norra Båsane Mellerud
Ranneberget Mellerud
Ryr Mellerud
Stora Liane Mellerud
Svankila Mellerud
Svarvaretorpet Mellerud
Årbolsfjället Mellerud Mellerud
Bredmossen, Munkedal Munkedal
Gunnarsbo Munkedal
Harkerudssjöns Gammelskog Munkedal
Kviström u Munkedal
Kynnefjäll u Munkedal
Strömmarna Munkedal
Södra Harska Munkedal
Vågsäter Munkedal
Vågsäter bokskog Munkedal
Örekilsälven Munkedal

Furustad u Dals-Ed
Grå Kulle Dals-Ed
Heråmaden Dals-Ed
Håbolsängs lövskog Dals-Ed
Klovsten Dals-Ed
Stora Les branter Dals-Ed
Sunds branter u Dals-Ed
Tisselskog Högsbyn Dals-Ed
Äng, Dals Ed Dals-Ed
Grimsholmen u Falkenberg
Sumpafallen u Falkenberg
Kroppefjälls norra våtmarker u Färgelanda

Ragnerudssjön Färgelanda
Kroppefjäll Färgelanda, Mellerud, Vänersborg
Dättern II Grästorp, Lidköping, Vänersborg
Dättern I Grästorp, Vänersborg
Galterö Göteborg
Göddered-Hakered Göteborg
Vargö u Göteborg
Vinga Göteborg
Vrångö Göteborg
Vättlefjäll Göteborg
Öxnäs Göteborg
Göta- och Nordre Älvs dalgångar Göteborg, Kungälv
Nordre älvs estuarium Göteborg, Kungälv, Öckerö
Sandsjöbacka u Göteborg, Mölndal
Tråkärrsslätt Göteborg, Mölndal
Gårdshult u Halmstad

Söderängarna u Halmstad
Molla bokskog Herrljunga
Mollungen Herrljunga
Ollestad Herrljunga
Bråtaskogen Härryda
Klippan u Härryda

Risbohult Härryda
Yxsjön Härryda
Hördalen u Kungsbacka
Kedholmen u Kungsbacka
Mårtagården Kungsbacka
Sandsjöbacka Halland u Kungsbacka
Vallda Sandö u Kungsbacka
Äskhult u Kungsbacka
Brattön u Kungälv
Dösebackaplatån Kungälv
Guddehjälm Kungälv
Gullbringa, Kungälv Kungälv
Hållsungamyren Kungälv
Hålta Kungälv
Klåverön Kungälv
Kärna bokskog Kungälv
Lysegården Kungälv
Marieberg Kungälv
Marstrand Kungälv
Ormo, Kungälvs kommun Kungälv
Tjurholmen naturreservat Kungälv
Tjurholmen/Trafikverket Kungälv
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Naturreservat  u	Visar områden där Västkuststiftelsen äger markNaturreservat  u	Visar områden där Västkuststiftelsen äger mark

Kynnefjäll Sätret Munkedal, Tanum
Malevattnet Munkedal, Tanum
Bredmossen  Munkedal, Uddevalla
Härmanö Orust
Koljön u Orust
Kollungeröd vatten Orust
Morlanda Berga klev, Orust Orust
Näs Orust
Råssö Orust
Svanvik Orust

Valön, Orust Orust
Stigfjorden Orust, Tjörn
Björnaråsen Partille
Alvö Sotenäs
Anneröd-Hogsäm Sotenäs
Hållö-arkepilagen Sotenäs
Ramsvikslandet och Tryggö Sotenäs
Börs Flåg Stenungsund
Grössby södra, Stenungsund Stenungsund
Ramsön och Keholmen u Stenungsund
Ranebo lund Stenungsund
Ranebo naturskog Stenungsund
Rördalen Stenungsund
Halle-Vagnaren Strömstad
Nöddökilen Strömstad
Orrevikskilen Strömstad
Strömsvattnet Strömstad
Älgöleran Strömstad

Tanumskusten Strömstad, Tanum
Bjällermossen Svenljunga
Fegen u Svenljunga
Gälared, Svenljunga Svenljunga
Holmaberget Svenljunga
Holmen i Simmesjön, Ånarp Svenljunga
Klev Svenljunga
Bredmossen med Fisklössjön Tanum
Greby-Kleva Tanum
Gullbringa, Tanumskusten Tanum
Hjärteöarkipelagen Tanum
Hälsö, Tanum Tanum
Jorefjorden Tanum
Klockberget, Tanum Tanum
Kragenäs Tanum
Kärra Tanum
Lammön, Tanumskusten Tanum
Mårtensröd Tanum
Otterön Tanum
Raftön Tanum
Svenneby mellangård Tanum
Tanumskilen Tanum
Tingvall Tanum
Tjurpannan u Tanum
Torödsmossen Tanum
Trossö-Kalvö-Lindö Tanum
Trättestad Tanum
Ulön-Dannemark u Tanum
Underslös Tanum
Valön,Tanum Tanum
Veddö Tanum
Breviks kile Tjörn
Härön Tjörn
Kälkerön u Tjörn
Pater Noster Tjörn
Sundsby Tjörn
Säby Kile Tjörn
Toftenäs Tjörn
Ekedal Tranemo
Moghult Tranemo
Skårtebo u Tranemo

Torpanäset Tranemo
Häggsjöryr Trollhättan
Lilla Boda, Trollhättan Trollhättan
Ålstadsnäset Trollhättan
Hullsjön Trollhättan, Vänersborg
Bratteforsån Uddevalla
Bredfjället Vargfjället Uddevalla
Gullmarsberg Uddevalla
Havstensfjorden Uddevalla
Högalidsberget Uddevalla
Kalvön Uddevalla kommun Uddevalla
Korsviken Uddevalla
Lilla Hasselön Uddevalla
Store Mosse Uddevalla
Svartedalen Bokenäset Uddevalla
Stora Höghult Uddevalla, Vänersborg
Baktrågen Ulricehamn
Frälsegården Ulricehamn
Horsäckrasjön Ulricehamn
Hössna prästgård Ulricehamn
Knätte Ulricehamn
Komosse norra Tranemo/Ulricehamn
Komosse södra Tranemo/Ulricehamn
Korpeboberg Ulricehamn
Kråkeboberg Ulricehamn
Kycklingkullen Ulricehamn
Kärnås sumpskogar Ulricehamn
Årås Ulricehamn

Äramossen Ulricehamn
Önnarp Ulricehamn
Gässlösa u Varberg
Mängsholm Vårgårda
Tånga hed u Vårgårda
Yxnås Vårgårda
Buxåsen Vänersborg
Knäckekullarna Vänersborg
Oxeklev Vänersborg
Sjöbotten Vänersborg
Snappan Vänersborg
Trone mosse Vänersborg
Tunhems ekhagar Vänersborg
Vänersnäs Vänersborg
Baljåsen Åmål
Baståsen Åmål
Brudkullen Åmål Åmål
Brurmossen Åmål
Bräcke ängar Åmål
Grimsheden Åmål
Hafsåsen Åmål
Orsberget Åmål
Sörknatten Åmål
Yttre bodarna Åmål
Öjersbyns gammelskog Åmål
Rörö u Öckerö
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Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde  
 
Brattön
Brattön 1:7 Kungälv  500 000 -
Brattön 1:18 Kungälv  700 000 -

Bredfjället
Grinneröds-Holmen 1:1 Uddevalla 750 000  326 000

Brobacka
Brobacka 1:4  Alingsås  450 000  92 000

Bua Hed
Bua 1:68 Sotenäs  240 000  92 000

Dalslands kanal
Skåpafors 6:6 Bengtsfors  12 000 -

Fegen
Humlered 1:3 Svenljunga 75 000 -

Furustad
Valsebo 1:45  Dals Ed  263 000  277 000

Grimsholmen
Boberg 3:10  Falkenberg  517 000 1 129 000

Gårdshult    
Gårdshult 1:11 Halmstad  -  1 554 000

Gässlösa
Gässlösa 1:7 Varberg 10 425 172 000

Hyltenäs kulle   
Sammanföring nr 125733  355 000 -
Öxnevalla-Hyltenäs 2:4 Mark
Öxnevalla-Hyltenäs 3:6 Mark 

Härskogen
Härskogen 1:1  Lerum 653 000 5 062 000
Rya 1:17 Härryda

Stiftelsens fastigheter    Fastigheter stämmer till beteckning och värden

Hamnmagasinet på Lindö i reservatet Trossö-Kalvö-Lindö, Tanums kommun



Å R E T S  V E R K S A M H E T Å R E T S  V E R K S A M H E T

70 71

Stiftelsens fastigheter Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde

Nabben
Nabben 2:1 Mark - -

Näverkärr
Näverkärr 1:2 Lysekil - 4 290 000

Ramsön
Ramsön 1:5 Stenungsund 1 900 000 2 593 000
Ramsön 1:6 Stenungsund - 389 000
  
Risveden
Gunntorp 2:23 Ale  5 341 000 1 608 000
Skäfthult 1:19 Lerum  1 396 000 -

Rörö
Rörö 2:160 Öckerö  1 142 315 -

Sandsjöbacka
Årekärr 1:4 Göteborg  255 000 1 961 000
Hovås 57:88 Göteborg  30 000

Sammanföring nr 096545   65 000 1 390 000
Årekärr 1:2 Göteborg
Årekärr 1:3 Göteborg
Årekärr 2:15 Göteborg
Årekärr 2:2 Göteborg
Årekärr 2:3 Göteborg
Årekärr 2:31 Göteborg

Sammanföring nr 96755  127 300 329 000
Hovås 3:268 Göteborg
Hovås 3:173 Göteborg
Hovås 57:117 Göteborg
Kobbegården 6:359 Göteborg
 
Sammanföring nr 100320  123 700 59 000
Kålleredgården 1:31 Mölndal
Torkelsbohög 1:32 Mölndal
Apelgården 1:14 Mölndal 35 800 -

Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde  
 
Hördalen
Vallda 25:14 Kungsbacka 1 000  176 000

Kedholmen
Särö 1:482 Kungsbacka 40 000  87 000

Klippan
Klippan 1:1 Härryda 335 000  - 

Koljön
Ängön 1:107 Orust 123 000  129 000

Kviström
Kviström 1:81 Munkedal 93 000  133 000

Kynnefjäll
Krokstads-Hult 1:5 Munkedal 7 000 000  2 609 000

Kälkerön
Kälkerön 1:2 Tjörn 225 000  2 776 000

Lerum
Lerum Skallsjö 1:20 Lerum  1 500   -
Lerum Hunstugan 1:11 Lerum  1 500   -
Lerum Hunstugan 1:12 Lerum  1 500  -
Lerum Hunstugan 1:63 Lerum  1 500   -
Lerum Skallsjö 1:21 Lerum  1 500   -
Lerum Skallsjö 4:10 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 1:9 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 1:23 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 1:62 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 1:63 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 2:14 Lerum  1 500  -
Lerum Östlanda 2:17 Lerum  1 500   -
Lerum Östlanda 14:1 Lerum  1 500  -

Mölarp
Mölarp 1:18 Borås 710 000  332 000
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Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde  
 
Eken 1:9 Mölndal  44 000   -
Heljered 3:21 Mölndal  211 900   -
Heljered 3:22 Mölndal   -
Tållered 1:9 Mölndal  53 000  -
Varla 6:13 Kungsbacka  12 000  -
Bukärr 4:8 Kungsbacka  3 500  -
Ekenäs 3:29 Kungsbacka  32 500    77 000
Guntofta 5:1 Kungsbacka   -

Sammanföring 214052   333 700  622 000 
Algusered 1:249 Kungsbacka   
Bukärr 2:111 Kungsbacka   
Bukärr 2:112 Kungsbacka   
Ekenäs 3:34 Kungsbacka   
Ekenäs 5:12 Kungsbacka   
Guntofta 1:74 Kungsbacka   
Guntofta 2:19 Kungsbacka   
Guntofta 3:7 Kungsbacka   
Höga 1:20 Kungsbacka   
Höga 1:21 Kungsbacka   
Höga 3:2 Kungsbacka   
Nötegång 1:88 Kungsbacka   
Sandsjöbacka 1:2 Kungsbacka  201 000  712 000 
Skårby 6:2 Kungsbacka  300 000   1 920 000 
 
Skarsdalen
Kvarnviken 1:59 Bengtsfors  549 500   342 000  
 
Skolskogen
Sonhult 1:12 (50%) Hylte  500 000  964 000 
 
Skårtebo
Skårtebo 1:2 Tranemo  200 000   -  
 
Sumpafallen  138 000
Svartrå 1:14 Falkenberg  653 000
Svartrå 2:15 Falkenberg   - 
Svartrå 2:16 Falkenberg   - 
Svartrå vattenfall Falkenberg   - 

Konstnärstorpet Vallda Sandö, Kungsbacka kommun.
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Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 
  
Vargö
Styrsö 1:115 Göteborg  1 000   -   
Styrsö 1:73 Göteborg  296 000    
Styrsö 1:166 Göteborg    
 
Verleskogen
Verle 1:39   Ale  1 991 500  176 000  
 
Älgön
Älgön 1:2 (50%) Kungälv  -   1 548 500  
    
Äskhult
Sammanföring nr 93921  2 100 000  2 579 000 
Äskhult 1:2 Kungsbacka    
Äskhult 1:4 Kungsbacka    
Äskhult 1:5 Kungsbacka    
Äskhult 1:11 Kungsbacka    
 
Summa   32 281 185   42 167 500

Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastigheter Kommun Anskaffningsvärde Taxeringsvärde 

Sammanföring nr 135299  234 000
Svartrå 2:17 Falkenberg    
Svartrå 3:10 Falkenberg    
Svartrå 3:11 Falkenberg    
Svartrå 4:11 Falkenberg    
Svartrå 4:12 Falkenberg    
 
Sammanföring nr 135325   459 000    
Bössgård 1:9 Falkenberg    
Maen 1:8 Falkenberg    
Maen 1:9 Falkenberg    
Okome 1:8 Falkenberg    
Okome-Boarp 1:10 Falkenberg    
Okome-Boarp 1:12 Falkenberg    
Okome-Boarp 1:8 Falkenberg    
Okome-Tubbared 1:8 Falkenberg    
Okome-Tubbared 1:9 Falkenberg    
Ulvsbo 1:5 Falkenberg    
 
Svartedalen
Anvik 1:3 Stenungsund  180 000  -   
    
Tjurpannan
Sammanföring nr 130282   435 000   -  
Långeby 2:52 Tanum    
Långåker 1:19 Tanum    
 
Tofta
Lycke-Tofta 1:6 Kungälv  390 000  310 000  
   
Tångahed
Tångahed 1:2 Vårgårda  589 545   861 000  
     
Ulön-Dannemark
Ulön 1:1 Tanum  230 000   -  
 
Vallda Sandö
Vallda 1:1 Kungsbacka  1 000   3 145 000



Å R E T S  V E R K S A M H E T

77

Förvaltningsberättelse

76

Styrelsen för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden 
får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2021. Organisationsnummer 857201-9076.

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i 
tusentals kronor (Tkr). Uppgifter inom parentes avser 
föregående år.

Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades år 1962 av Göteborgs Stad och 
landstingen i Göteborgs och Bohus län. Stiftelsen har 
till ändamål att genom tillskapande och förvaltandet 
av en fond åt nuvarande och kommande generationer 
bevara för friluftslivet värdefulla strand- och ströv-
områden, öar och holmar i Västsverige även som för 
den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt 
värdefulla eller karaktäristiska områden.

Stiftelsen har sitt säte i Göteborg.
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har stiftelsen förvärvat 13 fastigheter av 
Vattenfall i naturreservaten Säveåns dalgång. Köpe-
summan var 19 500 kronor.

Även 2021 har varit påverkat av pandemin. Arbetssätt 
har förändrats och besökstrycket har upplevts som 
fortsatt högre än före pandemin, även om det troligen 
varit något lägre än 2020.

Genom positiva beslut på statlig och regional nivå och 
ett ökat allmänintresse för naturvård och friluftsliv har 

stiftelsens verksamhet vuxit kraftigt under året. Om-
sättningen har ökat med mer än 10%. Det innebär att 
det genomförts mer åtgärder för både naturvård och 
friluftsliv än tidigare. Det ställer krav på organisatio-
nen att växa och därför har en ekonomi- och HR-chef 
anställts. Årets resultat på minus en miljon kronor är 
enligt planerad budget.

Kommunikation är ett utvecklingsområde för stiftelsen. 
Under året har två nya websidor lanserats, en hemsida 
för stiftelsen med besökarfokus och en samlingssida 
för regionala leder i Västsverige. En ny grafisk profil för 
stiftelsens verksamhet har tagits fram.

Från 2021 kan strandstädning, enligt Naturvårdsverkets 
bidragsbeslut som dessutom innebar en kraftig ökning 
av resurserna, pågå under hela året. Det är en stor vinst 
att kunna städa kontinuerligt och speciellt under höst-
och vintermånader då mycket marint skräp flyter land. 
Tyvärr har de deltagande kommunerna inte kunnat stä-
da i önskad utsträckning, delvis beroende på pandemin 
och delvis beroende på väderförhållanden.

Även arbetet med utveckling av leder har utvecklats 
genom ett utökat bidrag från Västra Götalandsregionen. 
Arbetet omfattar nu vandringsleder, pilgrimsleder och 
cykelleder i hela Västra Götaland. En helt ny led på 53 
km har etablerats i Kroppefjällsområdet i södra Dalsland.

Stiftelsens målbild som etablerades 2018 har uppdate-
rats under andra halvåret. Den nya versionen är i stort 
en utveckling av de mål som togs fram för tre år sedan.

Flerårsöversikt (Tkr) 2021 2020 2019 2018

Nettoomsättning & Bidrag 76 971 67 349 61 574 55 089
Resultat efter finansiella poster -1 042 -373 4 031 79
Soliditet (%) 39,74 41,70 43,53 27,40

Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.

Brorivning Mölarps naturreservat, Borås kommun.
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Balansräkning
 Not 2021 2020

TILLGÅNGAR       
Anläggningstillgångar
 
Materiella anläggningstillgångar     
Byggnader och mark 6 118  104
Inventarier, verktyg och installationer 7 0  0
Övriga materiella anläggningstillgångar 8 55 420  55 420
Summa materiella anläggningstillgångar   55 538  55 524

Finansiella anläggningstillgångar      
Andra långfristiga fordringar 9 401 963 281 750
Summa finansiella anläggningstillgångar   401 963  281 750
Summa anläggningstillgångar   457 501  337 274

Omsättningstillgångar – Varulager m m       
Förskott till leverantörer   50 491  368 779
Summa varulager   50 491  368 779

Kortfristiga fordringar       
Kundfordringar   4 991 421  8 989 369
Övriga fordringar   2 995 829  1 466 557
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 2 204 076  1 788 518
Summa kortfristiga fordringar   10 191 326  12 244 444
  
Kassa och bank       
Kassa och bank   12 741 930  11 883 148
Summa kassa och bank   12 741 930  11 883 148
Summa omsättningstillgångar   22 983 747  24 496 371
   
SUMMA TILLGÅNGAR   23 441 248  24 833 645

 Not 2021 2020

Stiftelsens intäkter      
Bidrag 2 41 917 583  38 331 054
Nettoomsättning 3 35 053 279 29 018 387
Övriga rörelseintäkter   1 053 008 647 222
Summa stiftelsens intäkter   78 023 870 67 996 663
       
Stiftelsens kostnader       
Lämnade bidrag 4 -8 853 681 -10 975 363
Övriga externa kostnader   -50 428 604 -41 435 571
Personalkostnader 5 -19 781 232 -15 957 655
  
Summa stiftelsens kostnader   -79 063 517 -68 368 589
Rörelseresultat   -1 039 647 -371 926
  
Finansiella poster      
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter   11 0
Räntekostnader och liknande resultatposter   -2 308 -1 120

Summa finansiella poster   -2 297 -1 120 
Resultat efter finansiella poster   -1 041 944  -373 046
       
   
Resultat före skatt   -1 041 944 -373 046

ÅRETS RESULTAT   -1 041 944  -373 046
  

Resultaträkning
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
 
 Allmänna upplysningar
 Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd  
 (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag. 

 Materiella anläggningstillgångar
 Erhållna bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar har minskat anskaffninfsvärdet för respektive  
 tillgång vilket innebär att ingen avskrivning sker då anskaffningsvärdet är noll. Övriga materiella anlägg- 
 ningstillgångar avser djur och ingen avskrivning sker.
 
  2021 2020
Not 2  Bidrag   
 Västra Götalandsregionen 13 135 083 11 627 000 
 Region Halland 1 156 000 1 133 000
 Göteborgsregionens kommunalförbund 3 928 000 3 850 000
 EU-bidrag 7 810 688 3 589 847
  Länsstyrelsen i Hallands län 4 914 981 3 382 991
 Bidrag Länsstyrelsen i Västra Götalands län 97 000 348 525
 Övriga bidrag 14 571 744 15 922 268
 Ianspråktagande av bidrag som använts för 
 förvärv av anläggningstillgångar -616 240 -1 522 577
 Reserverade bidrag -3 079 673 0
   41 917 583 38 331 054

Not 3  Nettoomsättning
  Uppdragsverksamhet Länsstyrelsen Västa Götaland 28 070 000 21 950 898
 Uppdragsverksamhet Trafikverket 1 121 866 1 598 888
 Uppdragsverksamhet Övrig 1 335 678 1 741 825
 Övriga intäkter 5 245 221 3 726 775
 Avgår: erhållna intäkter som använts för  
 förvärv av anläggningstillgångar -719 486 0
  35 053 279 29 018 386
 
Not 4  Lämnade bidrag
 Mottagare     
 Botaniska föreningen 0 2 150
 Frillesås FF 5 000 5 000
 Kungsbacka kommun 120 000 160 398
 Kungsälvs kommun 856 837 602 977
 Lysekils kommun 493 507 470 312

 Not 2021 2020

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital/Fritt eget kapital       
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början   10 357 337  10 730 383
Årets resultat   -1 041 944  -373 046
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut   9 315 393  10 357 337
Summa eget kapital   9 315 393  10 357 337
       
Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder   7 023 142  8 872 431
Skatteskulder   0  3 614
Mottagna ej använda bidrag 11 4 219 961  2 231 651
Övriga skulder   736 225 818 174
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter   2 146 527  2 550 438
Summa kortfristiga skulder   14 125 855  14 476 308
       
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER   23 441 248  24 833 645

NoterBalansräkning



Å R E T S  V E R K S A M H E T Å R E T S  V E R K S A M H E T

82 83

  2021 2020
  
Not 8  Övriga materiella anläggningstillgångar
 Ingående anskaffningsvärden 55 420 55 420
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 55 420 55 420
 Utgående redovisat värde 55 420 55 420

Not 9  Andra långfristiga fordringar
  Ingående anskaffningsvärden 281 750 0
 Tillkommande fordringar 513 638 281 750
 Omklassificering kortfristig fordringar -393 425 0
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 401 963 281 750
 Utgående redovisat värde 401 963 281 750
 
Not 10  Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
  Projekt 8 Ledutveckling     
  Erhållna bidrag VGR 2 677 837 2 134 693
 Upplupna bidrag från tidigare år -1 065 321 -588 867
 Övriga intäkter 725 646 356 030
 Ledutveckling -3 617 563 -3 049 000
 Övriga externa kostnader -360 711 -123 629
 Personalkostnader administration -215 645 -98 543
 Kostnader som inte täcks av bidrag 552 674 303 995
  -1 303 083 -1 065 321
 Övriga  
 Förutbetalda kostnader 143 130 389 052
 Upplupna intäkter 181 960 0
 Leasingavgifter 477 854 228 775
 Hyreskostnader 98 049 105 370
  900 993 723 197
Not 11  Mottagna ej nyttjade bidrag
  Skårgårdsrenhållning    
 Intäkter 1 400 000 1 400 000
 Upplupna/förutbetalda bidrag 320 146 0
 Renhållning -1 623 386 -931 477
 Anläggning och underhåll -15 708 -40 748
 Båt-/bilkostnader -14 002 -37 591
 Tillsyn och information -23 582 -70 038
 Donationer Swish 7 532 0
 Personalkostnader administration -51 000 0
 Erhållet ej nyttjat bidrag  0 320 146

  2021 2020
  
 Onsala BK 10 000 10 000
 Onsala IBK 10 000 10 000
 Orust kommun 603 750 497 565
 Park och Naturförv. Gbg 287 509 370 253
  Sotenäs kommun 2 683 287 5 206 166
  Stenungsunds kommun 145 500 223 367
 Strandstädarna 50 000 50 000
 Strömstad kommun 267 785 364 450
 Städa Sverige 250 000 250 000
 Tanums kommun 1 389 000 1 535 792
 Tjörns kommun 444 506 585 317
 Uddevalla kommun 94 500 105 810
 Världens Vackraste Skärgård 0 -40 000
 Åsa IF 10 000 10 000
 Öckerö kommun 1 132 500 555 806
   8 853 681 10 975 363

Not 5  Medelantal anställda
  Antal tillsvidareanställda 25 20
 Projektanställda 1 1
 Antal anställda 26 21

Not 6  Byggnader och mark
  Ingående anskaffningsvärden 104 104 
 Inköp 719 500 0
 Erhållna bidrag för köp -719 486   
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 104
 Utgående redovisat värde 118 104
 
Not 7  Inventarier, verktyg och installationer
  Ingående anskaffningsvärden 0 0
 Inköp 616 240 1 522 577 
 Försäljningar/utrangeringar 0 0
 Erhållna bidrag för inköp -616 240 -1 522 577
 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 0 0
 Utgående redovisat värde 0 0
       
 

NoterNoter
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 Stig-Olov Tingbratt Eva Carlsson
 Ordförande Vice ordförande

 
 Rolf Berg Sten Brodén
   
   
 Rolf Gustavsson Bengt Hansves
   
   
 Åsa Hartzell Henrik Martinsson
   
   
 Lars-Arne Staxäng Per Stenberg
   
   
 Mikael Sternemar Therese Stoltz
   

Sven Swedberg 
   
   

Vår revisionsberättelse har lämnats
Göteborg april 2022

 
 
 
 
 Gunilla Lönnbratt Eva Kristensen
 Auktoriserad revisor PwC Förtroendevald revisor
 
 
 Wimar Sundeen Peter Wesley
 Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

  2021 2020
  
Projekt 4 Strandstädning NVV  
 Erhållna bidrag NVV 10 968 883 12 786 960
 Återbetalt för föregående år 0 -474 675
 Övriga erhållna bidrag 345 459 365 150
 Övriga intäkter 5 030 5 143
 Ej nyttjade bidrag från tidigare år 954 134 684 029
 Strandstädning -3 050 625 -3 206 920
 Bidrag till kommunerna -7 651 232 -7 997 251
 Bidrag till övriga organisationer -335 000 -295 000
 Övriga externa kostnader -274 491 -228 418
 Personalkostnader administration -755 733 -684 884
 Erhållet ej nyttjat bidrag  206 425 954 134
 
       
Projekt 4 Vinterstrandstädning NVV     
 Erhållna bidrag NVV 1 131 449 3 706 941
 Återbetalt för föregående år 212 713 -67 350
 Ej nyttjade bidrag från tidigare år 957 371 796 450
 Strandstädning -1 221 371 -797 708
 Bidrag till kommunerna -1 080 162 -2 680 962
 Erhållet ej nyttjat bidrag  0 957 371
 
Övriga projekt    
 Erhållna bidrag Specialåtgärder friluft 5 105 000 0
 Nedlagdkostnader Specialåtgärder friluft 2021 -2 641 464 0
 Erhållt bidrag för båt i Fegen 250 000 0
 Erhållt bidrag för toalett 200 000 0
 Donation Ale Ramstorp 2:7 (3) 1 100 000 0
 Erhållet ej nyttjat bidrag  4 013 536 0
 
       

Noter
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Till styrelsen i Stiftelsen för  
Västsvenska Fritidsområden, org.nr 857201-9076

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftel-
sen för Västsvenska Fritidsområden för år 2021. 
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats 
i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens 
finansiella ställning per den 31 december 2021 och 
av dess finansiella resultat för året enligt årsredovis-
ningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med 
årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sve-
rige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs 
närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns ansvar 
samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.

Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god 
revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har 
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden
.
Annan information än årsredovisningen
Annan information består även av Verksamhetsberät-
telsen för 2021. Det är styrelsen som har ansvaret för 
denna andra information.

Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar 
inte denna information och vi gör inget uttalande med 
bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen är det 
vårt ansvar att läsa den information som identifieras 
ovan och överväga om informationen i väsentlig ut-
sträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid den-
na genomgång beaktar vi även den kunskap vi i övrigt 
inhämtat under revisionen samt bedömer om informa-

tionen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts avseen-
de denna information, drar slutsatsen att den andra 
informationen innehåller en väsentlig felaktighet, är vi 
skyldiga att rapportera detta. Vi har inget att rapportera 
i det avseendet.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovis-
ningen upprättas och att den ger en rättvisande bild 
enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även 
för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig 
för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentligheter eller på misstag.

Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrel-
sen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fort-
sätta verksamheten. Den upplyser, när så är tillämp-
ligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att 
fortsätta verksamheten och att använda antagandet 
om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas 
dock inte om beslut har fattats om att avveckla verk-
samheten.

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International 
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed 
i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad av 
säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet 
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare 
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag. 
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är 
ingen garanti för att en revision som utförs enligt 
ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att 
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. 
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter 
eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt 
eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de 
ekonomiska beslut som användare fattar med grund i 
årsredovisningen.

Revisionsberättelse

Bohusleden etapp 4, Partille kommun.
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Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen 
enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och 
därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för 
att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om 
någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon 
försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet 
mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande, 
eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, 
stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen 
garanti för att en revision som utförs enligt god revi-
sionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder 
eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyl-
dighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i 
Sverige använder den auktoriserade revisorn profes-
sionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen. Granskningen av 

förvaltningen grundar sig främst på revisionen av 
räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgär-
der som utförs baseras på den auktoriserade revisorns 
professionella bedömning och övriga valda revisorers 
bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. 
Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana 
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga 
för verksamheten och där avsteg och överträdelser 
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi 
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder-
lag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är 
relevanta för vårt uttalande.

Göteborg april 2022

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor PwC 

 Eva Kristensson Wimar Sundeen 
 Förtroendevald revisor Förtroendevald revisor

Peter Wesley
Förtroendevald revisor

Som del av en revision enligt ISA använder jag pro-
fessionellt omdöme och har en professionellt skeptisk 
inställning under hela revisionen.  
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror  
på oegentligheter eller på misstag, utformar och utför 
granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker  
och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och 
ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina 
uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig 
felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en 
väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom 
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, för-
falskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information 
eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens 
interna kontroll som har betydelse för min revision för 
att utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med 
hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala 
mig om effektiviteten i den interna kontrollen.
utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper 
som används och rimligheten i styrelsens uppskatt-
ningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen 
använder antagandet om fortsatt drift vid upprättan-
det av årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, 
med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om 
huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor 
som avser sådana händelser eller förhållanden som 
kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga 
att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen 
att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag 
i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på 
upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga 
osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är 
otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisning-
en. Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som 
inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. 
Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra 
att en stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.

• utvärderar jag den övergripande presentationen, 
strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland 
upplysningarna, och om årsredovisningen återger de 
underliggande transaktionerna och händelserna på ett 
sätt som ger en rättvisande bild.

Jag måste informera styrelsen om bland annat revi-
sionens planerade omfattning och inriktning samt 
tidpunkten för den. Jag måste också informera om 
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland 
eventuella betydande brister i den interna kontrollen 
som jag identifierat.

De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen och 
därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt mål 
är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida 
årsredovisningen har upprättats i enlighet med års-
redovisningslagen och om årsredovisningen ger en 
rättvisande bild av stiftelsens resultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även 
utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen 
för Västsvenska Fritidsområden för år 2021. Enligt vår 
uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredo-
visningslagen.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sveri-
ge. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnit-
tet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i förhållande 
till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som 
auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetis-
ka ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräck-
liga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

RevisionsberättelseRevisionsberättelse
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Datum: åååå-mm-dd  

Gransknings- och 
beredningsremiss ny järnväg 
Göteborg-Borås  

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att 

ställa sig bakom yttrande gällande granskningsremiss samt beredningsremiss 

gällande ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor daterat 

2022-03-30. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över Trafikverket 

beredningsremiss samt granskningsremiss gällande ny järnväg mellan 

Göteborg-Borås. Remisser och yttrande ligger sedan till grund för regeringens 

tillåtlighetsprövning. 

 

Remisserna är i stort lika underlaget till samråd 3 med några förändringar: 

• Inga korridorer har ändrats jämfört med samråd 3. Däremot har 

anläggningstypen för nya stambanan söder om Mölndal tydliggjorts 

och det som föreslås är en bro. 

• Justering beskrivning av acceptans efter Härryda kommun ändrade 

inställning i samråd våren 2021. 

• I övrigt mindre ändringar och förtydliganden i 

Lokaliseringsutredningen. 

• Till följd av kompletterande naturvärdesinventering har bedömningen 

av miljökonsekvenser avseende naturmiljö justeras till Stor negativ 

konsekvens även för korridor Mölnlycke. 

• Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats avseende 

översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten, artskydd och påverkan 

på riksintresseområden. 

• Samrådsredogörelsen är uppdaterad efter samråd 3 

 

GR noterar förändringarna i underlaget efter samråd tre men gör bedömningen 

att förändringarna inte är av den karaktären eller omfattningen att det finns 

anledning att ändra tidigare ställningstagande. Förslag till yttrande är därmed i 

alla väsentliga delar detsamma som Förbundsstyrelsens beslutade yttrande i 

samråd 3 (210615 §293). 
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Yttrandet för gransknings- respektive beredningsremiss är likalydande.  

Beslutsunderlag 

• Missiv Granskningsremiss 

• Missiv Beredningsremiss 

• Granskningshandlingar 

• Förbundsstyrelsens Yttrande samråd 3 

• Protokollsutdrag § 21 samt yrkande  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och 

Stockholm och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg som en del i nya 

nationella stambanor. Förbundsstyrelsen har yttrat sig över lokaliseringen i tre 

samråd.  

De nu föreliggande gransknings- och beredningsremisserna utgör nästa steg i 

planläggningsprocessen inför regeringens tillåtlighetsprövning. Remiss-

underlaget är detsamma för båda remisserna. Granskningsremissen (dnr 2022-

00075) tillställs Trafikverket i sin roll som järnvägsbyggare. Berednings-

remissen (dnr 2022-00085) tillsänds Trafikverkets planprövningsenhet. 

Enheten har regeringens uppdrag att bereda ärendet inför tillåtlighetsprövning.  

 

Granskningshandlingar till föreliggande remisser är i stort lika underlaget till 

samråd 3 med några förändringar: 

• Inga korridorer har ändrats jämfört med samråd 3. Däremot har 

anläggningstypen för nya stambanan söder om Mölndal tydliggjorts 

och det som föreslås är en bro. 

• Justering beskrivning av acceptans efter Härryda kommun ändrade 

inställning i samråd våren 2021. 

• I övrigt mindre ändringar och förtydliganden i 

Lokaliseringsutredningen. 

• Till följd av kompletterande naturvärdesinventering har bedömningen 

av miljökonsekvenser avseende naturmiljö justeras till Stor negativ 

konsekvens även för korridor Mölnlycke. 

• Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats avseende 

översvämning, miljökvalitetsnormer för vatten, artskydd och påverkan 

på riksintresseområden. 

• Samrådsredogörelsen är uppdaterad efter samråd 3. 

Bedömning 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/Vastra-gotaland/vi-bygger-och-forbattrar/GoteborgBoras/dokumentfor-projekt-goteborg-boras/
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GR noterar förändringarna i underlaget efter samråd tre men gör bedömningen 

att förändringarna inte är av den karaktären eller omfattningen att det finns 

anledning att ändra tidigare ställningstagande. Förslag till yttrande är därmed i 

alla väsentliga delar detsamma som Förbundsstyrelsens beslutade yttrande i 

samråd 3 (210615 §293) och innebär att GR står fast vid ställningstagandet att 

förorda lokaliseringsutredningens alternativ 1. 

I yttrandet över samråd 3 beslutade GR att stå fast vid tidigare 

ställningstagande att den nya stambanan ska bidra till det regionala målet att 

utöka arbetsmarknadsregionen genom en attraktiv och konkurrenskraftig 

restid mellan Göteborg och Borås, att arbetsmarknaden i norra Halland och 

Mölndal ska tillgängliggöras, att accessen till Landvetter flygplats ska 

optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt läge.  

GR vill särskilt betona vikten av att Trafikverket säkrar en kopplingspunkt 

mellan befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan. 

Slutligen vill GR uppmärksamma betydelsen av att järnvägen planeras i 

enlighet med de regionala målen och i samklang med övrig samhällsplanering i 

stråket.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 

Skickas till 

Remissvar Beredningsremiss samt kopia av GR:s yttrande samråd 3 skickas till 

trafikverket@trafikverket.se med ärendenummer 2022/13298 

Remissvar Granskningsremiss samt kopia av GR:s yttrande samråd 3 skickas 

till investeringsprojekt@trafikverket.se med ärendenummer 2021/128691 

 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

§ 21. Granskningsremiss och beredningsremiss ny järnväg Göteborg 
Borås

Diarienummer: 2022-00075 samt 2022-00085

Beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att ställa 
sig bakom yttrande gällande granskningsremiss samt beredningsremiss gällande ny 
järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor daterat 2022-03-30.

Protokollsanteckning
Alexander Abenius (M)
Sträckan Göteborg-Borås är en av Sveriges och Göteborgsregionens viktigaste 
infrastruktursatsningar. Det är också därför som sträckan är Göteborgsregionens 
och Västra Götalandsregionens mest prioriterade, tätt följt av utbyggnad av Västra 
Stambanan, varför Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen är helt 
överens om att båda sträckningarna behöver komma till så fort som möjligt. 

Samtidigt är det min syn att Göteborgsregionens kommunalförbund ska vara ett 
kommunalförbund som arbetar för samtliga 13 kommuners intresse och aldrig 
emot en eller flera medlemmars egna ställningstagande. Konsensus mellan 
medlemskommunerna bör därför vara en förutsättning för att Göteborgsregionen 
ska uttala sig i frågor av principiell karaktär

Reservationer

Mikael Johannison (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över Trafikverket 
beredningsremiss samt granskningsremiss gällande ny järnväg mellan Göteborg-
Borås. Remisser och yttrande ligger sedan till grund för regeringens 
tillåtlighetsprövning.

Remisserna är i stort lika underlaget till samråd 3 med några förändringar:
 Inga korridorer har ändrats jämfört med samråd 3. Däremot har 

anläggningstypen för nya stambanan söder om Mölndal tydliggjorts och 
det som föreslås är en bro.

 Justering beskrivning av acceptans efter Härryda kommun ändrade 
inställning i samråd våren 2021.

 I övrigt mindre ändringar och förtydliganden i Lokaliseringsutredningen.
 Till följd av kompletterande naturvärdesinventering har bedömningen av 

miljökonsekvenser avseende naturmiljö justeras till Stor negativ 
konsekvens även för korridor Mölnlycke.
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

 Miljökonsekvensbeskrivningen har uppdaterats avseende översvämning, 
miljökvalitetsnormer för vatten, artskydd och påverkan på 
riksintresseområden.

 Samrådsredogörelsen är uppdaterad efter samråd 3

GR noterar förändringarna i underlaget efter samråd tre men gör bedömningen att 
förändringarna inte är av den karaktären eller omfattningen att det finns anledning 
att ändra tidigare ställningstagande. Förslag till yttrande är därmed i alla väsentliga 
delar detsamma som Förbundsstyrelsens beslutade yttrande i samråd 3 (210615 
§293).

Yttrandet för gransknings- respektive beredningsremiss är likalydande. 

Beslutsunderlag

Missiv Granskningsremiss
Missiv Beredningsremiss
Granskningshandlingar
Förbundsstyrelsens Yttrande samråd 3
Protokollsutdrag 

Yrkande

Fredrik Hansson (C ) yrkar på bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 
Mikael Johannison (M) yrkar på avslag på förvaltningens förslag till 
yttrande till förmån till eget yttrande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkande från Fredrik Hansson (C) om bifall 
till förvaltningens förslag till beslut mot yrkande från Mikael Johannisson (M) 
om avslag till förmån för eget yttrande och finner att Styrgruppen för miljö och 
samhällsbyggnad beslutat bifalla förvaltningen förslag till beslut.

Skickas till

Förbundsstyrelsen där ärendet justeras omedelbart.
Remissvar Beredningsremiss samt kopia av GR:s yttrande samråd 3 skickas till 
trafikverket@trafikverket.se med ärendenummer 2022/13298
Remissvar Granskningsremiss samt kopia av GR:s yttrande samråd 3 skickas till 
investeringsprojekt@trafikverket.se med ärendenummer 2021/128691
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Till styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad i GR 

  
 

Styrgruppens sammanträde 
2022-04-14 

 

Datum      Diarienummer 
2022-04-13      2022-00075 samt 2022-00085 

 

Ärende 3: Gransknings och beredningsremiss ny järnväg 
Göteborg-Borås 
 

Förslag till beslut i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att anta 
yttrande i enlighet med skrivelse från Mikael Johannison daterad 2022-04-13 
gällande granskningsremiss samt beredningsremiss gällande ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås, en del av nya stambanor daterat 2022-03-30. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Göteborgsregionen har beretts möjlighet att lämna yttrande över Trafikverkets 
beredningsremiss samt granskningsremiss gällande ny järnväg mellan 
Göteborg-Borås. Remisser och yttrande ligger sedan till grund för regeringens 
tillåtlighetsprövning. 
 
I remisserna är det tydligt att tillåtlighetsprövningen nu gäller ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås C som möjliggör regiontåg, och inte ett externt 
stationsläge i Borås som inkluderar en fortsättning från Borås österut vilket 
övriga samråd behandlat. Med en byggstart tidigast 2025-2027 och en 
uppskattad byggtid på tio år, handlar det initialt om en ny järnväg för regiontåg 
som tidigast står klar 2035-2037. Göteborgsregionen noterar också att 
Trafikverket inte säkerställt projektets genomförbarhet i samförstånd med alla 
berörda kommuner, och att tillåtlighetsprövningen till följd av kompletterande 
naturvärdesinventering ändrat bedömningen av miljökonsekvenser avseende 
naturmiljö justerats till Stor negativ konsekvens även för korridor Mölnlycke. 
 
Det är viktigt att Göteborgsregionens yttrande på granskningsremiss samt 
beredningsremiss gällande ny järnväg mellan Göteborg-Borås, vidhåller 
målbilden i ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” och stödjer de berörda 
kommunernas utvecklingsplaner i samband med byggande av ny järnväg 
Göteborg-Borås. 
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Yttrande 
Göteborgsregionens kommunalförbund vill härmed lämna följande yttrande på 
granskningshandlingarna för tillåtlighetsprövning som går att ta del av på 
https://bransch.trafikverket.se/goteborgboras-dokument 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund vill hänvisa till den av 
Förbundsstyrelsen beslutade ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” som 
beskriver vilka stationer och pendlingsfunktioner som bidrar till utveckling 
som är viktiga för kommunerna och regionens utveckling, Västra Sverige och 
Sverige. På försättssidan visualiseras tydligt vilka stationer med 
pendlingsmöjligheter vi tillsammans arbetar för, och i dokumentet står det 
tydligt beskrivet om vikten av pendling i hela stråket. 
 

 
 
I ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” står på sidan 5 under rubriken 
uppdrag: ”Syftet med denna målbild är att stödja samverkansgruppen i dess 
fortsatta process för en samordnad samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås. 
 
Målbilden och den pågående processen är ett gemensamt förhållningssätt och 
en plattform som berörda kommuner och kommunal förbund kan använda i den 
översiktliga planeringen. Rapporten tar utgångspunkt i stråket idag och 
redovisar en framtida regional struktur där bebyggelse och järnvägssystem är 
lokaliserade och dimensionerade på ett genomtänkt sätt avseende 
pendlingsmöjligheter och miljöpåverkan. Planeringshorisonten för denna studie 
är cirka 20 år och utgår från en redan betydande befolkningstillväxt och 
pendling som sker mellan orterna i stråket idag. Rapporten lyfter även fram det 
fortsatta arbetet för samverkansgruppen och med berörda aktörer.”. 
 
Göteborgsregionen och dess kommuner har under många år varit aktiva för att 
få en byggstart för en ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 2014 fanns det 
finansierat i nationell plan med planerad byggstart 2020, en första etapp med 
utgångspunkt vid Mölnlycke station och sedan en sträckning nästan rakt österut 
till ett terminalnära stationsläge under Landvetter flygplats, och därifrån vidare 
österut.  
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Med utgångspunkt i ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” inför 
förhandling med Sverigeförhandlingen1, arbetade kommunerna och 
kommunalförbunden tillsammans med Västra Götalandsregionen fram en 
funktionsutredning daterad 2015-10-14, Diarienummer KTN 69-2015. 
 
 

 
 
I funktionsutredningen kan man läsa under inledning ”Kollektivtrafiknämnden 
som har det strategiska ansvaret att utveckla region- och pendeltågstrafiken i 
Västra Götaland har ställt sig bakom att funktionsutredningens mål ska vara 
vägledande för VGR’s fortsatta arbete med stråket Jönköping- Borås – 
Göteborg.” 

 
1 https://sv.wikipedia.org/wiki/Sverigeförhandlingen 
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Göteborgsregionen vill uppmärksamma att det var Trafikverket och regeringen 
som fattade beslut om att inte byggstarta ny järnväg Göteborg-Borås 2020, 
med utgångsläge från Mölnlycke station och vidare österut till Göteborg 
Landvetter flygplats som en första etapp. 
 
Sedan dess har ett arbete gjorts av Trafikverket för att arbeta fram korridorsval 
i hela stråket Göteborg-Borås. Göteborgsregionen noterar att i remisserna är 
det tydligt att tillåtlighetsprövningen nu gäller ny järnväg mellan Göteborg och 
Borås Central för regiontåg, vilket Trafikverket medgett. 
 

 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund är positiva till att det i stort stämmer 
överens med ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” och funktions-
utredningen, med stationslägen i Mölndal, terminalnära under Göteborg 
Landvetter flygplats och Borås central. Det är också positivt att korridorsvalet 
öster om Göteborg Landvetter flygplats följer i största möjliga mån riksväg 40. 
 
Men Göteborgsregionen noterar också att Trafikverket inte förhandlat med 
Härryda kommun, som hela tiden framhållit att det saknas pendlings-
möjligheter just i Härryda kommun enligt tidigare given målbild. Detta har 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 b
b4

01
ca

9-
66

dd
-4

aa
8-

a7
d4

-6
81

03
13

77
07

5



 

 5 

inneburit att Härryda kommun inte står bakom Trafikverkets förslag till 
korridorer till fullo. 
 
Göteborgsregionen har förstått och vill framhålla att Härryda kommuns 
ställningstagande bygger på ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” och 
funktionsutredningen. Samt det handslag Sverigeförhandlingen genomförde 
med Härryda kommun 2016 om stationsläge i Mölnlycke. Vilket ses nedan. 
 

 
 

 

 
 
I remisserna är det tydligt att tillåtlighetsprövningen nu gäller ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås C som möjliggör regiontåg, vilket Trafikverket 
medgett. Med en byggstart tidigast 2025-2027 och en uppskattad byggtid på tio 
år, handlar det om en ny järnväg för regiontåg som tidigast står klar 2035-2037. 
 
Göteborgsregionens kommunalförbund är kommunernas kommunalförbund, 
och det är därför viktigt att hänvisa till den av Förbundsstyrelsen beslutade 
”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” till Trafikverket. 
 
I ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” står på sidan 5 under rubriken 
uppdrag: ”Syftet med denna målbild är att stödja samverkansgruppen i dess 
fortsatta process för en samordnad samhällsplanering i stråket Göteborg-Borås. 
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Målbilden och den pågående processen är ett gemensamt förhållningssätt och 
en plattform som berörda kommuner och kommunal förbund kan använda i den 
översiktliga planeringen. Rapporten tar utgångspunkt i stråket idag och 
redovisar en framtida regional struktur där bebyggelse och järnvägssystem är 
lokaliserade och dimensionerade på ett genomtänkt sätt avseende 
pendlingsmöjligheter och miljöpåverkan. Planeringshorisonten för denna studie 
är cirka 20 år och utgår från en redan betydande befolkningstillväxt och 
pendling som sker mellan orterna i stråket idag. Rapporten lyfter även fram det 
fortsatta arbetet för samverkansgruppen och med berörda aktörer.”. 
 
Göteborgsregionen vill till Trafikverket framhålla vikten av att förhandla och 
komma överens med Härryda och övriga kommuner, så att det kan bli en 
byggstart för en ny järnväg Göteborg-Borås. Göteborgsregionen noterar att 
passagen i Mölnlycke som är en kort del av sträckan behöver hanteras liksom 
lösningarna i Mölndal. Härryda kommun har beskrivit att de motsätter sig 
korridorvalen för passage av Mölnlycke och anser att stationsläget ska nyttjas i 
enlighet med spårlinjen som var beslutat 2016 och med planerad byggstart 
2020. 
 

 
 
Det är bekymmersamt att Trafikverket och Härryda kommun inte säkrat upp en 
överenskommelse och därigenom inte ger förutsättningar för att få en 
byggstart. Göteborgsregionen anser därför att Trafikverket ska justera sin 
korridor i Mölnlycke för att få till stånd en lösning och därigenom en 
genomförbarhet. 
 
Göteborgsregionen håller med om att till följd av kompletterande naturvärdes-
inventering har bedömningen av miljökonsekvenser avseende naturmiljö 
justeras till Stor negativ konsekvens även för korridor Mölnlycke. 
 
Göteborgsregionen vill också framhålla att vi stödjer de lösningar som 
Mölndals stad önskar för att få en bra stadsutveckling i centrala Mölndal, 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 b
b4

01
ca

9-
66

dd
-4

aa
8-

a7
d4

-6
81

03
13

77
07

5



 

 7 

liksom lösningarna för att få bästa lösningen för Borås Stad och det centrala 
stationsläget där. Vi vidhåller också att det på flygplatsen fortsatt ska vara ett 
terminalnära läge under flygplatsen. 
 
 
 
Mikael Johannison (m) 
Ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 
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Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av 

ny järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor  

 Enligt sändlista 
 
 
 
 

Diariet 

Kungörande av granskning inför tillåtlighetsprövning av ny 
järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

 

Trafikverket Nya stambanor har upprättat en lokaliseringsutredning för ny järnväg Göteborg–Borås, en 
del av nya stambanor i Göteborgs Stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Bollebygds kommun, Marks 
kommun och Borås Stad, Västra Götalands län.  

Lokaliseringsutredningen och övriga granskningshandlingar utgör underlag till järnvägsplaner. 
Handlingarna som ställs ut ligger också till grund för tillåtlighetsprövning enligt miljöbalken där 
regeringen beslutar om det är tillåtligt att anlägga järnvägen, samt inom vilken korridor den nya järnvägen 
i så fall ska gå. Därefter upprättas järnvägsplaner där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom 
korridoren. Slutlig prövning av järnvägsplanerna görs av Trafikverket.  

Lokaliseringsutredningen med miljökonsekvensbeskrivning och övriga handlingar finns tillgängliga för 
granskning på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras under Dokument, flik 
Granskningshandlingar mars 2022, under tiden 3 mars 2022 till den 29 april 2022. 

Handlingarna finns också tillgängliga under tiden 10 mars 2022 till den 29 april 2022 hos: 

 

 Trafikverket Region Väst, Vikingsgatan 2-4 i Göteborg 

 Trafik och stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20 i Göteborg 

 Mölndals Stadshus, Göteborgsvägen 11-17 i Mölndal 

 Härryda kommunhus, Råda torg 1 i Mölnlycke 

 Bollebygds kommunhus, Ballebovägen 2 i Bollebygd 

 Marks kommunhus, Boråsvägen 40 i Kinna 

 Stadshuset Borås, Kungsgatan 55 i Borås 
 

Synpunkter med anledning av ärendet ska ges in skriftligen senast den 29 april 2022. Synpunkter ska 
skickas till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post 
till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2021/128691. 

Om du vill ha mer information kontakta Josefin Axelsson, delprojektledare Trafikverket Nya stambanor 

tel. 010-123 15 09, e-post program.goteborg-boras@trafikverket.se  

 

Med vänlig hälsning 

Malin Odenstedt Lindhe och Jan Johansson, projektledare 

 

  

Ronstad  Lisa, N Sgbp1 2022-02-01 

http://www.trafikverket.se/goteborg-boras
mailto:program.goteborg-boras@trafikverket.se
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Förteckning över handlingar 

 Lokaliseringsutredning granskningshandling 2022-02-28 

Bilagor 
o Kartor korridorer för tillåtlighetsprövning 2022-01-31 
o Länsstyrelsens godkännande av miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-25 
o Trafikverkets ställningstagande till val av alternativ med rangordning 2022-02-01 

 Miljökonsekvensbeskrivning 2022-02-22 
Bilagor 
o Tabell Bedömda fågelarter 
o Undantag miljökvalitetsnormer 
o Naturvärdesinventering 2021-04-19 
o Naturvärdesinventering komplettering 2021-11-23 
o Kulturarvsanalys 2020-09-09 
Underlagsrapporter 
o PM Klimat 2021-11-23 
o PM Buller 2021-11-23 
o PM Stomljud 2021-11-23 
o PM Vibrationer 2021-11-23 
o PM Naturmiljö 2022-02-22 

 Landskapskaraktärsanalys 2020-09-09 

 Social konsekvensanalys 2022-01-31 

 Gestaltningsprogram 2022-01-31 

 Samrådsredogörelse 2021-12-20 
 

 

 

 

 

 

Information om personuppgiftsbehandling  

Trafikverket har inhämtat kontaktuppgifter till er organisation i syfte att genomföra rubricerad åtgärd i enlighet 
med sektorslagarna för infrastruktur i syfte att genomföra granskning för ny järnväg mellan Göteborg-Borås. 
Kontaktuppgifter till företrädare för organisationer utgör personuppgifter. Uppgifter som har samlats in är 
organisationens företrädare och kontaktuppgifter till dessa. Rättslig grund är allmänt intresse. Uppgifterna 
kommer att behandlas av Trafikverkets personal, och kan överföras till leverantörer och andra myndigheter. 
Inkomna synpunkter, yttranden och personuppgifter i ärendet utgör allmän handling och bevaras enligt arkivlagen. 
Beslut och andra dokument innehållande namn och fastighetsbeteckningar kan komma att publiceras.  

Personuppgifterna skyddas genom att Trafikverkets regelverk för informationssäkerhet tillämpas.  

Personer vars personuppgifter behandlas har rätt att begära registerutdrag, begära rättelse, begära radering, 
begära begränsning av behandlingen samt invända mot behandlingen. Denna begäran för dina personuppgifter 
kan göras hos projekt Göteborg-Borås. Begäran kan också göras till Trafikverkets kontaktcenter med angivande av 
föregående kontaktuppgifter. Personuppgiftsansvarig är Trafikverket, 781 89 Borlänge. Kontaktcenter: 0771-921 
921. Dataskyddsombudet kan nås på samma adress. Du har också rätt att klaga till Datainspektionen som är 
tillsynsmyndighet för dataskyddsförordningen.  

Mer information om Trafikverkets behandling av personuppgifter samt kontaktuppgifter till dataskyddsombud 
finns på http://trafikverket.se/gdpr 
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Trafikverket 

781 89 Borlänge 

Besöksadress: Röda vägen 1 

 

Texttelefon: 0243-750 90 
Telefon: 0771 - 921 921 
trafikverket@trafikverket.se 
www.trafikverket.se 
 

Olle Wahl 

Juridik och Planprövning 

Direkt: 010-123 10 76 

olov.wahl@trafikverket.se 
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Enligt sändlista Kopia till: 

Diariet 

 
 

Remiss inför tillåtlighetsprövning enligt 17 kap. miljöbalken av ny järnväg 
mellan Göteborg och Borås, en del av nya stambanor 

Trafikverket planerar att bygga en ny järnväg för höghastighetståg och snabba regionaltåg 
mellan Göteborg och Borås.  

Trafikverket vill med detta brev informera om pågående remiss i detta ärende och ge er möjlighet 
att yttra er om det planerade järnvägsprojektet. 

Beredning av ärendet 

Regeringen har beslutat att utbyggnaden av ny höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och Borås ska 
tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. miljöbalken. 

Som ett led i beredningen av ärendet inför regeringens tillåtlighetsprövning skickas handlingar i ärendet 
på remiss till de instanser som Trafikverket bedömer har intressen att bevaka inför anläggandet av 
järnvägen.  

Detta informationsbrev skickas till de instanser som enligt Trafikverkets bedömning eventuellt kan ha 
intressen att bevaka. 

Efter genomförd remiss kommer Trafikverket att överlämna ärendet till regeringen för prövning enligt   
17 kap. miljöbalken. 

Parallellt med beredningsremissen genomför Trafikverkets projektorganisation för järnvägsutbyggnaden 
en granskning av den lokaliseringsutredning och miljökonsekvensbeskrivning som tagits fram. 
Granskningen är ett led i den ordinarie planeringsprocessen och görs enligt lag om byggande av järnväg. 
Granskningen gör det möjligt för en vidare krets att ta del av lokaliseringsutredningen och att lämna 
allmänna synpunkter. 

Den planerade järnvägen 

Den planerade järnvägen är en etapp i utbyggnaden av nya stambanor för höghastighetståg mellan 
Stockholm och Göteborg/Malmö. I Mölndal och Borås ansluter järnvägen till det befintliga 
järnvägsnätet. Stationer planeras i Borås, Mölndal och vid Landvetters flygplats.  

Alternativa sträckningar av järnvägen har studerats i en lokaliseringsutredning. De sträckningar som 
Trafikverket har bedömt vara rimliga framgår av översiktskarta, se bilaga. 

Järnvägen avses trafikeras med höghastighetståg och snabba regionaltåg. Den avses inte trafikeras med 
godståg. 
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Handlingar 

De handlingar som ingår i beredningsremissen redovisas i bifogad förteckning. 
 
Remisshandlingarna finns tillgängliga på Trafikverkets webbplats www.trafikverket.se/goteborg-boras, 
under ”Dokument”, fliken ”Granskningshandlingar mars 2022”. 

Kontaktpersoner 

För frågor om beredningsremissen kontakta Olle Wahl, tel 010-123 10 76, e-post 
olov.wahl@trafikverket.se eller Ingrid Hellman, tel 010-123 63 74, e-post 
ingrid.hellman@trafikverket.se. 

Projektorganisationens kontaktperson är Jeanette Svensson, tel 010-123 72 60, e-post 
jeanette.svensson@trafikverket.se 

Informationsmöte 

Ett informationsmöte kommer att hållas för remissinstanserna via Skype onsdagen den 23 mars kl 10-12.  

Syftet med mötet är att underlätta er hantering av ärendet genom att ge en beskrivning av projektet och 
det huvudsakliga innehållet i remisshandlingarna, besvara frågor samt att redogöra för den formella 
hanteringen av beredningsremissen. 

Anmälan senast fredagen den 18 mars till program.goteborg-boras@trafikverket.se 

Yttrande 

Om ni vill yttra er i ärendet ska yttrandet vara Trafikverket tillhanda senast 3 maj 2022. 

Yttrandet skickas med e-post till trafikverket@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2022/13298. 

 

 

Olle Wahl 

 

 

 

 

Bilagor: sändlista 
förteckning över handlingar 
karta 

http://www.trafikverket.se/goteborg-boras
mailto:olov.wahl@trafikverket.se
mailto:ingrid.hellman@trafikverket.se
jeanette.svensson@trafikverket.se
program.goteborg-boras@trafikverket.se
mailto:trafikverket@trafikverket.se
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-06-15 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 293. Yttrande över Samråd 3 för lokalisering av ny stambana 

Göteborg-Borås 

Diarienummer: 2019-00210 

Beslut 

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-05-12, inklusive tilläggsyrkande 

godkänns. 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Protokollsanteckningar 

Per Vorberg (M) deltar inte i beslutet.  

Peter Arvidsson (SD) deltar inte i beslutet samt antecknar bilagt yttrande till 

protokollet. 

Henrik Munck (D) antecknar bilagt yttrande till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket 

daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss. 

Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny 

stambana Göteborg-Borås.   

GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra 

till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Det innebär 

sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens alternativ 1. 

Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga 

Kust till kustbanan och den nya stambanan. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad § 35 

• Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19  

• Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19  

• Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09  

• Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19  

• Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19  

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på denna länk. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar, med bifall från Miguel Odhner (S) och Kristian Vramsten 

(M), bifall till förelagt förslag med följande tilläggsyrkande från M, S, L, C och 

KD: ”Västsverige behöver effektiva stambanor som tillgodoser såväl nationella 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5eb4c302380944fbb096dc8c821a222d
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som regionala behov. Stråket Göteborg-Borås är angeläget för samtliga nivåer. 

Trafikverkets förslag till lokalisering tillgodoser flera nyttor. GR vill dock trycka 

extra mycket på vikten av att de regionala nyttorna optimeras redan i tidigt 

skede. Längs stråket Göteborg-Borås finns ett antal orter med regional 

tillväxtpotential som skulle gynnas av en sammankoppling mellan Kust-till-

kust-banan och den nya stambanan. GR vill därför särskilt poängtera vikten av 

en kopplingspunkt mellan Mölnlycke och Mölndal som knyter samman 

banorna. En sådan sammankoppling skulle ge utökad regional nytta i form av 

högre servicenivå, kraftigt ökat resande och högre tillgänglighet till 

arbetsmarknadsregionen. GR ser att en sammankoppling även skulle möta 

Härryda kommuns synpunkter gällande Mölnlyckes framtida möjligheter till 

spårbunden trafik. GR anser att parterna i stråket skyndsamt ska initiera ett 

arbete för att driva kopplingspunkten parallellt med projekt nya stambanor.” 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förelagt förslag med tilläggsyrkande och 

finner att förbundsstyrelsen har bifallit förslaget.  

Skickas till 

investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2021/23920. 
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Förbundssekreterare 
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Miguel Odhner 

Justerare 
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Protokollsanteckning 

Göteborgs-Regionens Styrelsemöte 2021-06-15 

 
Protokollsanteckning ang. Yttrande över Samråd 3 för lokalisering av ny stambana 

Göteborg - Borås 

Sverigedemokraterna i Härryda kan inte stå bakom antaget yttrande i samråd 3. SD Härryda anser GR 

som kommunalförbund bättre bör respektera det kommunala självstyret och hur enskilda kommuner 

väljer att disponera egen, företagares och kommunmedlemmars mark; allmänna och enskilda 

intressen; inom medlemskommuner. 

Kommunstyrelsen i Härryda antog yttrande till TRV med lydelsen: 

”Kommunen säger nej till järnväg för höghastighetståg genom kommunen. Eftersom det inte 

heller finns ekonomiska medel i gällande i nationell plan, eller i den nyligen presenterade 

infrastrukturpropositionen för att genomföra höghastighetstågprojektet, har vi förstått att 

Trafikverkets inriktning är att planera för bygge av ny järnväg för pendel-/regiontåg med två spår 

Göteborg – centrala Borås via Landvetter flygplats. De föreslagna korridorerna Tulebo och 

Mölnlycke medför mycket stora negativa konsekvenserna för våra medborgare och står inte i 

proportion till nyttan.” 

SD Härryda har i eget yttrande till TRV skrivit: 

”Sverigedemokraterna i Härryda avstyrker i likhet med Härryda kommun samtliga föreslagna 

järnvägskorridorer genom kommunen och även det ofullständiga motförslag som är presenterat 

av kommunen. På grunderna nedan samt på de grunder som angavs i vårt yttrande till samråd 2 

under hösten 2020 (bifogas) visar vår analys på att investeringen är till större nackdel än nytta för 

Härryda kommun. De massiva protesterna från boende som sänt in många kvalificerade analyser 

på varför det är en dålig idé med dubbelspårig järnväg för höghastighetståg genom vår kommun 

stärker ytterligare vår ståndpunkt.” 

 

För Sverigedemokraterna Härryda kommun 

Peter Arvidsson 

Gruppledare Sverigedemokraterna 

2021-06-15 
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Ärende 8                                                       Yttrande 15 juni 2021                                               Dnr 2019-00210  
 

Yttrande ang Samrådsremiss 3 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en 
del av nya stambanor 
  
Demokraterna är generellt positiva till ny järnväg mellan Göteborg-Borås, men kostnaden som 
nu anges, 44-55 mdkr, är inte försvarbar. Den beräknade restiden på mer än 36 minuter ger inte 
tillräckliga restidsvinster för att göra utbyggnaden lönsam och klimatneutral. Intrången i 
naturområden, i många människors livsmiljö och samt i Mölndalsåns dalgång är alltför 
omfattande. Den nya järnvägen träffar inte orterna i pendlingsstråket och minskar därför inte 
den omfattande busstrafiken. 
 
Parallellt med denna lokaliseringsutredning, har Trafikverket slutrapporterat (TRV 2020/85985) 
enligt regeringsuppdraget att redogöra för möjliga sätt att bygga nya stambanor inom 
kostnadsramen 205 mdkr. Här framgår för sträckan Göteborg-Borås att kostnaden kan minskas 
avsevärt om anslutning till Västlänken undviks (alternativ RU3), liksom passagen i Mölndalsåns 
dalgång.  
 
En åtgärdsvalsstudie för stråket Göteborg-Borås inklusive befintlig järnväg, Kust till kust-banan, 
färdigställs under sommaren 2021. Förhandsuppgifter anger att en uppgradering av befintlig 
bana skulle ge bland annat en station vid Landvetter C och möjliggöra kvartstrafik i stråket. 
Åtgärden skulle rymmas inom de medel som finns tillgängliga inom nationell plan för 
infrastruktur 2018-2029.   
 
Mot bakgrund av ovanstående förordar Demokraterna följande inriktning: 
 
Utbyggnad av Kust till kust-banan med ny station Landvetter C prioriteras och arbetet startar 
direkt. På detta sätt skapas pendeltågstrafik mellan alla orter i stråket Göteborg-Borås till 
acceptabel kostnad och i befintligt stråk, på snabbast möjliga sätt. Busstrafiken bör kunna 
reduceras. Denna kan eventuellt ledas via Mölndal från Mölnlycke i framtiden. 

För en eventuell ny järnväg/nya stambanor bör följande utredas:  Ny bana från Jönköping, via 
Borås med stopp vid Landvetter flygplats för att därefter gå genaste vägen mot Göteborg C. Ett 
stopp i Ulricehamn är önskvärt ur regional synpunkt. Ett stopp vid Liseberg C är önskvärt för att 
möjliggöra snabba resor till mässan och evenemangsstråket.  Restiden bör understiga 30 
minuter från Borås och 15 minuter från Landvetter till Göteborg C. En korridor som minimerar 
intrång ska eftersträvas. En ny järnväg bör kunna uppvisa positivt klimatnetto och en 
lönsamhetsnivå åtminstone kring noll. Detta kan uppnås om restiderna blir kortast möjliga.  
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Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande över Samråd 3 för 
lokalisering av ny stambana 
Göteborg-Borås 
Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande 

daterat 2021-05-12. 

Förbundsstyrelsen föreslås justera denna protokollsparagraf 

omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Trafikverket daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över 

rubricerad remiss. 

Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliserings-

utredning för ny stambana Göteborg-Borås. I utredningen föreslår Trafikverket 

ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt stationslägen för 

den nya järnvägen. Det högst rangordnade lokaliseringsalternativet består av 

en korridor med station i Mölndal via Mölnlycke och vidare mot Landvetter 

flygplats med station under terminalen. Öster om flygplatsen följer korridoren 

riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd. I Borås föreslås ett externt 

stationsläge på huvudbanan söder om staden samt en bibana för regionaltåg 

Göteborg-Borås vid Borås central 

GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra 

till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom en 

attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och Borås, att 

arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att accessen till 

Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt 

läge. Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens 

alternativ 1. 

Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga 

Kust till kustbanan och den nya stambanan. 

GR har i tidigare samråd bedömt att MKB i allt väsentligt belyst miljökonse-

kvenser av lokaliseringsförslagen. GR lyfte också särskilt vikten av att ta hänsyn 

till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön infrastruktur 

samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår.  
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Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag styrgruppen för miljö och 

samhällsbyggnad § 35 

• Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19  

• Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19  

• Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09  

• Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19  

• Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19  

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på denna länk. 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Göteborg–Borås är en del av den nya stambanan mellan Göteborg och 

Stockholm, och omfattar cirka sex mil ny dubbelspårig järnväg för 

höghastighetståg och snabba regionaltåg. Trafikverket har tagit fram en 

lokaliseringsutredning för att identifiera, beskriva och utvärdera alternativa 

korridorer för den framtida järnvägen. Samrådet är det tredje och sista i 

Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny stambana Göteborg-Borås. Efter 

samrådet följer granskning av lokaliseringsutredningen och i nästa steg tar 

Trafikverket fram en järnvägsplan. Planerad byggstart för en ny järnväg mellan 

Göteborg och Borås är år 2025 - 2027. Beräknad byggtid är cirka 10 år.   

 

 

Lokaliseringsutredningen ska säkerställa en lokalisering som är lämplig med 

hänsyn till ändamålet med järnvägen och som ska kunna uppnås med minst 

https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5eb4c302380944fbb096dc8c821a222d
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intrång och olägenhet samt utan oskälig kostnad. Metoden för utvärdering 

innebär att möjliga alternativ inom utredningsområdet identifieras och 

utvärderas stegvis tills en rangordning av kvarvarande alternativ återstår. 

De alternativ som identifierats har stegvis utvärderats utifrån sex 

bedömningsgrunder: Hållbarbetsbedömning, Miljöbedömning, 

Investeringskostnad, Acceptans för alternativ, Samhällsekonomisk nytta och 

Projektmålsuppfyllelse. Miljöbedömningen är en lagstadgad process som utgör 

ett viktigt beslutsunderlag vid val av lokaliseringsalternativ och som redovisas i 

en separat Miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Vid utvärderingen har 

utredningsområdet mellan Göteborg och Borås delats upp i tre delsträckor för 

att underlätta utvärderingen.  

Trafikverkets förslag till lokalisering 

Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det bästa alternativet är 

korridor Mölnlycke med Mölndal station (M1) och station i tunnel under 

flygplatsterminalen (L1) i kombination med Bollebygd Syd och Osdal/Borås C 

med station vid Osdal och bibana till Borås C (B11A). Detta 

lokaliseringsalternativ benämns Rangordnade alternativ 1 – föreslagen 

lokalisering. 

På de östra och västra delsträckorna finns dessutom ett näst bästa alternativ i 

form av korridorerna Tulebo respektive Lusharpan med stationsläge B4. Dessa 

alternativ benämns Rangordnade alternativ 2.  

Rangordnade alternativ 1 – föreslagen lokalisering 

Lokaliseringsförslaget innebär en korridor som från Västlänkens 

tunnelmynning i Almedal fortsätter söderut genom Mölndalsåns dalgång, 

parallellt med Västkustbanan, via en station i Mölndal. Korridoren går sedan 

vidare österut mot flygplatsen, via tunnel under Mölnlycke. Landvetter 

flygplats får en station under terminalen. 

Öster om flygplatsen passerar korridoren söder om Bollebygd och medger 

delvis en lokalisering nära väg 40. Strax öster om Viareds verksamhetsområde 
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förgrenar sig den nya järnvägen vid en planskild kopplingspunkt. En bibana 

viker av norrut mot centrala Borås och ett stationsläge för regionaltågen mellan 

Göteborg och Borås vid befintlig station Borås C.  

Huvudbanan fortsätter österut från till ett stationsläge vid Osdal, som byggs för 

att möjliggöra stopp för höghastighetståg och regionaltåg som ska vidare mot 

Jönköping. 

Rangordnade alternativ 2 

På delsträckan från Almedal till Landvetter flygplats föreslås ett 

lokaliseringsalternativ som rangordnats som nummer två, korridor Tulebo. 

Denna korridor har samma stationslägen som korridor Mölnlycke (rangordnat 

alternativ 1). Korridor Tulebo bedöms få större negativ påverkan på landskap, 

naturmiljö, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning via Mölnlycke. 

 

På delsträckan Landvetter flygplats-Borås finns inget lokaliseringsalternativ 

som rangordnats som nummer två. På delsträckan genom Borås föreslås ett 

lokaliseringsalternativ som rangordnats som nummer två, korridor Lusharpan, 

med ett stationsläge placerat på bibana vid Lusharpan för regionaltåg med 

stopp i Borås. Övriga tåg passerar på huvudbanan vid Osdal. Denna sträckning 

ger större påverkan på landskap, kulturmiljö och rekreation, än en sträckning 

via Osdal/Borås C (rangordnat alternativ 1). 
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Bedömning 

GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra 

till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom 

att det ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och 

Borås, att arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att 

accessen till Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett 

centralt läge.  

Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens alternativ 

1. GR ser därmed att de näst högst rangordnade korridorerna bör väljas bort. 

Delsträcka Almedal-Landvetter flygplats 

GR delar Trafikverkets uppfattning om att korridoralternativet Mölnlycke är 

bäst lämpat på delsträckan Almedal-Landvetter flygplats. Detta särskilt då 

sträckningen möjliggör Mölndals station. GR har tidigare tryckt på betydelsen 

av stationen då den har en central roll både i kopplingen till stråket Göteborg-

Borås och söderut, mot arbetsmarknaden i Norra Halland. En station i Mölndal 

skapar bättre förutsättningar för resenärer från Halland att nå Landvetter 

flygplats via tåg och vidare österut. 

Korridoren innebär även att en station vid Landvetter Södra inte omöjliggörs 

vilket GR ställt sig positiva till i linje med den politiska samrådsgruppens 

skrivningar i tidigare yttranden vid Samråd 1 och 2. 

GR noterar också att korridoralternativ Mölnlycke underlättar byggnationen av 

en kopplingspunkt mellan befintlig Kust till Kustbana och nya stambanan. 

Kopplingen ger en avsevärd ökning i resandet och ökar tillgängligheten till 

Mölndals och Norra Hallands arbetsmarknader samt ökar attraktiviteten i 

stråket. GR har lyft betydelsen av kopplingspunkten i tidigare yttranden och ser 

den som viktig i det fortsatta arbetet. Se Övriga synpunkter. 

GR förordar även sträckningen via Mölnlycke framför Tulebo då dess inverkan 

på landskap och bebyggelse, naturmiljö och kulturmiljö är mindre. Vid 

passagen öster om Mölnlycke vill GR adressera vikten av att minimera intrång i 

naturmiljöerna. Området är en del av en grön kil i Strukturbild för Göteborgs-

regionen. Kilen är en viktig tillgång för den storstadsnära gröna 

infrastrukturen, vilken kan påverkas negativt av tillkommande barriärer.  

GR vill även understryka vikten av att minimera påverkan på vattentäkterna 

Finnsjön och Rådasjön med omkringliggande vattenskyddsområde. Dessa 

pekas i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen ut som viktiga för den 

nuvarande huvudvattenförsörjningen i Göteborgsregionen. GR ser gärna att 

Trafikverket fördjupar analyserna kring påverkan på vatten i den mån framtida 

spårdragning ligger i anslutning till avrinningsområdet för regionalt viktiga 

vattentäkter. 

GR har i tidigare samråd adresserat betydelsen av att stationen vid Landvetter 

flygplats hamnar i direkt anslutning till terminalen. GR välkomnar det 

föreslagna lokaliseringsalternativet då det möjliggör en station under 
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terminalen och därmed gör tågresande till flygplatsen attraktivt. En 

underjordisk station minimerar även omgivningspåverkan och möjliggör 

därmed en utveckling av flygplatsområdet.  

GR ser flygplatsen som en potentiell knutpunkt för regional trafik i ett vidare 

perspektiv som bidrar till överflyttning från bil och buss till tåg, samt minskar 

trängseln på R40 in till Göteborg. Till den fortsatta planeringsprocessen vill GR 

därför belysa vikten av att ordna stationen på ett sätt som underlättar byten.  

Delsträcka Landvetter flygplats-Borås 

För den östra delen välkomnar GR det högst rangordnade alternativet 

Bollebygd Syd – Osdal/Borås C (B11A). GR ser gärna att järnvägen så långt som 

möjligt samlokaliseras med riksväg 40 för att minimera barriäreffekter och 

bullerspridning. Vidare är det viktigt att passagen vid Viareds industriområde 

inte ger onödigt intrång på befintliga verksamheter eller försämrar 

möjligheterna att utveckla området. Viared är ett regionalt viktigt verksamhets-

område för bland annat logistik, med kopplingar till verksamheten i Göteborgs 

hamn. 

GR ser positivt på att lokaliseringsalternativet möjliggör ett centralt 

stationsläge i Borås för regionaltåg mellan Göteborg och Borås. Det gynnar 

stråket och regionen som helhet och bidrar till målen för regionaltrafik på ett 

fullgott sätt. Station Osdal hamnar i ett externt läge och ingår i nästa etapp av 

stambanan vidare mot Jönköping. GR vill lyfta betydelsen av att lokalisera och 

utforma en framtida station Osdal så att den möjliggör god tillgänglighet till 

centrala Borås och regionala bytesmöjligheter. 

Övriga synpunkter 

Kopplingspunkt  

GR anser att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga Kust 

till kustbanan och den nya stambanan. Enligt en utredning av Västra 

Götalandsregionen PM 3 Effekter av tillkommande stationsorter med 

avseende på resande (2020) så ger en koppling mellan kust-till-kustbanan och 

den nya stambanan en avsevärd ökning av resandet i stråket och bidrar till en 

förstoring av såväl arbetsmarknadsregionen. Kopplingspunkten möjliggör 

också optimering av kapaciteten i Västlänken då tåg på Kust till kustbanan kan 

nå stationerna vid Korsvägen och Haga utan byte. 

Det är angeläget att processerna ny stambana och åtgärdsvalsstudien stråket 

Göteborg-Borås samordnas för att möjliggöra ett genomförande av 

kopplingspunkten i samband med byggnation av den nya stambanan. 

  



Samråd 3 för lokaliseringsutredning av ny stambana Göteborg-Borås      7 (7) 

Förbundsstyrelsen – ärende 8  

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sebastian Andersson, Emmy Nicander, Regionplanerare 

Datum: 2021-05-12, Diarienummer: 2019-00210 

 

  

 

Järnväg är en samhällsplaneringsfråga 

Liksom i tidigare samråd vill GR belysa vikten av att det fortsatta arbetet med 

ny stambana samordnas med övrig samhällsplanering. 

Infrastrukturinvesteringar har inget egenvärde, de ska bidra till ett hållbart och 

attraktivt samhälle, och de måste därför ses med helhetsperspektiv.  

Kommunerna och kommunalförbunden har tydliggjort sina ambitioner för 

samhällsutvecklingen i stråket i det politiskt beslutade dokumentet ”Målbild 

Göteborg-Borås”. 2018-2020 har parterna drivit ett projektet 

”Tillväxtskapande samhällsplanering” med syfte att ta fram planeringsunderlag 

som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. Underlagen har tagits 

fram tillsammans med näringslivets aktörer och visar på stråkets potential för 

framtida näringslivsetableringar.  

För att optimera nyttan behöver ny infrastruktur främja näringslivs- och 

stadsutveckling, exempelvis genom att stationer placeras och utformas för 

bästa möjliga tillgänglighet samt att buller och barriäreffekter minimeras.  

GR vill även uppmana Trafikverket att arbeta aktivt för att minimera intrånget i 

befintliga fastigheter för att motverka negativ påverkan på stadsutveckling 

längs bansträckningen. Den nya järnvägen behöver också samordnas med 

regional och lokal infrastruktur. Det kräver helhetsperspektiv och dialog mellan 

samtliga planerande nivåer. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 

GR har i tidigare samråd bedömt att MKB i allt väsentligt belyst 

miljökonsekvenser av lokaliseringsförslagen. GR lyfte också särskilt vikten av 

att ta hänsyn till potentiella vattentäkter, minimering av barriäreffekter, grön 

infrastruktur samt klimatmålen. Synpunkterna kvarstår.  

 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

 

 

Skickas till 

investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 2021/23920. 

https://goteborgsregionen.se/download/18.cfdd037151c43b065e40cc/1450698975507/Gemensam%20m%C3%A5lbild%20uppdaterad%2020151123.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.cfdd037151c43b065e40cc/1450698975507/Gemensam%20m%C3%A5lbild%20uppdaterad%2020151123.pdf
https://goteborgsregionen.se/GR/toppmenyn/detta-jobbar-gr-med/miljo-och-samhallsbyggnad/samhallsbyggnad/straket-goteborg-boras/tillvaxtskapande-samhallsplanering.html
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

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

§ 35 Yttrande över Samråd 3 för lokalisering av ny stambana Göteborg-
Borås
Diarienummer: 2019-00210

Beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att 
godkänna föreliggande förslag till yttrande daterat 2021-05-12.

Reservationer

Peter Danielsson (D) reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning av ärendet

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Trafikverket 
daterad 2021-04-19 beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad remiss.

Samrådet är det tredje och sista i Trafikverkets lokaliseringsutredning för ny 
stambana Göteborg-Borås. I utredningen föreslår Trafikverket ett 
lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt stationslägen för den 
nya järnvägen. Det högst rangordnade lokaliseringsalternativet består av en 
korridor med station i Mölndal via Mölnlycke och vidare mot Landvetter 
flygplats med station under terminalen. Öster om flygplatsen följer korridoren 
riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd. I Borås föreslås ett externt 
stationsläge på huvudbanan söder om staden samt en bibana för regionaltåg 
Göteborg-Borås vid Borås central

GR har under hela utredningstiden utgått från att den nya järnvägen ska bidra 
till det regionala målet att utöka arbetsmarknadsregionen. Detta sker genom en 
attraktiv och konkurrenskraftig restid mellan Göteborg och Borås, att 
arbetsmarknaden i norra Halland och Mölndal tillgängliggörs, att accessen till 
Landvetter flygplats optimeras samt att stationsläget i Borås får ett centralt 
läge. Det innebär sammantaget att GR förordar lokaliseringsutredningens 
alternativ 1.

Vidare anser GR att Trafikverket bör säkra en kopplingspunkt mellan befintliga 
Kust till kustbanan och den nya stambanan.

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

Yrkande

Peter Danielsson (D) yrkar på avslag på liggande förslag till beslut.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition och finner att styrgruppen beslutar i enlighet 
med förvaltningens förslag till beslut.
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, 2021-05-12
Lokaliseringsutredning, daterad 2021-04-19 
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2021-04-19 
Landskapskaraktärsanalys, daterad 2020-09-09 
Social konsekvensanalys, daterad 2021-04-19 
Gestaltningsprogram, daterad 2021-04-19 

Samtliga samrådshandlingar finns tillgängliga digitalt på denna länk.

Skickas till

Förbundsstyrelsens sammanträde 2021-06-15 med omedelbar justering. 
Därefter till investeringsprojekt@trafikverket.se Ange ärendenummer TRV 
2021/23920.
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https://rambollglobal.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=5eb4c302380944fbb096dc8c821a222d
mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, Avdelningschef 

Datum: 2022-04-01, diarienummer 2022-00088 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Avsiktsförklaring om samverkan 
Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att 

ställa sig bakom ”Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av 

nya stambanor” daterad 2022-03-11. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring avseende planering och 

byggnation av ny järnväg i stråket Göteborg-Borås.  

Avsiktsförklaringen syftar till att uttrycka parternas samsyn på utbyggnaden, 

att tydliggöra förutsättningarna samt att förtydliga viljan till fortsatt samverkan 

inom stråket. Avsiktsförklaringen syftar även till att skapa stabila och 

långsiktiga planeringsförutsättningar. 

Avsiktsförklaringen har arbetats fram gemensamt av Trafikverket, Västar 

Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Boråsregionen samt stämts av 

löpande med kommunerna i stråket och Trafikverkets båda samrådsgrupper 

(politisk samrådsgrupp och samrådsgrupp tjänstepersoner). 

Parterna som undertecknar avsiktsförklaringen är, Västra Götalandsregionen, 

Göteborgsregionen, Boråsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Swedavia 

AB, Bollebygds kommun, Borås stad och Trafikverket. 

Kansliet bedömer att avsiktsförklaringen om samverkan ligger i linje med den 

av Förbundsstyrelsen beslutade ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” 

samt de yttranden som Göteborgsregionen lämnat i samband med samråd 1-3. 

Avsiktsförklaringen kommer att beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt, 

vilket innebär att avsiktsförklaringen behöver godkännas i sin helhet, utan 

ändringar. 

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag § 22 

• Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya 

stambanor, daterad 2022-03-11 

• Missiv  
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Förbundsstyrelsen – ärende 13 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, Avdelningschef 

Datum: 2022-04-01 

 Diarienummer: xx-xxx 

 

  

 

• Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

Skickas till 

diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se  
senast 20 juni 2022. Ange ärendenummer TRV 2022/30716 samt till parterna. 

 

https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2015-01-01-malbild-for-straket-goteborg-boras-2035
mailto:diariet.samhallsplaner@trafikverket.se
mailto:patrik.benrick@trafikverket.se
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

§ 22. Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor
Diarienummer: 201-00210

Beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att ställa 
sig bakom ”Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor” daterad 2022-03-11.

Reservationer

Mikael Johannison (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande 
om avslag.

Sammanfattning av ärendet

Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring avseende planering och byggnation 
av ny järnväg i stråket Göteborg-Borås. 

Avsiktsförklaringen syftar till att uttrycka parternas samsyn på utbyggnaden, att 
tydliggöra förutsättningarna samt att förtydliga viljan till fortsatt samverkan inom 
stråket. Avsiktsförklaringen syftar även till att skapa stabila och långsiktiga 
planeringsförutsättningar.

Avsiktsförklaringen har arbetats fram gemensamt av Trafikverket, Västar 
Götalandsregionen, Göteborgsregionen och Boråsregionen samt stämts av löpande 
med kommunerna i stråket och Trafikverkets båda samrådsgrupper (politisk 
samrådsgrupp och samrådsgrupp tjänstepersoner).

Parterna som undertecknar avsiktsförklaringen är, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen, Boråsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Swedavia AB, 
Bollebygds kommun, Borås stad och Trafikverket.

Kansliet bedömer att avsiktsförklaringen om samverkan ligger i linje med den av 
Förbundsstyrelsen beslutade ”Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035” samt de 
yttranden som Göteborgsregionen lämnat i samband med samråd 1-3.

Avsiktsförklaringen kommer att beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt, 
vilket innebär att avsiktsförklaringen behöver godkännas i sin helhet, utan 
ändringar.

Beslutsunderlag

Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor, daterad 
2022-03-11
Missiv 
Målbild för stråket Göteborg-Borås 2035

Yrkande

Blerta Hoti (S) och Fredrik Hansson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag 
till beslut.
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https://goteborgsregionen.se/styrande-dokument/2015-01-01-malbild-for-straket-goteborg-boras-2035
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

Mikael Johannison (M) yrkar på avslag.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på yrkande från Blerta Hoti (S) och Fredrik 
Hansson (C) om bifall till förvaltningens förslag till beslut gentemot yrkande 
om avslag från Mikael Johannisson (M) och finner att Styrgruppen för miljö 
och samhällsbyggnad beslutat i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Skickas till

Förbundsstyrelsen där ärendet justeras omedelbart därefter till
diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se 
senast 20 juni 2022. Ange ärendenummer TRV 2022/30716 samt till parterna.
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 Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Slutversion 2022-03-11.

1

AVSIKTSFÖRKLARING OM SAMVERKAN

Avsiktsförklaring om samverkan, samarbete och samplanering gällande fortsatt
planering och genomförandet av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Version: Slutversion, daterad 2022-03-11

Part Diarienummer Part Diarienummer

Västra
Götalandsregionen

Swedavia AB

Göteborgsregionen (GR) Bollebygds kommun

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund

Borås Stad

Göteborgs Stad Trafikverket TRV 2022/30716

Mölndals stad

§ 1 Samarbetsparter

Västra Götalandsregionen (VGR), org.nr. 232100-0131, Regionens hus, 405 44 Göteborg

Göteborgsregionen (GR), org.nr. 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, org.nr. 222000-1008, 506 30 Borås

Göteborgs Stad, org. nr. 212000-1355, 404 82 Göteborg

Mölndals stad, org.nr. 212000-1363, 431 82 Mölndal

Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda

Bollebygds kommun, org.nr. 212000-2973, 517 83 Bollebygd

Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås

Trafikverket, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

§ 2 Samlad målformulering

Nya stambanor för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är ett omfattande
och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt, som omfattar både nationella och regionala mål.

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya stambanorna samt
om ändamål för respektive etapp. Ny järnväg mellan Göteborg–Borås ska:

 Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,

 Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att
möjliggöra punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv,

 Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås,

 Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för en stark
arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling,
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 Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att
nå internationella noder och marknader,

 Främja hållbara resor i stråket Göteborg–Borås.

Västra Götalandsregionen beskriver i Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–
Göteborg år 2050 (nedan benämnd Funktionsutredningen) både mål och önskvärt trafikutbud
för den regionala tågtrafiken i stråket.

Bland målen märks bland annat:

 Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent, och för resor till
Landvetter flygplats till 40 procent.

 Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg och restiden med
regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska för samtliga turer inte
överstiga 35 minuter.

 Minskad trängsel i Göteborg. Detta genom att skapa ett attraktivt tågresande i stråket,
med bland annat sträckning via Mölndal, taktfast tidtabell för regiontågen samt att hög
turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag, snarare än långa tåg
med många sittplatser.

Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun,
Borås stad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens
kommunalförbund har i Stråket Göteborg–Borås Målbild 2035, formulerat en gemensam

inriktning för en framtida hållbar regional struktur i stråket Göteborg–Borås. I målbilden
betonas att den nya järnvägen skapar en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat
transportsystem, där samhällena i stråket har hög tillgänglighet och hela resan fungerar
effektivt. Den nya järnvägen, tillsammans med Kust till kustbanan, skapar förutsättningar för
en gemensam arbetsmarknadsregion, hållbart resande och livskraftiga städer och orter.

§ 3 Nuläge och bakgrund

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslags-
övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033. I direktivet för åtgärdsplaneringen framgår bland annat att regeringens mål är att nya
stambanor ska färdigställas och att utbyggnaden ska genomföras inom den ekonomiska
ramen för utveckling av transportsystemet. De etapper av de nya stambanorna som ingår i
innevarande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund) ska genomföras och
samtliga etapper av nya stambanor ska ingå i Trafikverkets förslag. Trafikverket lämnade i
november 2021 sitt förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. Regeringen förväntas
fastställa ny nationell plan under första halvan av 2022.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i
maj 2018, ingår Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. I
sitt positionspapper PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 2019/29684), från

oktober 2018, beskriver Trafikverket ställningstaganden och beslut för hur arbetet med de
nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö ska drivas vidare.

I februari 2019 tecknades mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen ett
samverkansdokument, med syftet att klargöra förutsättningarna för det fortsatta samarbetet.
Utgångspunkterna var i första hand Trafikverkets positionspapper och Västra
Götalandsregionens Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050. I
samverkansdokumentet framgår att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som ska
utredas som stationslägen i lokaliseringsutredningen för ny stambana Göteborg–Borås.
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Vidare framgår att stationslägen i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd skulle prövas
utifrån nya stambanors ändamål och trafikering. I ett efterföljande ställningstagande (TRV
2019/139221) framgår att Trafikverkets bedömning är att de nyttor som uppstår med
ytterligare stationer på ny stambana Göteborg–Borås, inte uppväger de nackdelar som det
medför sett till nya stambanors ändamål och trafikering. Ytterligare stationer skulle medföra
längre restider, sämre förutsättningar till en attraktiv tidtabell och sämre robusthet.

På regional nivå har ny järnväg mellan Göteborg–Borås direkt koppling till flera strategiska
dokument. Specifikt bör nämnas Målbild Tåg 2035 (VGR, 2013), Funktionsutredning för
tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050 (VGR, 2016) samt Stråket Göteborg–Borås
Målbild 2035, en mellan GR, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna

längs stråket gemensam inriktning för en framtida hållbar regional struktur (GR, 2020).

§ 4 Planering och genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor

I april 2021 presenterade Trafikverket en samrådhandling för den för Göteborg–Borås
genomförda lokaliseringsutredningen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I
utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt
stationslägen för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det högst rangordnade
lokaliseringsalternativet (benämnt Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering) är

korridor Mölnlycke, med station i Mölndal (M1) och station i tunnel under Landvetter flygplats
(L1). Öster om flygplatsen följer korridoren riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd
(korridor Bollebygd Syd). I Borås inkluderar det högst rangordnade alternativet (korridor
Osdal/Borås C) ett externt stationsläge på huvudbanan vid Osdal samt en bibana för
regionaltåg Göteborg–Borås vid Borås central (B11A).

I februari 2022 godkände länsstyrelsen i Västra Götalands län den för Göteborg–Borås
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor. Under första halvåret 2022
genomförs granskning och beredningsremiss, inför att Trafikverket planerar för att
beslutsunderlag om tillåtlighet för ny stambana Göteborg–Borås, med förslag till val av
lokaliseringsalternativ, ska kunna skickas till regeringen omkring sommaren 2022.

Efter avslutande granskning av lokaliseringsutredningen tar Trafikverket i nästa steg fram
järnvägsplaner, enligt lag om byggande av järnväg. Detta sker parallellt med regeringens
tillåtlighetsprövning och i följande etapper och ordning:

1. Järnvägsplan Almedal–Mölndal
2. Järnvägsplan Borås
3. Järnvägsplan Bollebygd

Härryda kommun har tydliggjort att man inte ställer sig bakom Trafikverkets förslag till
lokalisering och att man för närvarande inte kan underteckna denna avsiktsförklaring.
Järnvägsplan/er som berör Härryda kommun bedöms kunna påbörjas först efter ett
regeringsbeslut om tillåtlighet. Detta gäller även det utredningsarbete som beskrivs i § 5
punkt 4. Under tiden kommer dialogen att fortgå med Härryda kommun, se vidare § 6.

Total byggtid för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, bedöms utifrån nuvarande
kunskap till omkring 10 år.
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§ 5 Avsiktsförklaringens syfte och omfattning

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar
byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt
att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende
samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att
genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, på ett sätt som ger hög
måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som beskrivs i § 2 Samlad målformulering.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta
samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för
samtliga parter. Parterna är överens om att:

1. Befintliga samarbetsgrupper inom ny stambana Göteborg–Borås ska leva kvar och
vidareutvecklas, både på politisk nivå (benämnd Politisk samrådsgrupp Göteborg–
Borås) och tjänstepersonnivå (benämnd Tjänstepersonsgrupp).

2. Fortsatt planering av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ska ske enligt det
lokaliseringsalternativ som benämns Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering

och som sammanfattas under § 4.

3. Gemensamt verka för att byggstart inom planlagt område av ny stambana Göteborg–
Borås ska kunna ske under perioden 2025–2027, förutsatt att förutsättningar finns för
planläggning längs hela sträckan. Ytterligare förutsättningar för byggstart är att
regeringen ger Trafikverket tillåtlighet att bygga järnvägen inom den föreslagna
järnvägskorridoren; att järnvägsplanen för minst en etapp (se § 4), och detaljplaner
som påverkas av den järnvägsplanen, har vunnit laga kraft samt att, i förekommande
fall, medfinansierings- och genomförandeavtal är tecknade mellan berörda parter.
Därtill krävs byggstartsbeslut från regeringen.

4. När förutsättningar finns låta påbörja planläggningsprocessen för att etablera en
anslutning mellan den befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan
Göteborg–Borås, utan att på ett negativt sätt påverka framdriften och framtida
trafikering inom Göteborg–Borås. Denna anslutning är ett avgörande första steg, för
att möjliggöra en stegvis kapacitetsutbyggnad enligt det så kallade
förstärkningsalternativet och därigenom uppfylla målen i Funktionsutredningen för

stråket Göteborg–Borås. Med åtgärderna i förstärkningsalternativet kan tillskapas
kapacitet för kvartstrafik på Kust till kustbanan i relationen Göteborg–Mölnlycke och
Landvetter tätort och halvtimmestrafik till stationer österut till Borås. Därtill skapas en
direktkoppling mellan Kust till kustbanan och nya stambanan till/från Mölndal och
fortsatt via Västlänken till/från stora delar av centrala Göteborg. Utredningen
genomförs av Trafikverket och finansieras genom regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, enligt beslut i regionstyrelsen i oktober
2021. Utredningen behöver ske tidsmässigt samordnat med järnvägsplan/er som
berör Härryda kommun.

5. Gemensamt verka för en effektiv planläggningsprocess för Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor. I detta behöver kommunerna och Trafikverket ha en nära
samverkan och med god framförhållning gemensamt organisera och planera för
arbetet med de detaljplaner som påverkas av respektive järnvägsplan. Berörda
detaljplaner behöver vara antagna för att järnvägsplaner ska kunna fastställas.
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6. Möjliggöra kommunal bebyggelseplanering under den fortsatta
planläggningsprocessen, detta genom dialog och genom att i möjligaste mån stegvis
avgränsa utredningsområdet för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. En
ytterligare avgränsning av det utpekade riksintresset för ny stambana Göteborg–
Borås (PM från september 2021, TRV 2020/123470) kommer att göras i samband
med att beslutsunderlag om tillåtlighet, med förslag till val av lokaliseringsalternativ,
skickas till regeringen.

7. I den fortsatta planläggningsprocessen i möjligaste mån optimera markanvändningen
avseende järnvägens utbredning för Göteborg–Borås och kommunala utvecklings-
och bebyggelsemöjligheter, samt i förekommande fall för ytor för tåguppställning.
Optimering sker i första hand genom den dialog mellan programmet Göteborg–Borås
och respektive samarbetspart som benämns Kommunmöten.

8. Planera så att stationslägena utvecklas till attraktiva och effektiva noder som
möjliggör intermodalitet mellan hållbara transportslag samt att hållbara och effektiva
transporter till och från stationerna blir möjliga. Resenären ska vara i fokus, så att en
attraktiv och tillgänglig helhetslösning för hela resan skapas. Stationsutformningen
innebär en komplex process och berör flera aktörers ansvarsområden, där
Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. För att optimera mellan nyttor och
kostnader krävs i dessa processer en särskilt nära samverkan och god förståelse för
de olika aktörernas ansvarsområden och sambanden mellan dessa.

9. Gemensamt verka för att de av Göteborg–Borås eventuella negativa effekter
avseende miljö och hälsa samt landskap kan begränsas, detta i enlighet med
gällande lagar, regler och riktlinjer samt med utgångspunkt i det som i miljöbalken
benämns rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln. Parterna behöver även
gemensamt planera och vidta åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter
under byggtiden.

10. Gemensamt verka för att kommunikation som berör Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor, kan ske utifrån gemensamt framtagna budskap och en gemensam
målbild. Kommunikation behöver ske proaktivt och med hög transparens. Befintligt
kommunikatörsnätverk inom Göteborg–Borås ska leva kvar och vidareutvecklas.

§ 6 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring om samverkan gäller från och med dagen för undertecknandet av
samtliga parter och är giltig förutsatt att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ingår i
den av regeringen fastställda trafikslagsövergripande nationella planen för utvecklingen av
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Om parterna inte kommer överens om
annat, gäller denna avsiktsförklaring fram till att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
öppnar för trafik.

Inför att det fortsatta planeringsarbetet enligt denna avsiktsförklaring kan återupptas i
Härryda kommun, kommer Härryda kommun att erbjudas att vara part i avsiktsförklaringen.

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse
att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Parterna är införstådda med att ändringar i denna avsiktsförklaring, liksom ytterligare
överläggningar angående innehållet i densamma, kan bli nödvändiga. Eventuella ändringar
och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av
samtliga parter.
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Avsiktsförklaring om samverkan undertecknad av

Denna avsiktsförklaring om samverkan har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Trafikverket För Västra Götalandsregionen

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgsregionens                         För Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund                                   kommunalförbund

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgs Stad                                För Mölndals stad

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________
För Swedavia AB

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Bollebygds kommun                         För Borås Stad
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Enligt sändlista Diariet, Trafikverket

För beslut

Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor

Bakgrund

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i maj 2018, ingår
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. Trafikverket presenterade i november
2021 sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Regeringen förväntas fastställa ny nationell
plan i juni 2022.

I april 2021 presenterade Trafikverket den för Göteborg–Borås genomförda lokaliseringsutredningen, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med
rangordnade korridorer samt stationslägen för Göteborg–Borås, som en del av nya stambanor. Trafikverket
planerar för att beslutsunderlag om tillåtlighet för Göteborg–Borås, med förslag till val av korridor, ska kunna
skickas till regeringen omkring sommaren 2022. Parallellt med tillåtlighetsprövningen kommer arbetet med
järnvägsplaner att påbörjas. Byggstart inom planlagt område av Göteborg–Borås är planerat att ske under
perioden 2025–2027.

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära
samverkan, samarbete och samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både under
den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter
och för en långsiktig användning av den nya järnvägen.

En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och genomförande av Göteborg–Borås. I
avsiktsförklaringen beskrivs en samlad målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå.
Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-Borås samt, i § 5, parternas
gemensamma utgångspunkter och intentioner inför den fortsatta samverkan.

Samarbetsparter i avsiktsförklaringen är:

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket
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Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang

Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en övergripande nivå tydliggöra
förutsättningarna för den fortsatta samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila
planeringsförutsättningar för samtliga parter.

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar byggstart och ett effektivt
genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de
eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende samarbete, samverkan och
samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i avsiktsförklaringen beskrivs i § 2
Samlad målformulering.

Beslutsunderlag

Beslutsunderlaget består av Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, daterad 2022-03-11. Underlagen har distribuerats enligt
nedanstående sändlista.

Notera att denna avsiktsförklaring kommer att beredas och beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt. Detta
innebär att avsiktsförklaringen behöver kunna godkännas i sin helhet, det vill säga utan ändringar. Efter beslut
önskas att varje part anger roll och namnförtydligande på den som undertecknar avsiktsförklaringen.

Svar

Trafikverket önskar svar med e-post senast 20 juni 2022 till
diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se.

Ange ärendenummer TRV 2022/30716.
Turordningen för själva undertecknandet av avsiktsförklaringen kommer att meddelas i separat utskick.

Med vänlig hälsning

Patrik Benrick
Planeringsansvarig Göteborg–Borås
Nya Stambanor, avdelning Verksamhetsstyrning

Sändlista

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket
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Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, Avdelningschef 

Datum: 2022-04-01, diarienummer: 2022-00086 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Skogsprogrammet Västra 
Götaland  

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsens att 

ställa sig bakom avsiktsförklaringen gällande ”Skogsprogram för Västra 

Götaland” daterad 2021-12-08. 

Sammanfattning av ärendet 

Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen Västra Götaland, Lantbrukarnas riksförbund 

(LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Västra 

Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund har gemensamt 

arbetat fram ett skogsprogram för Västra Götaland. Dessa organisationer är 

också partnerorganisationer för genomförandet av Skogsprogrammet Västra 

Götaland. 

Parterna önskar att samtliga kommunalförbund i Västra Götaland ställer sig 

bakom skogsprogrammet och undertecknar avsiktsförklaringen. 

Ärendet föredrogs vid Förbundsstyrelsens möte 2022-03-18.  

Kansliets bedömning är att flera av frågorna i Skogsprogrammet inte tillhör de 

högst prioriterade frågorna för storstadsregionen men att det finns ett viktigt 

värde i att hålla samman den större regionen, även inom de områden där alla 

kommunalförbunden har olika utmaningar och intressen. Skogsfrågorna kan 

också komma att omvärderas och få en annan aktualitet över tid varför kansliet 

gör en sammanlagd positiv bedömning och lägger förslag till beslut att 

underteckna avsiktsförklaringen. 

Avsiktsförklaring 

”Västra Götaland är ett skogslän. Skogsprogrammet Västra Götaland syftar 

till att ta vara på de möjligheter som följer av det. Vi som står bakom 

programmet ser värdet av samverkan för samtliga dimensioner inom hållbar 

utveckling med lönsamhet för skogsägare, entreprenörer, innovatörer, 

industri och övriga intressenter kopplade till skogen. För oss är det tydligt att 

skogarna i Västra Götaland bär på konkreta och smarta lösningar på dagens 

och framtidens utmaningar. Men för att dessa lösningar ska bli verklighet 

behöver vi omsätta vårt engagemang i konkreta och målinriktade insatser. 

Genom Skogsprogrammet Västra Götaland vill vi tillsammans arbeta för att 

nå resultat inom följande målområden: 

• Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen 
• Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden 
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• Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen 
• Utveckla befintliga och nya värdekedjor 
• Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet 
• Satsa strategiskt på forskning och utveckling 
• Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling 

• Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden 
• Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och friluftsliv 
• Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen 
• Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna 
• Fokusera på jämställdheten 
• Öka den skogliga sektorns attraktionskraft” 

Beslutsunderlag 

Skogsprogrammet Västra Götaland för jobb, hållbar utveckling och en växande 

bioekonomi, daterat 2021-12-08 

Bedömning 

Det finns frågor inom skogsprogrammet som har viss bäring på storstads-

regionen. Skogsfrågorna tillhör inte de frågor där storstadsregionen har sina 

största utmaningar. Det finns dock ett viktigt värde i att hålla samman 

regionen, även inom de områden där alla kommunalförbunden har olika 

utmaningar och intressen. 

Skogen utgör en resurs i omställningen till en hållbar utveckling, dels som 

råvara i byggnation och materialutveckling men även som rekreativt värde i 

hela regionen. Frågorna har även bäring på GR:s roll som en av stiftarna i 

Västkuststiftelsen.  

Sammantaget gör kansliet bedömningen att Göteborgsregionen bör följa 

utvecklingen av skogsfrågorna och ta del av programmets resultat. Detta kan 

göras genom att underteckna avsiktsförklaringen och därmed kunna vara en 

naturlig part i de aktuella frågorna. Ett undertecknande av avsiktsförklaringen 

innebär dock inte en avsättning av resurser för genomförande av programmet.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 
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Avsiktsförklaring 
Västra Götaland är ett skogslän. Skogsprogrammet Västra Götaland syftar till att ta vara på de 
möjligheter som följer av det. Vi som står bakom programmet ser värdet av samverkan för 
samtliga dimensioner inom hållbar utveckling med lönsamhet för skogsägare, entreprenörer, 
innovatörer, industri och övriga intressenter kopplade till skogen. För oss är det tydligt att 
skogarna i Västra Götaland bär på konkreta och smarta lösningar på dagens och framtidens 
utmaningar. Men för att dessa lösningar ska bli verklighet behöver vi omsätta vårt 
engagemang i konkreta och målinriktade insatser. 
 
Genom Skogsprogrammet Västra Götaland vill vi tillsammans arbeta för att nå resultat inom 
följande målområden: 
 

 Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen 
 Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden 
 Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen 
 Utveckla befintliga och nya värdekedjor 
 Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet 
 Satsa strategiskt på forskning och utveckling 
 Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling 
 Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden 
 Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och friluftsliv 
 Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen 
 Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna 
 Fokusera på jämställdheten 
 Öka den skogliga sektorns attraktionskraft 

 
 

[Kommunalförbunden] [LRF] [Länsstyrelsen] [Skogsstyrelsen] [Södra] [Västra 
Götalandsregionen] [Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk 

skogsvetenskap] 
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Inledning 
Skogen står i centrum för omställningen till ett hållbart samhälle. Den är en viktig källa till 
arbetstillfällen och företagande, särskilt i och nära landsbygder. Skogen har en nyckelroll att 
begränsa och hantera klimatförändringarna, samt för att ersätta fossila material och bränslen. 
Men lösningarna på vår tids utmaningar får inte skapa nya, eller förvärra redan befintliga, 
utmaningar. För att hantera de komplexa frågor som präglar nyttjandet av skogens resurser 
krävs dialog. En konstruktiv dialog som vidgar perspektiven, ökar förståelsen och bidrar till 
att underlätta för samverkan. 
 
Skogen väntas vara motorn i en framtida bioekonomi. Det är en ekonomi med grund i redan 
befintliga värdekedjor inom exempelvis, skogsskötsel och skogsbruk, massa och papper, 
sågade trävaror samt möbler och inredning. Dessutom finns möjligheten för en framtida 
bioekonomi att även innefatta helt nya värdekedjor baserade på innovationer som fortfarande 
idag är på utvecklingsstadiet. Men utvecklingen måste ske med hänsyn till att skogens råvaror 
inte kan möta alla behov i en fossilfri värld, liksom att skogen även är central för människors 
välbefinnande och rekreation. Därför behöver skogens alla resurser tas tillvara på ett sätt som 
balanserar hela spektrumet av hållbar utveckling. Det kräver breda perspektiv och samverkan 
mellan många olika aktörer. En särskild förutsättning att ha med sig för utvecklandet av 
bioekonomi kopplat till skoglig råvara är utmaningarna för företagandet kopplat till 
tidshorisonten från frö till avverkning.   
 

Vision, syfte och mål  
Skogsprogrammet Västra Götaland styr mot en vision som tydligt inspirerats av visionen i det 
nationella skogsprogrammet: 
 

Skogen, det gröna guldet, ska bidra till jobb och hållbar utveckling i hela 
Västra Götaland samt en växande bioekonomi. 

 
Syftet med programmet är att samla skogens intressenter kring dialog, gemensamma analyser 
och strategiska initiativ som utformas och genomförs tillsammans. Genom Skogsprogrammet 
Västra Götaland skapas större nyttor med mindre resurser, samtidigt som frågorna om skoglig 
utveckling ges större utrymme. Skogsprogrammet är en plattform för dialog och samverkan. 
 
Programmets mål är att stimulera en hållbar utveckling och tillväxt i den skogliga sektorn, 
samt att potentialen i Västra Götalands skogar omsätts i konkreta och smarta lösningar på 
dagens och framtidens utmaningar. Det handlar exempelvis både om regionala miljömål, och 
om mål och ambitioner på nationell och internationell nivå. Skogen är viktig bland annat för 
att genomföra Agenda 2030 och klimatmål på regional, nationell och internationell nivå. 
 

Om Skogsprogrammet Västra Götaland 

Vad är ett skogsprogram? 
Ett skogsprogram syftar till att främja en hållbar utveckling med skogen som utgångspunkt. 
Skogsprogram finns i över hundra länder, och 2018 antog även Sverige ett nationellt program. 
Enligt regeringen är det nationella skogsprogrammet ”en långsiktig process för att hantera 
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målkonflikter och syftar till fortsatt utveckling av hållbart skogsbruk och bidrar till hållbar 
samhällsutveckling”.1  
Sveriges nationella program har omsatts i flera regionala skogsprogram. Utöver att bidra till 
det nationella programmets vision och mål, syftar de regionala programmen till att: 
 

 leda till utveckling av det skogliga företagandet, 
 bidra till fler arbetstillfällen, 
 uppmuntra innovationer, 
 stärka utvecklingen mot ett biobaserat samhälle.  

 
De regionala programmen ska utgå ifrån regionala förutsättningar, intressen och behov, och 
har därför fått olika form i olika län. Både det nationella och de regionala programmen bidrar 
till utveckling i den skogliga sektorn genom att samla aktörer kring gemensamma frågor och 
bilda ramverk för konkreta initiativ. Skogsprogrammet Västra Götaland erbjuder en plattform 
där många olika aktörer kan föra dialog, identifiera, prioritera och agera på möjligheter och 
utmaningar för den skogliga sektorns utveckling. Det kan handla om nya initiativ, spridning 
av kunskap och goda exempel, samt att sätta skogsfrågorna i nya sammanhang. 
 
I programmet prioriteras initiativ som annars inte skulle ha tagits, liksom de vita fläckar som 
identifierats på den regionala utvecklingskartan. Programmet har en särskilt viktig roll i att ge 
skogen en tydlig plats i utvecklingen av en framtida bioekonomi. 
 

Arbetsformerna 
Arbetet med att ta fram ett skogsprogram för Västra Götaland påbörjades under 2019 och de 
efterföljande två åren gjordes ett antal seminarier, rundabordssamtal och analyser. Processen 
leddes av Länsstyrelsen Västra Götaland och i arbetet deltog Skogsstyrelsen, Lantbrukarnas 
riksförbund (LRF), Södra skogsägarna, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Västra 
Götalandsregionen (VGR) och Fyrbodals kommunalförbund. Dessa organisationer är också 
partnerorganisationer för genomförandet av Skogsprogrammet Västra Götaland. 
 
Programmet utvecklades i samverkan mellan partnerorganisationerna och ett stort antal 
aktörer med intresse för den skogliga sektorns utveckling. Programmets styrka ligger i att de 
aktörer som bidrar till genomförandet gör så därför att de har ett eget intresse i att insatserna 
sker, och att samverkan inom ramen för programmet är det effektivaste tillvägagångssättet. 
 
Partnerorganisationerna ingår i en styrgrupp som ansvarar för programmets genomförande. 
Det praktiska genomförandet samordnas löpande genom en processledning, som finansieras 
gemensamt av partnerorganisationerna. Processledningen koordinerar arbetet som sker i de 
fyra fokusområdena, och rapporterar till styrgruppen. Partnerorganisationerna ansvarar även 
för att det finns personella resurser tillgängliga för att driva arbetet framåt i fokusområdena, 
beskrivna längre ned i programtexten. Mer om ansvar och roller finns att läsa i programmets 
arbetsordning. 
 

 
1 Strategi för Sveriges nationella skogsprogram. Regeringskansliet. N2018.15 
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I de fall insatser finansieras med gemensamma medel för Skogsprogrammet Västra Götaland 
ansvarar processledningen för dessa i dialog med styrgruppen. Flera insatser kan dock väntas 
kräva externa medel, och därför finns ett avsnitt under Genomförande och handlingsplan som 
berör just Finansieringsmöjligheter. 
 
Samverkan inom ramen för ett regionalt skogsprogram är nytt arbetssätt i Västra Götaland. 
För vissa kan det vara ovant att arbeta i samverkansprojekt, för andra kan specifika frågor på 
det skogliga området vara helt nya. Vissa nödvändiga funktioner finns redan på plats, medan 
andra saknas och behöver byggas upp. Det är angeläget att löpande ta vara på de erfarenheter 
som görs, och att anpassa arbetet till vad som visar sig fungera bäst. Likaså är också viktigt att 
skogsprogrammet blir ett komplement till redan pågående utvecklingsarbete på områden med 
betydelse för den skogliga sektorn. Ett resurs- och kostnadseffektivt genomförande kräver att 
redan existerande resurser i det regionala utvecklingssystemet utnyttjas klokt. 
 

Regionala förutsättningar 
Resurserna för att föra länsvis statistik över svensk skogssektor har begränsats under senare 
tid, varför många uppgifter har några år på nacken. Skogliga data ändras dock ofta långsamt. 
Nedan beskrivs Västra Götalands skogssektor med några utvalda uppgifter, delvis från 2013.2 
 

Skogarna 
I Västra Götaland finns ca 1,3 miljoner hektar produktiv skogsmark, drygt 50 procent av 
länets totala yta. Det motsvarar en yta större än exempelvis hela Skåne eller Östergötlands 
län, vilket gör Västra Götaland till ett av de svenska län med störst areal produktiv skogsmark. 
Granen är det dominerande trädslaget, och inget annat län har så hög tillväxt i granbeståndet 
som Västra Götaland. Men tillväxten ligger även i absolut topp för lövträdsbeståndet, om inte 
björk räknas in. Mellan 2011 och 2019 uppgick den genomsnittliga årliga tillväxten på den 
produktiva skogsmarken utanför formellt skyddad areal i Västra Götaland till 8,4 miljoner 
kubikmeter skog. Under samma period uppgick avverkningen till 8,0 miljoner kubikmeter, 
vilket innebär att virkesförrådet ökar. Totalt sett är virkesförrådet bara större i de nordligaste 
länen. 
 
Den produktiva skogsmarken i Västra Götaland har taxerats till det högsta värdet i landet, 
drygt 50 miljarder kronor. Ett utmärkande drag är att nästan 80 procent av den produktiva 
skogsmarken ägs av enskilda, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet på knappt 50 procent. 
Det avspeglas i att det finns fler än 46 000 skogsägare i Västra Götaland. Antalet skogsägare 
är därmed nästan dubbelt så stort som i Stockholm, som är det län med näst störst antal 
skogsägare. Tre av fyra brukningsenheter i Västra Götaland ägs av en person som bor i den 
kommunen, det vill säga att de är närboägda. Det är en betydligt högre andel än 
riksgenomsnittet på drygt 60 procent. I Västra Götaland är nästan 40 procent av de privata 
skogsägarna kvinnor, vilket motsvarar riksgenomsnittet.3 
 

 
2 Skogsstatistisk årsbok 2014. Skogsstyrelsen 2014. 
3 Strukturstatistik. Statistik om skogsägande 2017. Skogsstyrelsen Rapport 2018/2. 
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Figur 1. Av Västra Götalands fler än 46 000 skogsägare är nästan 40 procent kvinnor. 

 
Samtidigt som produktiviteten är hög utgör Västra Götalands skogar mycket viktiga miljöer 
för flora och fauna; här finns flest antal nyckelbiotoper i Sverige med undantag för Värmlands 
län. Figur 2 visar 21 värdetrakter, det vill säga landskapsavsnitt med särskilt höga ekologiska 
bevarandevärden, som Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen pekat ut i Västra Götaland. Inom 
värdetrakterna finns en högre koncentration av värdekärnor än i övriga landskapet. Statliga 
resurser för skydd prioriteras till dessa områden, men skyddsarbete pågår även utanför 
värdetrakterna, t.ex. med sandbarrskog och kalkbarrskog, som är nationellt prioriterade 
naturtyper.4 
 

 

 

Figur 2. Västra Götalands 21 skogliga värdetrakter. Bilden hämtad ur ”Del C - Regional 
handlingsplan för grön infrastruktur", sid 221. 

 

 
4 Strategi för formellt skydd av skog i Västra Götalands län. Länsstyrelsen Västra Götalands län, Skogsstyrelsen 
2018 
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Västra Götalands värdetrakter rymmer exempelvis ädellövskogar och lövsumpskogar med 
höga naturvärden, och är bland annat hem för ett stort antal hotade arter av mossor, lavar, 
svampar och skalbaggar.  
 
Skogen är även väldigt betydelsefull för rekreation och människors välbefinnande. Av alla län 
har bara Dalarna och Jämtland större areal skogsmark av intresse för friluftslivet än Västra 
Götaland. 
 

Branschstrukturer 
Västra Götalands näringsliv med bas i skogliga råvaror kretsar huvudsakligen kring 
skogsskötsel och skogsbruk, massa och papper, sågade trävaror, träbyggnation och 
komponenter till byggindustrin, samt möbler och inredning. Företagen som gör affärer med 
skogliga resurser i länet omsätter över 30 miljarder årligen. Härifrån exporteras skogsbaserade 
varor med olika förädlingsgrad till hela världen, och vad som sker i omvärlden har stor 
betydelse för utvecklingen inom Västra Götaland. Företagen måste exempelvis förhålla sig till 
att den träbaserade bioenergin står för 60 procent av EU:s förnybara energi.5 
 
Den skogliga arbetsmarknaden i Västra Götaland är i flera avseenden Sveriges största. De 
som är yrkesverksamma som skogsägare och jägare, samt sysselsatta inom skogsskötsel, 
avverkningsföretag, virkesmätarföreningar, diverse serviceföretag till dessa omfattar nästan 
4 000 personer. Västra Götaland är också det län i Sverige där flest antal arbetstimmar i 
skogen utförs, drygt 80 procent fler än i Västerbotten där näst flest antal arbetstimmar utförs. 
 
Som framgår av tabell 1 nedan är könsfördelningen skev inom några vanliga skogliga yrken. 
Männen är tydligt överrepresenterade inom mer praktiska yrken såsom skogsarbetare och 
förvaltare, medan fördelningen mellan kvinnor och män är betydligt jämnare bland biologer 
och andra yrken av generellt mindre praktisk karaktär. 
 
Tabell 1. Antal kvinnor och män i tre vanliga yrken i Västra Götalands skogssektor 2019. Avrundade 
värden. 

Yrke Kvinnor Män Totalt 

Biologer, farmakologer och specialister inom lant- och skogsbruk m.fl. 360 370 730 

Skogsarbetare 10 180 190 

Förvaltare inom skogsbruk och lantbruk m.fl. 10 50 60 

Källa: SCB 

 
Ytterligare drygt 7 000 personer är sysselsatta inom sågverk och hyvlerier, samt på industrier 
för produktion av pappersmassa, förädlade trädbränslen, wellpapp och olika slags papper, 
träförpackningar, faner, byggnads- och inredningssnickerier, trädörrar och -fönster, samt 
monteringsfärdiga trähus. Totalt är fler än 12 000 personer sysselsatta inom produktionen och 
den storskaliga förädlingen av skogens råvaror. Därutöver arbetar ett stort antal personer med 
skogliga frågor inom offentlig förvaltning, utbildning och forskning.6 Några exempel på stora 
arbetsgivare visas i tabell 2 nedan. 
  

 
5 Ny EU-skogsstrategi för 2030. Europeiska kommissionen 2021. 
6 Egna beräkningar baserade på regionala data (MONA) från SCB, 2016. 
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Tabell 2. Exempel på stora arbetsgivare i Västra Götalands skogliga sektor 2019. Avrundade värden. 
 

Företag Företagsinriktning (SNI) Kommun 
Antal 
anställda 

F
yr

bo
da

l 

Arctic Paper 17122 Annan tryckpappersindustri Munkedal 310 

Ahlstrom-Munksjö 17122 Annan tryckpappersindustri Bengtsfors 270 

RexCell Tissue & Airlaid 17129 Övrig pappers- och pappindustri Bengtsfors 190 

NorDan 16233 Industri för träfönster Tanum 140 

Peterson Packaging 17211 Wellpappindustri Bengtsfors 80 

S
ka

ra
bo

rg
 

Kinnarps 31011 Industri för kontors- och butiksmöbler Falköping 610 

Metsä Tissue 17220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper Mariestad 320 

Götenehus 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Götene 160 

Moelven Vänerply 16210 Industri för fanér och träbaserade skivor Gullspång 160 

Daloc Trädörrar 16232 Industri för trädörrar Töreboda 90 

B
or

ås
re

gi
on

e
n 

Stora Enso Packaging 17211 Wellpappindustri Mark 160 

Vida Borgstena 16102 Hyvlerier Borås 110 

VästkustStugan 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Svenljunga 90 

Holgers Stugmaterial 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Borås 90 

Mjöbäcks Entreprenad 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Svenljunga 70 

G
öt

eb
or

gs
re

gi
o

ne
n Essity Hygiene and Health 17129 Övrig pappers- och pappindustri Lilla Edet 400 

A-hus 16231 Industri för monteringsfärdiga trähus Kungsbacka 150 

Derome Timber 16102 Hyvlerier Kungsbacka 70 

Derome Byggvaror & Träteknik 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Mölndal 60 

Kungälvs Trävaruarktiebolag 46731 Partihandel med virke och andra byggmaterial Kungälv 50 

Källa: Bisnode 

 
Utöver de yrkesgrupper som nämnts ovan finns ett betydande företagande som är svårare att 
beskriva med offentlig statistik baserad på SNI-koder. Det handlar bland annat om företag 
inom turism och upplevelser med kopplingar till skogen, småskalig träförädling samt om 
service- och konsultverksamhet kopplat till den träförädlande industrin. Det kan även påpekas 
att skogssektorn bidrar till ekonomin utanför produktionen och de första förädlingsstegen för 
vissa råvaror. En siffersatt beskrivning av skogens betydelse utanför skogssektorn innebär 
dock stora gränsdragningsproblem, och här görs därför inga teoretiska skattningar av dagens 
”skogliga andelar” i olika branscher eller värdekedjor. I ett samhälle fritt från fossila material 
och energikällor väntas skogens roll öka betydligt. 
 

Utbildningsnivåer 
Det finns få sammanställningar över utbildningsnivåerna på den skogliga arbetsmarknaden 
regionalt. Av tabell 3 framgår att gymnasial utbildning med inriktning samhällsbyggnad och 
byggnadsteknik, samt naturbruk, är en mycket vanlig utbildningsbakgrund (cirka 50%) inom 
primärproduktionens sex största företagsinriktningar. Förgymnasial utbildning var näst 
vanligast (cirka 30%), följt av eftergymnasiala utbildningar (cirka 20%), då främst breda och 
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samhällsorienterade sådana. Knappt 1 procent hade forskarutbildning. Utbildningsnivåerna i 
den skogliga primärproduktionen påminner om bilden i den agrara primärproduktionen.7 
 
Tabell 3. Utbildningsnivåer hos personer sysselsatta inom sex vanliga företagsinriktningar i den 
skogliga primärproduktionen i Västra Götaland 2016. Avrundade värden. 

Företagsinriktning (SNI) 

För-
gymnasial 
utbildning 
- 9 år eller 

kortare 

Gymnasial 
utbildning 
2- eller 3-

årig 

Efter-
gymnasial 
utbildning  

Forskar-
utbildning 

Total 

02101 Skogsägare                                                    880 1160 620 10 2670 

02200 Avverkningsföretag                                            140 350 50 5 545 

02102 Skogsskötselföretag                                           120 310 80 <5 510 

02409 Övriga serviceföretag till skogsbruk                          10 50 40 <5 100 

02109 Övriga skogsbruksföretag <5 20 10 <5 40 

02401 Virkesmätningsföreningar                                      <5 20 10 <5 40 

Summa 1160 1900 800 20 3890 

Källa: SCB 

 
Ett liknande mönster kan ses i tabell 4, som visar utbildningsnivån inom de 10 vanligaste 
företagsinriktningarna inom förädling av skogsråvara. Gymnasial utbildning är vanligast även 
här (drygt 50%), men utöver samhällsbyggnad och byggnadsteknik, samt naturbruk, är 
företagsekonomi, handel och administration vanliga inriktningar. Till skillnad mot 
primärproduktionen är eftergymnasial utbildning vanligare (knappt 30%) än förgymnasial 
utbildning (knappt 20%) på förädlingsföretagen. De vanligaste eftergymnasiala utbildningarna 
rör samhällsbyggnad och byggnadsteknik, samt företagsekonomi, handel och administration. 
Utbildningsnivån är alltså något högre inom förädlande företag än inom primärproduktionen, 
men även här var andelen forskarutbildade under 1 procent. Eftergymnasial utbildning verkar 
vara vanligare hos de skogsförädlande företagen jämfört med livsmedelsförädlande industri. 
 
Tabell 4. Utbildningsnivåer hos personer sysselsatta inom 10 vanliga företagsinriktningar inom 
förädling av skog i Västra Götaland 2016. Avrundade värden. 

Företagsinriktning (SNI) 

För-
gymnasial 
utbildning 
- 9 år eller 

kortare 

Gymnasial 
utbildning 
2- eller 3-

årig 

Efter-
gymnasial 
utbildning  

Forskar-
utbildning 

Total 

17220 Industri för hushålls- och hygienartiklar av papper 100 410 830 30 1370 
17129 Övrig pappers- och pappindustri 160 470 160 <5 790 
16231 Industri för monteringsfärdiga trähus 160 420 170 <5 750 
17122 Annan tryckpappersindustri 130 450 80 <5 660 
16239 Industri för övriga byggnads- och inredningssnickerier 140 420 80 <5 640 
17211 Wellpappindustri 120 340 90 <5 550 
16101 Sågverk 120 190 90 10 410 
16102 Hyvlerier 90 230 30 <5 350 
17290 Industri för andra pappers- och pappvaror 70 170 60 <5 300 
16233 Industri för träfönster 70 160 40 <5 270 
Summa 1160 3260 1630 40 6090 

Källa: SCB 
 

 
7 Morgondagens kompetenser i livsmedelsproduktionen - En explorativ studie med fokus på Skåne, Västra 
Götaland och Östergötland. Region Skåne, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen. 2019 
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Forskning och utveckling 
Den svenska skogliga forsknings- och utvecklingskartan präglas starkt av den sektorsroll som 
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har, men även av de roller som de stora skogsbolagens 
egna utvecklingsavdelningar samt forskningsinstitutet Skogforsk spelar. Dessa aktörer 
bedriver huvudsakligen sina forskningsverksamheter på andra platser, och Västra Götalands 
styrkor finns främst inom råvaruförädling och industriell användning av förädlad skogsråvara. 
Exempelvis bedrivs högklassig forskning för en hållbar utveckling med bas i skogliga värden 
vid Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, Högskolan i Skövde, Högskolan i 
Borås och Högskolan Väst, men även vid RISE, IVL Svenska Miljöinstitutet och andra 
kunskapsintensiva miljöer.  
Flera miljöer bidrar till innovationssystemet genom att omsätta forskningsrön i praktisk och 
kunskapsintensiv utveckling. En utvecklingsplattform med skogsägare i centrum har tagit 
form vid Gröna Klustret Nuntorp, och Naturbruksskolan Svenljunga har i uppdrag att 
möta branschens behov av praktiska försök och demonstrationer. Det bedrivs 
testbäddsverksamhet inom design och trä på Stenebyskolan, och en utvecklingsmiljö inom 
biobaserade material är placerad på Wargön Innovation. Dessa miljöer bildar tillsammans 
med Västra Götaland sex science parks, som beskrivs nedan, en rik mylla för forskning och 
utveckling. 
 

 
Figur 3. Viktiga miljöer för skogliga innovationer i Västra Götaland. 

 
 
Innovatum Science Park i Trollhättan har sin bas i industriell teknik och fokuserar på hållbar 
industri, blå näringar samt energi. Här finns bland annat en projektarena, inkubator och ett 
science center. Automation och annan industriell kompetens för utveckling av det industriella 
träbyggandet är ett exempel på parkens relevans för skogssektorn. 
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Science Park Skövde delar Högskolan i Skövdes profileringar mot industri och IT. Fokus 
ligger på simulering, beslutsstöd och spel för underhållning och lärande. De möjliga 
kopplingarna till en allt mer digitaliserad, mekaniserad och automatiserad skogssektor är 
många och tydliga. 
 
Science Park Borås i Textile and Fashion Centre i Borås fokuserar främst på textil, handel 
och logistik, samt samhällsutveckling. Hållbar design och cirkularitet är två nyckelområden. 
Parken möjliggör bland annat tillämpat arbete med skogliga material inom textilindustrin. 
 
Sahlgrenska Science Park verkar inom life science vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i 
Göteborg. Parken samlar det västsvenska life science-klustret och erbjuder en inkubator. 
Innovationer från skogsråvara inom exempelvis sårvård eller engångsförkläden bär på stor 
potential. 
 
Lindholmen Science Park i Göteborg verkar främst inom framtidens mobilitet för människor 
och gods och driver nationella program, arenor och satsningar inom transport, IKT och media. 
Fokuseringen på artificiell intelligens (AI) är exempel på intressant satsning för skogssektorn. 
 
Johanneberg Science Park finns vid Chalmers i Göteborg och fokuserar på energi, material 
och samhällsbyggnad. Parken är värd för det Västsvenska kemi- och materialklustret, och har 
under en längre tid arbetat med skogliga alternativ till fossila kemikalier och material. 
 
Det finns en betydande potential i att sammanföra aktörerna längs befintliga och potentiellt 
framväxande värdekedjor i syfte att skapa erfarenhetsutbyte, gemensamt lärande och insatser i 
samverkan. Områden där ökad förädling och nya innovationer kan lämna viktiga bidrag till en 
skogligt baserad bioekonomi innefattar exempelvis kemikalier, energi, bränsle, drivmedel, 
plast, textil, möbler, hygienprodukter och olika tillämpningar inom fordon såsom kompositer.  
 
Träbyggnad är ett strategiskt mycket viktigt område som kan utvecklas i samverkan mellan 
aktörer med olika kompetenser och resurser. I Sverige utgör de träbaserade byggprodukterna 
drygt 10 procent av marknaden, och resten består av betong och liknande. I ett europeiskt 
perspektiv är andelen träbaserade byggprodukter visserligen hög i Sverige, men väldigt låg i 
relation till exempelvis potentialen att lagra in koldioxid.8 
 

Fokusområden 
Skogsprogrammet Västra Götaland har fyra fokusområden: Skogarna, Innovationerna, 
Företagen och Människorna. Nedan beskrivs viktiga möjligheter och utmaningar inom 
respektive område, några utvalda målområden och på insatser att genomföra i samverkan. 
 

 
8 Ny EU-skogsstrategi för 2030. Europeiska kommissionen 2021. 
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Skogarna – Varierade skogar med hög tillväxt och biodiversitet 

Potentialen i ökad skoglig tillväxt behöver tas omhand för att minska koldioxidhalten i 
luften och göra samhället fossiloberoende. Klimatförändringarna skapar redan 
idag utmaningar i skogsbruket. Skogen i Västra Götaland ägs till absolut största delen 
av många enskilda ägare med relativt små fastigheter, vilket bidrar till variation också i 
skogen. En mer aktiv skötsel för ökad produktion och hög kvalitet och effektivitet i 
naturvårdsarbetet fordrar kunskap och engagemang hos skogsägarna. Det krävs 
insatser för en fungerande grön infrastruktur och ytterligare ansträngningar för att 
minska skogsbrukets skador på kulturlämningar. Vidare måste ytterligare insatser till 
för att nå balans mellan klövvilt och foder i skogen. 

Ökad och värdefull tillväxt   
Den växande efterfrågan på alternativ till fossila material sätter fokus på skogen och 
skogsbruket. Skogen kan leverera råvara till det framtida fossilfria samhället och 
samtidigt leverera andra viktiga ekosystemtjänster. Den svenska skogens tillväxt bedöms, 
inom dagens skogspolitiska ramar och krav på hänsyn, kunna öka med 20 procent till 2050 
jämfört med idag.9 En ökad tillväxt innebär också en ökad inlagring av kol då skog som växer 
snabbare lagrar in mer koldioxid från atmosfären. Eftersom skog också behöver undantas från 
produktion för naturvårdsändamål behöver produktionen öka på övriga arealer. En annan 
komplicerande faktor på vägen mot bioekonomin är att skogen påverkas av snabba 
klimatförändringar. Skogsbruket behöver anpassas för att hantera högre temperaturer, längre 
torrperioder, kortare vintrar och periodvis mer nederbörd. För att klara de mål som finns för 
skogsbruket krävs god planering och anpassad skogsskötsel. Några viktiga faktorer för att 
uppnå en ökad tillväxt är aktiv skötsel i form av rätt plantval, diversifiering av trädslag, 
röjning och gallring i rätt tid, klimatanpassning och ståndortsanpassning, liksom att minimera 
effekterna av skogsskador. 
  
Utvecklade natur- och kulturmiljövärden 

Naturvärden och grön infrastruktur  

I Västra Götaland finns många skogsområden med höga naturvärden av olika slag. Ofta är 
dessa områden relativt små och fragmenterade. Det råder brist på vissa miljöer och en 
förstärkning av fungerande nätverk av ädellövskog, sandbarrskog, tallskog och lövrika miljöer 
är eftersträvansvärt. Det finns potential att höja kvaliteten och effektiviteten både i frivilliga 
avsättningar och hänsynsåtgärder och skötseln i skyddade områden. Vissa naturvärden gynnas 
av att lämnas orörda för fri utveckling medan andra är beroende av rätt typ av skötsel. Det är 
också möjligt att med aktiva insatser skapa eller utveckla naturvärden. För att stärka den 
ekologiska funktionen i produktionslandskapet behöver brukningsmetoderna anpassas till 
platsens förutsättningar. Hyggesfria metoder kan vara särskilt lämpliga i bestånd som 
kräver kontinuitet men samtidigt tål ett visst mått av brukande. Sådana metoder som alternativ 
till trakthyggesbruk är ett sätt att kombinera virkesproduktion och utvecklade naturvärden. 
 
Skog och vatten  

Vatten är viktigt för skogen och skogsbruket påverkar vatten. Vattendrag omfattar ofta flera 
fastigheter och det är särskilt lämpligt med ett landskapsperspektiv i planeringen av åtgärder 
vid vatten. Blå målklassning är ett bra verktyg för att säkerställa rätt hänsyn till olika typer av 

 
9 Skogsskötsel med nya möjligheter - Rapport från Samverkansprocess skogsproduktion Skogsstyrelsens rapport 
2019/24 
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vattendrag. Både konkreta insatser och kunskapshöjande aktiviteter genomförs inom regionala 
nationella projekt. 
 
Miljömål  

Många insatser görs idag av både markägare och skogsbruket för att förbättra miljötillståndet i 
skogen, t.ex. arbetet med målbilder för god miljöhänsyn och framtagandet av en 
branschgemensam policy för att minska körskador på skogsmark. Effekterna av de senaste 
årens hänsyn och naturvårdsarbete inom skogsbruket är exempelvis att volymen död ved och 
andelen äldre lövskog ökar. Trots det nås inte miljömålet levande skogar och mer behöver 
göras. Ett mer variationsrikt skogsbruk är ett av etappmålen för biologisk mångfald, målet har 
inte nåtts. 
 
Kulturmiljövärden  

Kulturmiljövärden och kulturhistoriska spår är viktiga för förståelsen av vår historia och 
skogens betydelse för tidigare generationer. I Västra Götaland har människor funnits under 
mycket lång tid, och spår finns i princip överallt. I Västra Götaland finns fler kända 
fornlämningar än i något annat län. Skadenivån för de kända och registrerade 
kulturlämningarna är fortsatt hög vid skogsbruksåtgärder, där markberedning och plantering 
står för en mycket stor del. Dessutom är en stor del av alla lämningar oregistrerade, vilket 
innebär utmaningar för skogsbruket.  
 
Balans mellan klövvilt och foder 
Balans mellan klövviltstammar och fodertillgång är centralt för både virkesproduktion och 
miljövärden i Västra Götaland. Det samlade betestrycket från älg, rådjur, dov- och kronvilt 
påverkar skogen och skogsbruket i hög grad. Älgförvaltningen har som övergripande mål att 
älgstammen ska vara livskraftig, av hög kvalitet och i balans med betesresurserna. Ett tecken 
på att det inte råder balans i Västra Götaland är att älgbetesinventeringen (Äbin)10 visar på 
större skador än den målsättning som är antagen. Balansen är viktig för tillväxten, den 
biologiska mångfalden, upplevelsevärdena och viltstammarna. Gran är mindre utsatt för bete, 
och som följd av det höga betestrycket sker föryngring med gran även på marker där det 
lämpligaste trädslaget egentligen är tall eller andra trädslag. Det kan bero på skogsägarens val 
eller att andra trädslag inte överlever betet. Utvecklingen är problematiskt av flera skäl. Det 
innebär att både biodiversiteten och mängden viltfoder minskar. Gran på tallmark innebär 
också lägre produktion, försämrad ekonomi och skogen blir sämre rustad att möta 
klimatförändringarna. Betestrycket påverkar även möjligheten till etablering av andra trädslag 
tex snabbväxande lövträd eller ädellöv. Nyetablering av RASE arterna (rönn, asp, sälg och ek) 
minskar också kraftigt på grund av betestrycket och kan påverka biodiversiteten negativt. 

 
10 Genomförs som samarbete mellan Skogforsk och Skogsstyrelsen, där Skogsstyrelsen har uppdraget att 
rapportera resultaten. Detta görs i ett interaktivt verktyg, som hittas här: Abin Rapport (skogsstyrelsen.se)  
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Målområde 1: Stärk förutsättningarna för ökad och värdefull tillväxt i skogen 

Mål:  
 Potentialen i ökad tillväxt realiseras genom aktiv och anpassad skogsskötsel.  
 Ökat intresse hos skogsägare att arbeta aktivt med skogsskötsel, genom ökad 

kunskap och engagemang.  
 Skogarna i Västra Götaland rustas för ett förändrat klimat, bland annat genom 

metodutveckling och erfarenhetsutbyte mellan skogssektorns aktörer samt 
deltagande i forskningsprojekt.  

Möjliga insatser:  

 Samarbeta inom ramen för genomförandet av de 88 punkterna för ökad tillväxt som 
identifierades inom Samverkansprocess för ökad skogsproduktion. Skogsstyrelsen 
bedriver arbetet i projektet Hållbar ökad tillväxt, och samarbete i gemensamma 
rådgivningskampanjer och utbildningar kan öka effekten av aktiviteterna. 

 Sammanför aktuell forskning/forskningsresultat om exempelvis skogsskötsel och 
klimatanpassning av skogsbruket med skogsbrukets aktörer i form av till exempel 
en seminarieserie.  

 Fokusera på kompetenshöjande åtgärder såsom rådgivning och skogsdagar om 
exempelvis skogsskötsel och klimatanpassning med skogsägare som målgrupp. 

 Undersök förutsättningarna för en skogsbruksakademi riktad till skogsägare, med 
konkret kursverksamhet som belyser breda och olika perspektiv. 

 
 

Målområde 2: Utveckla skogarnas natur- och kulturmiljövärden 

Mål:  

 Ökad kvalitet och effektivitet i naturvårdsarbetet genom ökad kunskap och 
implementering av målbilder för god miljöhänsyn.  

 Ökade kunskaper hos aktörer som påverkar landskapet avseende rätt åtgärd 
på rätt plats, genom ökad kunskap och samsyn.  

 Minskade skador på kulturlämningar vilket ska ske som en följd av ökad 
samverkan och kunskap.  

Möjliga insatser:  
 Samarbeta för en ökad användning av Målbilder för god miljöhänsyn med 

skogsbrukets aktörer och skogsägare som målgrupper.  
 Peka ut prioriterade målbilder för respektive landskapstyp i Västra Götaland.  
 Genomför kunskapshöjande och målgruppsanpassade aktiviteter riktade till 

skogsägare och skogsvårdsentreprenörer om naturhänsyn vid olika 
skogsbruksåtgärder, inklusive aktiva åtgärder för att skapa naturvärden.  

 Inspirera om möjligheterna med hyggesfria metoder.  
 Stärk arbetet med markägarinitierat frivilligt formellt skydd genom att samarbeta 

inom myndigheternas Komet-metod.  
 Samarbeta för bredare spridning av de aktiviteter som genomförs inom pågående 

projekt om skogens vatten.  
 Utveckla samverkan för att öka samsynen om hänsyn till kulturlämningar. 
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Målområde 3: Skapa balans mellan klövvilt och foder i skogen 

Mål:  
 Det råder balans mellan foder och vilt i Västra 

Götaland, vilket skapar förutsättningar att föryngra med rätt trädslag.  
 Målen för skador nås, genom att myndigheter, markägare och jägare tar 

gemensamt ansvar för att agera i enlighet med målen.  
 Planer, beslut och uppföljningar inom viltförvaltningen 

baseras på relevanta faktaunderlag.  
 Goda förutsättningar för arbetet i viltförvaltningssystemet som engagerar 

såväl kvinnor som män, bland annat genom ökad dialog om behov och stöd.  
Möjliga insatser:  

 Arbeta för ökad kännedom och samsyn om det samlade betestryckets konsekvenser, 
samt om behovet av foderskapande åtgärder och en god dialog mellan 
viltförvaltningens alla aktörer. 

 Verka för att planer utformas utifrån de faktaunderlag som finns, exempelvis 
avseende skadeläge, foderprognoser och viltstammarnas kvalitet, samt att 
efterlevnaden följs upp.  

 Undersök vilket stöd som efterfrågas i olika delar av förvaltningssystemet för att ge 
goda förutsättningar för välfungerande arbete och engagemang från både kvinnor 
och män. 
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Innovationerna – Värdekedjorna, förädlingen och forskningen 
 
Det vilar en outnyttjad potential i dagens värdekedjor med bas i skogen. Men byggandet 
i trä kräver kunskap, och utvecklingen av träbaserade kemikalier, plaster, textiler och 
drivmedel långsiktiga spelregler. Andra framtidsområden omfattar hygienprodukter 
och möbler. Digitaliseringen, artificiell intelligens, autonoma maskiner, design och 
affärsutveckling kan bidra till effektiviteten, lönsamheten och klimatnyttan i produkter 
och tjänster med skogligt ursprung. Det innovationsstödjande systemet bör kunna skapa 
medel till forskning och strategiska satsningar i klass med skogssektorns storlek och 
framtida roll. Idag går relativt små innovationsresurser till skogssektorn. Samverkan 
med andra regioner och länder bör stärkas, och offentlig sektor kan stimulera skogliga 
innovationer med hjälp av upphandling i större utsträckning. 
 

Utveckling av värdekedjor 
Det krävs fler innovationer från skogsråvara på marknaden för att ersätta fossila material, 
produkter och energibärare. Vinsterna är många gånger flera, exempelvis kan träbyggandet 
göra byggsektorn till en kolsänka istället för en utsläppskälla. Trots att träbyggandet är en 
nyckel för ekonomin och produktutveckling inom träförädling, har efterfrågan utvecklats 
svagt i Västra Götaland. Det råder missuppfattningar om brandrisk och beständighet, samt 
okunskap om fördelarna vid byggnads-, användnings- och nedmonteringsfaserna.  
 
Västra Götalands skogar kan inte svara mot bioekonomins alla behov, varken i volym eller 
funktion. Därför bör värdekedjorna utvecklas för ta vara på träråvarans fulla värde och med 
fokus på ökad resurseffektivitet, livslängd, återanvändning och återvinning. Aktörer längs 
hela värdekedjan bör samverka i syfte att dela erfarenheter och gemensamt bygga kunskap 
och kapacitet. 
 

Innovationsstöd 
De aktörer som ska främja innovation och företagande i Västra Götaland, såsom science 
parks, arbetar sedan länge med tillämpningar inom möjliga värdekedjor med skoglig bas, 
såsom textil, plast och kemikalier. Västra Götalands innovationsfrämjande system för de 
skogliga värdekedjorna har sitt fokus på de marknadsnära stegen, men behöver även möta 
behoven i de tidigare leden. Forskning och utbildning på det skogliga området, liksom de 
stora skogsbolagens utvecklingsarbete, bedrivs i huvudsak på andra håll i landet. Därför är 
uppkopplingen mot dessa viktig. Antalet skogsägare i Västra Götaland är mycket stort, och 
många skogsföretag saknar resurser för att själva bedriva eller aktivt delta i utvecklingsarbete. 
Därför behövs aktörer som gör det lättare för fler att ta del av, och tillämpa, ny kunskap och 
teknik. Det behöver även bli enklare för start-ups och entreprenörer att utvecklas, exempelvis 
genom inkubatorer eller rådgivning. Det finns en stor potential i att sammanföra nya, 
innovativa småföretag med större etablerade aktörer. Innovationsarbetet kan accelereras 
genom öppna test- och demonstrationsmiljöer, där riskerna i utvecklingsprojekt kan delas 
mellan aktörerna och gemensamt lärande underlättas. Den offentliga sektorn kan medverka 
till att fler produkter och tjänster får fäste på marknaden genom att utveckla kraven inom 
upphandling av produkter och tjänster. 
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Strategisk forskning och utveckling 
Det krävs ambitioner, gemensamma ansträngningar och långsiktighet för att skapa strategiska 
satsningar inom forskning och utveckling. Därför behövs effektiva former för samverkan 
mellan, och inom, näringslivet, forskningen och den offentliga sektorn, såväl regionalt som 
nationellt och internationellt. Idag deltar aktörerna i Västra Götaland i, eller är uppkopplade 
mot, initiativ och verksamheter som bedrivs i andra regioner eller länder. Många initiativ tas 
dock i ”fickor” inom gruppen av skogliga intressenter, och kännedomen om dessa hos andra 
behöver öka. För att öka samordningen av initiativ, samt för att identifiera och agera på nya 
möjligheter krävs att de skogliga intressenternas behov görs tydliga. Det möjliggör 
gemensamma initiativ till strategisk samverkan inom och utanför länet, bland annat för att 
påverka policyutveckling, öka deltagandet i forsknings- och utvecklingsprojekt, eller bidra till 
olika etableringar i länet. Många gånger krävs både en kritisk massa av aktörer, och en 
genomtänkt finansieringsplan, för att attrahera samarbetspartners, forsknings- och 
utvecklingsmedel, eller andra tillgångar. Genom effektiva former för dialog och samverkan 
mellan aktörerna i Västra Götaland blir det möjligt att skapa strategiskt viktiga satsningar med 
mindre resurser. 
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Målområde 1: Utveckla befintliga och nya värdekedjor 

Mål: 
 Betydligt stärkt lönsamhet i värdekedjor med bas i skogliga värden, dels genom 

effektiviseringar och tillämpning av nya innovationer och kunskaper i befintliga 
värdekedjor, dels genom att nya värdekedjor skapats.  

 Ökat byggande i trä, till följd av att fler fått kunskap och kompetens kring både 
byggandet och nyttan för klimatet.  

 Nya hållbara produktions- och förädlingskedjor med större effektivitet, delvis 
på grund av den stimulerande effekt träbyggandet utövar på ekonomin i den 
träförädlande industrin. 

 Effektiva samarbeten mellan privata och offentliga intressen längs 
värdekedjorna i den skogliga sektorn, vilket ökar sektorns konkurrenskraft som 
helhet.  

 Fler företag med koppling till skogliga värdekedjor etableras i Västra 
Götaland, med syftet att vara en del av den positiva utvecklingen på området. 

Möjliga insatser:  
 Vidareutveckla klustren inom träbyggnad, kemikalier, plast, textil, 

energi/bränsle/drivmedel, möbler, tillämpningar inom fordon och hygienprodukter. 
 Tag fram och kommunicera beskrivningar av produktions- och förädlingssystem för 

skogsråvaror i Västra Götaland. 
 Verka för ökad träbyggnation, bl.a. genom kunskap- och kompetenshöjande insatser 

mot arkitekter, byggingenjörer, byggherrar och kommunala översiktsplanerare samt 
tjänstepersoner inom upphandling och andra fastighetsfrågor i offentlig sektor. 

 Identifiera teknologier som kan öka förädlingsgraden i respektive värdekedja, och 
skapa en färdplan för att introducera dem. 

 Beskriv möjligheterna med digitalisering, artificiell intelligens, autonoma maskiner 
och redskap, samt andra möjliggörande tekniksprång, och skapa samverkansprojekt 
för att realisera dem. 

 Systematisera omvärldsbevakningen och beskriv affärsmöjligheterna kopplade till 
utvecklingen på potentiella exportmarknader. 

 Paketera Västra Götalands skogliga sektor på ett sätt som attraherar 
företagsetableringar. 
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Målområde 2: Vidareutveckla det innovationsstödjande systemet 

Mål:  
 Ett effektivt innovationsstöd för produkter och tjänster längs hela de skogligt 

baserade värdekedjorna, med ökad kapacitet att attrahera forskningsfinansiering 
och andra större satsningar som följd.  

 Ett strukturerat arbetssätt hos Västra Götalands science parks för att 
stimulera innovationer med skoglig bas, med utveckling av både start-ups och 
små och medelstora företag. 

 En god kännedom om det innovationsstödjande systemet hos start-ups och 
entreprenörer inom värdekedjor med ursprung i skogen, vilket gör att de får 
effektivt stöd att växa och utvecklas under hela sin utvecklingsresa, exempelvis 
genom inkubatorer eller rådgivning.  

 Västra Götaland har en ledande roll i frågor om forskning och utveckling för 
en framtida skoglig bioekonomi, något som avspeglas i goda möjligheter att testa, 
demonstrera och skala upp skogliga innovationer.  

 Privata och offentliga aktörer i det innovationsstödjande systemet har effektiva 
former för att mötas, vilket gynnar utbyte av idéer, lösningar och erfarenheter. 

 Offentlig upphandling används som verktyg för att stödja innovationer från 
skogen, bland annat genom att bidra till att skapa en tidig hemmamarknad. Likaså 
kan privata aktörer enkelt få hjälp att ställa om från fossila till skogliga produkter. 

Möjliga insatser:  
 Etablera en utvecklingsarena som adresserar de frågor som är relevanta i de tidiga 

faserna av skogliga värdekedjor. 
 Skapa ett forum varigenom aktörer i det innovationsstödjande systemet kan 

samordna insatser, utbyta erfarenheter eller utforska nya möjligheter tillsammans, 
bland annat för att stödja tjänsteinnovationer med skogen som bas. 

 Gör en riktad satsning på stöd till start-ups, entreprenörer och småföretag för att 
stimulera affärer och innovationer i befintliga och framväxande värdekedjor med 
skoglig koppling. 

 Initiera ett samverkansprojekt för science parks och andra utvecklingsaktörer i 
Västra Götaland som vill delta i vidareutvecklingen av det innovationsstödjande 
systemet med fokus på innovationer med skoglig bas. 

 Undersök intresset för ett samverkansprojekt för regioner, kommuner och andra 
offentliga verksamheter för att öka förmågan att använda upphandling som verktyg 
för att stimulera fler innovationer. 
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Målområde 3: Satsa strategiskt på forskning och utveckling 

Mål:  
 Ökad kunskap om och förståelse för behoven hos de skogliga intressenterna, 

med ett aktivt arbete att löpande fånga upp och ta omhand dessa. 
 Samverkan med lämpliga parter både inom och utanför Sverige, med flera 

strategiska satsningar för att skapa synergier med initiativ i deras regi. 
 Strategiska satsningar i Västra Götaland som attraherar intresse från aktörer 

utanför länet, vilket bidrar till att skapa en kritisk massa av kunskaper, erfarenheter 
och perspektiv. 

 Ett utvecklat samarbete med andra regioner kring att stimulera en skoglig 
bioekonomi, och därigenom ökat deltagande bland Västra Götalands aktörer i 
satsningar på forskning och utveckling, exempelvis inom nationella 
forskningssatsningar eller Horizon Europe.  

 Starka kluster av intressenter som utgör relevanta och professionella motparter i 
dialogen på nationell och internationell nivå kring strategiska satsningar. 

Möjliga insatser:  
 Skapa ett Västsvensk forum för strategisk samverkan kring forskning och 

utveckling inom de skogliga områdena, i syfte att positionera Västra Götaland 
strategiskt samt attrahera mer forskningsmedel. 

 Undersök och beskriv behoven hos de skogliga intressenterna i Västra Götaland, 
avseende kunskap, teknik och affärsutveckling. 

 Presentera en samlad bild över Västra Götalands aktörer och resurser kopplade till 
befintliga och framtida värdekedjor med skogen som bas (t ex företag, 
forskargrupper, projekt och samverkansmiljöer). 

 Gör en sammanställning över relevanta satsningar för ökad förädling och innovation 
inom de skogligt baserade värdekedjorna i Sverige och Europa, och identifiera 
därefter strategiska samverkansparter (regioner, kluster, projekt etc.). 

 Identifiera de viktigaste kanalerna för påverkan med avseende på policyutveckling 
samt forskning och utveckling, och tydliggör rollerna i påverkansarbetet.  

 Stimulera bildandet av intressentkonstellationer för att omhänderta avgränsade 
frågor, exempelvis per material- eller produktområde (t ex bioplast) eller 
teknikområde (t ex bio-CCS). 

 Inom ramen för skogsprogrammet stötta med kontakter, för att på så sätt öka 
deltagandet av aktörer från Västra Götaland i forskningsinsatser. 
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Företagen – Näringslivsutveckling på landsbygden  
 
Ett lönsamt, skogsbaserat näringsliv på landsbygder baseras för de flesta skogsägare på 
leverans av virkesråvara. I Västra Götaland är ca 4 000 personer sysselsatta inom 
skogsbruket och skogen ägs till 80 procent av enskilda skogsägare. Antalet skogsägare 
överstiger 46 000. Skogen är förutom en möjlighet för leverans av virkesråvara också 
bas för ett småskaligt företagande inom besöksnäringen, förädling av trä och förädling 
av livsmedel samt jakt. Detta mångbruk av skogen syns sällan i statistiken, inte minst 
vad gäller tjänsteföretagen och företagen är inte heller alltid organiserade i 
branschföreningar och liknande. Det saknas även kunskap om mångbrukets roll för 
skogsgården och dess affärsmässiga potential.  
 
Av de över 46 000 skogsägarna bor tre av fyra i samma kommun där också deras 
skogsinnehav återfinns. Undersökningar visar på en stor variation av vilka mål skogsägarna 
har med sitt skogsägande. Ekonomiska, sociala och miljömässiga värden ges olika stor 
dignitet11 och fyra av fem privata skogsägare anger att det primära skälet till skogsinnehav 
handlar om identitet och arv.12  
  

Affärsmöjligheter och värden 
Utöver att garantera tillgången på trä är icke-träbaserad skogliga ekonomiska verksamheter 
såsom besöksnäring viktigt för att diversifiera lokala ekonomier och arbetstillfällen på 
landsbygden. Skogen har dessutom stora värden för människors rekreation, friluftsliv och 
hälsa och att öka kunskapen om skogen och dess olika värden kan ge olika positiva effekter. 
 

Entreprenörskap och företagande 
Västra Götalands stora antal små och enskilda skogsägare, där enbart en liten andel har det 
som sin primära inkomstkälla samt avsaknaden av stora bolag med utvecklingsresurser, 
medför behov av nya sätt för företag att få del av stöd för affärsutveckling, utbyta erfarenheter 
samt att lära och agera tillsammans. Det kan exempelvis handla om lokala och regionala 
samverkansfora för skogsägare, besöksnäring och friluftsorganisationer men också 
möjligheter för skogsägare att ta del av och adressera behov av forskningsinsatser och 
affärsstöd utifrån den mindre skogsägarens behov. 
 

Digital och fysisk infrastruktur 
Både fysisk och digital infrastruktur är avgörande för näringslivsutveckling på landsbygden, 
men skogsrelaterade företags behov i Västra Götaland är inte beskrivna och kommunicerade.  
Den grundläggande transportinfrastrukturen är av stor betydelse för många landsbygdsföretag, 
inte minst de med skoglig bas, och kvalitén på det finmaskiga vägnätet behöver uppgraderas. 
Vidare finns stora ekonomiska och klimatmässiga möjligheter i att flytta över en större del av 
de skogliga transporterna från väg till järnväg, men det förutsätter att järnvägsnätet byggs ut 
för att öka kapaciteten. 

 
11 Haugen, K., Karlsson, S. & Westin,K. 2016. New forest owners: Change and continuity in the characteristics 
of Swedish non-industrial private forest owners (NIPF Owners) 1990-2010. Small-scale Forestry 15:553-550. 
12 Bjärstig, T. & Sténs, A. 2018. Social values of forests and production of new goods and services: the views of 
Swedish family forest owners. Small-scale Forestry 17(1):125-146 
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Målområde 1: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling 

Mål:  

 Ökad lönsamhet för skogsägare genom att de företagsutvecklande insatserna når 
skogsbruksföretagare i ökad grad. 

 Innovationssystemet i Västra Götaland fungerar bra för utveckling av skogliga 
entreprenörer och företag. 

 Mer samverkan där enskilda skogsägare och andra mångbrukare av skog 
ingår, vilket stärker entreprenörskapet och företagandet. 

 Ökat nyttjande av utvecklingsmöjligheterna hos skogssektorns företag, så att 
nyttjandegraden kan jämföras med andra branscher som också har många mindre 
företag. 

Möjliga insatser:  

 Bidra till att etablera en skoglig utvecklingsplattform. Visa på skogens roll för 
ekonomi och rekreation i Västra Götaland. 

 Ta reda på vilket sätt befintliga företagsutvecklande insatser i Västra Götaland 
bättre kan möta skogsägarnas behov. 

 Undersök hur innovationssystemet kan anpassas till situationen, och möjliggör 
behovsdrivna sammanhang att samverka inom. 

 Skapa kampanjer i samverkan med branschföreningar och dylikt i syfte att nå ut till 
etablerade och potentiella entreprenörer och företag. 

 
 

Målområde 2: Öka kunskapen om skogens många affärsmöjligheter och värden 

Mål:  

 Ökad kännedom om skogens olika affärsmöjligheter, så att lönsamheten ökar 
och fler skogsgårdar väljer att bredda sin inkomstbas. 

 Fler företag inom mångbruk av skog i Västra Götaland som följd av tillgången 
på ett växande kunnande här. 

 Ökad lönsamhet och företagande inom mångbruk av skog till följd av 
affärsmässiga samarbeten 

Möjliga insatser:  
 Ta fram kunskaper och kommunicera en övergripande beskrivning av nuläget. 
 Sätt fokus på frågan tillsammans med branschföreningar, ekonomiska rådgivare och 

kreditgivare. 
 Underlätta för affärsutveckling för skogens många värden. 
 Etablera samverkansforum mellan skogsägare, friluftsorganisationer och 

besöksnäring. 
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Målområde 3: Utveckla samverkan mellan skogsägare, besöksnäring och 
friluftsliv 

Mål:  
 Fler affärsmässiga samarbeten hos företag inom besöksnäring och skogsägare, 

vilka upplevs som självklara och väl fungerande. 
 Hög kännedom om Västra Götalands skyddade skogsområden, och deras 

attraktionskraft kommer både besökare och entreprenörer till godo. 
 God samverkan mellan friluftslivets organisationer och skogsägarna, vilket 

leder till att de drar nytta av varandra. 
 Ökad kännedom om skogen och dess betydelse för lärande, rekreation och 

hälsa, så att fler människor får en närmare relation till skogen. 
Möjliga insatser:  

 Branschorganisationer möts för utveckling av affärsmässiga upplägg för turism och 
skogsägare.  

 Bättre nyttjande av skyddad skogsmark för besöksnäring och friluftsliv. 
 Mötesplatser för friluftsorganisationer och skogsägare etableras, vilket underlättar 

för kunskapsinsatser och liknande. 
 

 

Målområde 4: Förstärk den digitala och fysiska infrastrukturen 

Mål:  

 Ökad prioritet av investeringar i fysisk infrastruktur i Västra Götaland med 
hänsyn till behoven i skogssektorn, genom att skogsnäringens behov är kända och 
kommunicerade. 

 Färre brister i det finmaskiga vägnätet till följd av dialog och påverkan. 
 En större andel av skogstransporterna flyttas till järnväg, vilket bidrar till ökad 

effektivitet och ekonomisk nytta. 
 Utveckling av den digitala infrastrukturen så att inga företag i den skogliga 

sektorn hämmas av exempelvis bristande mobiltäckning eller avsaknad av 
bredband. 

Möjliga insatser:  

 Utreda och belysa brister i fysisk och digital infrastruktur kopplat till skogen som 
näring. 

 Kartlägg skogsföretagens behov av exempelvis mobiltäckning och vägar med viss 
bärighet. 

 Initiera samverkansprojekt mellan intressenter i skogssektorn och aktörer med 
mandat att påverka infrastruktursatsningar. 
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Människorna – Kompetensförsörjning, jämställdhet och 
attraktionskraft 
 
Det saknas personal med typisk skogsutbildning på gymnasial och eftergymnasial nivå, 
men det krävs även nya kompetenser för att möta digitaliseringen, nya marknadsvillkor 
och den tekniska utvecklingen. Den regionala bilden är bristfällig och det behövs bättre 
kunskap om både möjligheter och utmaningar för kompetensförsörjning. Skogssektorn 
har ökat sin självinsikt och arbetat för att attrahera både kvinnor och män med goda 
villkor, men är ännu en av de minst jämställda i Sverige. Jämställdheten har utvecklats 
positivt inom utbildningsvärlden, men sämre bland entreprenörer och skogsägare. Det 
finns olika förståelse av vad det innebär att arbeta i skogssektorn, och bilden är delvis 
förlegad. De utrikes födda saknas nästan helt i vissa yrken, och är överrepresenterade i 
andra. För att lyckas med kompetensförsörjningen behöver skogssektorn var attraktiv 
för både kvinnor och män, inrikes och utrikes födda.  
 

Kompetenserna i de skogliga värdekedjorna 
Kompetensförsörjningen är avgörande för bibehållen och vidareutvecklad konkurrenskraft 
och sysselsättning i Västra Götalands skogliga sektor. Utan nya kompetenser och utveckling 
av de befintliga kan skogsnäringen inte görs omställningen till ett samhälle utan beroende av 
fossila material och energikällor. Digitalisering, automatisering och införandet av ny teknik 
sker snabbt i skogsnäringen. Traditionell utbildning och fortbildning måste hålla jämna steg, 
och kompetenser från helt nya områden kan komma att behövas. Arbetsgivarna uppger att det 
blir allt svårare att hitta rätt kompetenser på arbetsmarknaden. Det gäller både nyutbildade 
och yrkeserfarna med gymnasial naturbruksutbildning och eftergymnasiala utbildningar från 
högskolor och universitet, däribland jägmästare och skogsvetare.13 
 
Branschen påtalar även bristande matchning mellan de kompetenser som studenterna får via 
de akademiska utbildningarna och näringens behov.14 Det har föreslagits förstärkningar inom 
ledarskap, affärskunskap, företagsekonomi, drivningsteknik och material- eller virkeslära, 
samt att studenterna behöver ges en bättre förståelse för framtida yrkesroller.15 I framtiden 
förväntas skogsentreprenörer ansvara mer för produktionsledning. Det ökar kompetenskraven 
inom företagsekonomi och ekonomisk styrning. En ökande andel skogsägare som bor långt 
från skogsfastigheterna göra att skogsrådgivarna behöver kunna erbjuda helhetsrådgivning 
utifrån olika målbilder. Det kräver kompetens inom såväl företagsekonomi och skattefrågor 
som förmåga till nya former av samarbeten.16 Det behövs mer kunskap om förädlingsledens 
kompetensbehov. 
 

Skogssektorns jämställdhet 
Jämställdheten i skogssektorn har länge varit föremål för debatt och forskning. Problematiken 
har dels diskuterats i relation till sektorns behov av kompetensförsörjning, dels i relation till 
diskriminering genom exempelvis metoo-uppropet #slutavverkat. Arbetet med den nationella 
jämställdhetsstrategin som pågått sedan 2011 har lett till flera positiva resultat, särskilt på 

 
13 Vilka utbildningar ger jobb? Arbetskraftsbarometern 2020. SCB 2020. 
14 Skogsnäringens kompetensförsörjning. Examensarbete av Helena W. Andersson, Linnéuniversitetet 2018. 
15 Skogsnäringens framtida kompetensförsörjning. Kungl. Skogs- och Lantbruksakademin (KSLA) 2015. 
16 Insikter #7. 2030: Framtiden är grön. Maclean 2015 
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utbildningsområdet.17 Utanför akademin har dock utvecklingen delvis gått i motsatt riktning; 
andelen kvinnor inom skogsavverkning och skogsvårdsarbete, eller som skogsentreprenörer, 
har sjunkit från en redan låg nivå. Kvinnor utgör nästan 40 procent av skogsägarna, men 
andelen kvinnor som äger mer än 20 hektar skog har minskat. Det finns signaler på att det 
strategiska jämställdhetsarbetet i de stora skogsbolagen går trögt, samt att skogssektorns 
organisationer har utvecklats olika långt i både förståelse och praktisk hantering av 
problematiken.18 
 

Attraktionskraften 
En modern och ansvarstagande skogssektor har goda förutsättningar att attrahera framtidens 
kompetenser. Genom att bredda rekryteringsbasen ökar chanserna att hitta rätt kompetenser 
till rätt uppgifter, och här vilar en outnyttjad potential. Exempelvis är bara några få procent av 
skogsbrukets specialister, rådgivare och förvaltare födda utanför Sverige.19 Arbetsgivarna bör 
fortsätta sitt mångfaldsfrämjande arbete i rekryteringssammanhang, men även slå vakt om att 
behålla och utveckla de kompetenser som redan befinner sig i sektorn. Begreppet mångfald 
begränsas ofta till etnicitet, men bör ur ett kompetensförsörjningsperspektiv dessutom omfatta 
perspektiv på exempelvis ålder, sexuell läggning och trosuppfattning. 
 
Arbeten som inte kräver en lång teoretisk bakgrund kan vara en inkörsport till den svenska 
arbetsmarknaden. Även inom dessa yrken ställs krav på kompetens, exempelvis kunskap och 
förståelse för att få rätt kvalitet på det utförda arbetet. Idag utförs en stor del av detta arbete av 
utländsk arbetskraft. De utländska gästarbetarna inom skogsvård är en betydande del av det 
svenska skogsbruket och branschen har ett ansvar för dessa. 

 
17 Åtgärder för en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen 2019. 
18 Åtgärder för en jämställd skogssektor. Skogsstyrelsen 2019. 
19 Yrkesregistret med yrkesstatistik. SCB 2017. 
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Målområde 1: Säkra kompetenserna till de skogliga värdekedjorna 

Mål:  
 Företagen i Västra Götalands skogliga värdekedjor har kompetent personal 

som följd av ökat intresse för skogliga utbildningar och bättre matchning på 
arbetsmarknaden. 

 Aktörerna tar gemensamt ansvar för att öka intresset för relevanta 
utbildningar, och företagen i de skogliga värdekedjorna bidrar aktivt i dessa.  

 Fortbildning är ett naturligt sätt att möta digitaliseringen och andra 
förändringar, vilket avspeglas i en stor andel yrkesverksamma i olika insatser.  

 All relevant data inom kompetensförsörjning är tillgänglig regionalt, och de 
används löpande för att anpassa utbildningsutbudet. 

Möjliga insatser:  
 Utse en grupp som representerar de skogliga värdekedjorna i Västra Götaland och 

som får till uppgift att arbeta med frågor kring attraktionskraft och utbildning över 
tid. Att beskriva skogssektorns aktuella och framtida kompetensbehov är en viktig 
uppgift. 

 Tag fram uppdaterad statistik och analyser över dagens och framtida 
kompetensbehov i Västra Götalands skogssektor. Identifiera behoven både 
kvantitativt och kvalitativt, samt arbeta utifrån en plan för hur dessa ska mötas 
genom långsiktig och strategisk påverkan av utbildningsanordnare, myndigheter och 
företag i branschen. 

 Utarbeta kurser och kompetensutvecklingsinsatser för skogsägare och 
yrkesverksamma i samverkan mellan näringslivet och utbildningsanordnare, i likhet 
med tidigare kampanjer för exempelvis motorsågskörkort. 

 Vidareutveckla kvalitén på de skogliga gymnasieutbildningarna (Skogsskötsel, 
Naturguide) i Svenljunga, och stärk utbildningarnas kopplingar till både näringsliv 
och högre studier. Se över incitamenten för att avsluta påbörjad utbildning. 

 Samarbeta mellan arbetsgivare för att skapa en gemensam profilering av 
arbetsställena i Västra Götaland mot skogsstudenter, inklusive praktik, 
examensarbeten, mentor- och alumniprogram. 

 Samla skogssektorns aktörer i Västra Götaland för att identifiera och samverka 
kring nya behovsmotiverade YH-utbildningar. Avstamp kan göras i behoven som 
nämnts ovan, däribland ledarskap, affärskunskap, företagsekonomi, drivningsteknik, 
material- och virkeslära samt analys och kommunikation, teknik och IT. 

 Designa skogliga vuxenutbildningar som gör det möjligt att byta till en skoglig 
karriär mitt i livet. 
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Målområde 2: Fokusera på jämställdheten 

Mål:  
 En mer jämställd skogssektor i Västra Götaland, som ligger längst fram i 

Sverige avseende arbetet för ökad jämställdhet.  
 Fler kvinnor som utbildar sig, arbetar och äger skog i Västra Götaland, bland 

annat på grund av det progressiva jämställdhetsarbetet i länet.  
 Inga flickor eller kvinnor lämnar skogssektorn på grund av bristande 

jämställdhet, oavsett om det gäller utbildning eller karriär. 
 Tillräckliga data avseende jämställdhet regionalt, som följs, analyseras och 

omsätts i konkreta åtgärder. 
Möjliga insatser:  

 Formulera och tillgängliggör en gemensam och heltäckande problem- samt målbild 
för jämställdheten i Västra Götalands skogssektor, och som innefattar alla aktörer. 

 Inrätta ett regionalt samverkansforum för jämställdhet i skogssektorn. Forumet bör 
bland annat verka för att samla Västra Götalands aktörer kring en avsiktsförklaring 
för en jämställd skogssektor, att ett jämställdhetsperspektiv införs i företagens 
strategiska styrdokument, samt att deltagande aktörer gör en jämställdhetsrevision av 
sin verksamhet. 

 Presentera och utveckla könsuppdelad regional statistik för bättre uppföljning och 
beslutsunderlag. 

 Tag fram en metodbok med sektorsanpassade jämställdhetsverktyg för Västra 
Götaland. 

 Skriv en mer jämställd berättelse om skogen och skogsbruket i Västra Götaland 
genom att synliggöra sektorns jämställdhetsarbete och visa på insikten, viljan och de 
goda exemplen. 

 Utveckla insatser inom Skogen i Skolan för att särskilt öka flickors intresse för det 
skogliga området i Västra Götaland. 

 Integrera ett jämställdhetsperspektiv i utformningen av sommarjobb och praktik samt i 
materialet som används inom studie- och yrkesvägledning i Västra Götaland. 

 Genomför en kompetenssatsning i jämställdhet för all personal som undervisar på 
gymnasial och eftergymnasial nivå inom regionens skogliga utbildningar. 

 Utarbeta en regional handlingsplan för hur skogsnäringen ska bli mera attraktiv att 
arbeta i för kvinnor. 

 Utarbeta förslag på åtgärder för att skapa förutsättningar för ökad jämställdhet bland 
Västra Götalands skogsägare. 
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Målområde 3: Öka den skogliga sektorns attraktionskraft 

Mål:  
 Västra Götalands skogliga sektor är modern, ansvarstagande och attraktiv i 

alla människors ögon. 
 Inkludering av hela samhället i rekryteringsbasen, vilket förbättrar 

skogssektorns mångfald avseende exempelvis ålder, kön, etnicitet och annan 
bakgrund.  

 En tydlig bild av arbetet i skogssektorn, som är tilltalande även för människor 
utan tidigare skoglig bakgrund. 

 Ökad kunskap om hur mångfalden i skogssektorn ser ut regionalt genom en 
ökad förståelse för frågans betydelse för branschens attraktionskraft. 

Möjliga insatser:  
 Etablera ett nätverk av aktörer som vill öka skogssektorns sociala ansvarstagande 

för de som jobbar i skogen, både svensk och utländsk arbetskraft. 
 Skapa riktade informations- och prova-på-kampanjer för att nå utrikes födda, 

människor i urbana miljöer och andra utanför de traditionella grupperna. 
 Utveckla strategisk samverkan med utbildningsanordnare inom SFI och aktörer 

inom andra områden som når människor utanför de traditionella grupperna, i syfte 
att skapa kombinationsutbildningar och stimulera erfarenhetsutbyte. 

 Initiera ett samverkansprojekt för skogssektorns alla aktörer i syfte att främja 
mångfalden på arbetsplatserna. Det kan exempelvis göras genom att tillsammans 
utveckla hur tjänster annonseras eller bjuda in underrepresenterade grupper till 
dialog om bilden av branschen och om förväntningar på det skogliga arbetslivet. 

 Undersök hur skogssektorn i andra länder, eller i andra sektorer i Sverige, arbetat 
för att kunna rekrytera kompetenser ur bredare grupper. Anpassa, och ta efter. 

 Ta tillvara digitaliseringens möjligheter för att kunna erbjuda vissa arbeten i Västra 
Götalands skogssektor på distans, där det är relevant och möjligt. 

 Utveckla samarbetet inom Skogen i skolan för att nå högstadieelever inför deras 
gymnasieval. Komplettera med fysiska eller digitala studiebesök för att skapa en 
positiv och uppdaterad bild av vad arbete med skog kan innebära. 
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Genomförande 
Genomförandet består av frivilliga insatser som styr mot programmets vision och mål. Utöver 
partnerorganisationerna kan fler myndigheter, företag och andra organisationer delta i insatser 
som leder till programmets genomförande. Merparten av insatserna genomförs och finansieras 
i samverkan mellan olika organisationer, och dessa råder då också över insatserna. För att nå 
programmets mål krävs att flera aktörer tar ansvar för att olika insatser inom målområdena 
genomförs. Genomförandet behöver genomsyras av följande ledord: 
 

 Utveckling: identifiera och fylla kunskapsbehov, initiera forskning och 
utvecklingsinsatser samt sprida befintlig kunskap 

 Samarbete: främja nya samarbeten där det är viktigt.   
 Dialog: öka förståelsen för olika perspektiv och målkonflikter, bädda för samverkan 
 Medvetenhet: öka medvetenheten om skogens viktiga roll för samhället och 

ekosystemet  

Handlingsplan för 2022 
För att målen inom Skogsprogrammet ska kunna nås krävs det att olika aktörer tar ansvar för 
att se till att insatser inom ramen för målen genomförs. Det är dels de aktörer som varit 
verksamma vid framtagningen av skogsprogrammets mål, dels aktörer som har intresse och 
rådighet i det som insatserna är tänkta att påverka. 
 
Aktörerna som väljer att vara verksamma inom ramen för Skogsprogrammet behöver 
definiera vilket bidrag de kan tänkas komma med för att målen skall kunna nås. Det kan vara: 

 Uppdrag aktören (organisationen) redan har, eller insatser aktören redan planerat, som 
ligger i linje med målen och som aktören kan ta på sig att genomföra inom ramen för 
skogsprogrammet för att på så sätt skapa en större nytta. 

 Uppdrag aktören (organisationen) skulle vilja få, eller insatser aktören skulle vilja 
genomföra, och bedömer kan finansieras som projekt inom nuvarande 
innovationssystem. 

 Insatser som aktören (organisationen) kan tänka sig bidra i finansieringen av, på egen 
hand eller tillsammans med andra, eftersom den även ser nyttor för den egna 
organisationens uppdrag eller mål.  

Under 2022 är följande arbetsuppgifter prioriterade för Processledningen tillsammans med 
Arbetsgruppen (fokusgruppsledarna), att avrapportera till styrgruppen. 
 

Gör en detaljerad handlingsplan för varje fokusområde 

Det är avgörande för skogsprogrammet att insatserna preciseras och prioriteras, inom varje 
fokusområde. Arbetet med genomförandet behöver därför börja med att samla utvalda aktörer 
som har rådighet inom de målområden som pekats ut, är relevanta för genomförandet av 
tänkta insatser eller är möjliga finansiärer. Detta kan ske genom ett gemensamt brett möte 
inom fokusområdet. Alternativt genom flera separata möten med utvalda specifika aktörer 
som matchas ihop beroende på intresse kopplat till specifika mål. Eller en kombination av de 
båda. 

Insatserna för respektive fokusområde samlas sedan till en gemensam handlingsplan på tre års 
sikt med kort beskrivning av respektive insats, koppling till mål, definierade aktörer, 
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målgrupp (där det är relevant) och tidplan. Dessutom behöver organiseringen och 
bemanningen av arbetet inom fokusområdet fastställas.  

 
Ansvar: Arbetsgruppen med stöd av Processledningen 
Tid: Mellan januari-maj 2022 
 

Gör ett kalendarium och påbörja seminarieaktiviteter 

Samla ihop planerade seminarier, workshops och rundabordssamtal från handlingsplanerna 
kopplade till Fokusområdena i ett gemensamt kalendarium. Synkronisera planeringen så att 
det blir jämnt utspritt över året och inte krockar med andra relevanta events för målgrupperna. 
Genomför minst ett seminarium, workshop eller rundabordssamtal per fokusområde under 
2022 samt ett gemensamt för samtliga fokusområden. 

 
Ansvar: Processledaren med stöd från Arbetsgruppen 
Tid: Mellan april-december 2022 
 

Planera och strukturera kommunikation 

 Samla ihop gemensamma insatser mellan fokusområdena avseende framförallt 
medvetenhet och dialog. Gör en kommunikationsplan med definierade målgrupper, 
kommunikationsmål och kanal. 

 Gör en gemensam grafisk profil som kan användas i den gemensamma 
kommunikationen.  

 Upprätta en hemsida samt LinkedIn profil som kanal för information om kommande 
seminarier, relevant fakta samt dokumentation. 

Ansvar: Processledningen 
Tid: Mellan mars-juni 2022 

 

Kontinuerlig omvärldsbevakning 

Under 2022 skall det vara en särskild insats att söka potentiella samarbetsparter som kan 
stötta arbetet mot målen, även utanför Västra Götalandsregionen. Det kan vara med andra 
skogsprogram, andra relevanta nationella utvecklingssatsningar samt internationella aktörer.  

 
Ansvar: Processledningen 
Tid: Mellan mars-december 2022 

 

Följ upp målen mot handlingsplanen 

Efter att det står klart vilka insatser som aktörer valt att engagera sig i behöver det göras en 
analys på vilka målområden som saknar insatser med aktiva deltagare. För dessa områden 
behöver processledningen tillsammans med arbetsgruppen i första hand söka alternativ för 
genomförande, i andra hand återkoppla till styrgruppen med reviderade mål som kan vara 
möjliga att genomföra. I slutet av året skall det dessutom göras en första uppföljning av hur 
arbetet fortskrider i förhållande till målen. 

 
Ansvar: Processledningen med stöd av arbetsgruppen 
Tid: Mellan april-december 2022 
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Finansieringsmöjligheter 
Skogsprogrammets aktiviteter kan finansieras på olika sätt. Mycket är möjligt att genomföra 
med de personella och andra resurser som respektive organisation redan förfogar över. Vissa 
aktiviteter kan dock kräva extern finansiering, exempelvis stora eller långa insatser med stor 
andel forskning och utveckling. För att attrahera konkurrensutsatta medel är det viktigt att 
skapa konsortier med hög kompetens och stark förankring i skogssektorn. Det behövs både 
ansökningsarbete och strategiskt påverkansarbete för att attrahera mycket extern finansiering. 
 

Europeiska medel 
EU:s forsknings- och innovationsprogram Horizon Europe pågår under 2021–2027 och har en 
budget på cirka 1000 miljarder svenska kronor. Dessa medel är viktiga för att utveckla och 
använda ny kunskap tillsammans med aktörer i andra länder och regioner. Skogsprogrammets 
inriktning har hög överenstämmelse med flera områden som fokuseras i Horizon Europe. Den 
huvudsakliga medfinansieringen från Horizon Europe som kan användas för att skapa insatser 
inom ramen för programmet och strategin har tre pelare: excellent forskning, globala 
samhällsutmaningar och europeisk industriell konkurrenskraft, samt innovation. Andra viktiga 
finansieringskällor för insatser med koppling till forskning och innovation inom EU är den 
Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF), programmen för samarbeten mellan 
regioner (Interreg), samt Digital Europe Programme, inklusive satsningar på European Digital 
Innovation Hubs (EDIH).  
 
Den Europeiska Socialfonden (ESF+) är en viktig källa för finansiering av insatser relaterade 
till kompetensförsörjning. Enligt EU:s skogsstrategi 2030 kan medel ur ESF+ användas för att 
kompetensutveckla yrkesverksamma inom skogssektorn inom metoder för hållbart skogsbruk, 
eller för omskolning. Medlen kan även användas för att öka sysselsättningen och företagandet 
genom nya företag som lyfter fram hållbar användning av skogsbruksprodukter och 
skogstjänster, såsom ekoturism eller utbildningsprogram om skogens biologiska mångfald. 
 
EU:s skogsstrategi 2030 anger även att Innovationsfonden, som är avsedd för finansiering av 
innovativ koldioxidsnål teknik, erbjuder möjligheter till innovativa projekt inom byggsektorn, 
bland annat bygge med trä. 
 
Delar i landsbygdsprogrammet (CAP), inklusive Leader, kan vara aktuella för skogliga 
utvecklingsfrågor. Under 2014–2020 anslogs 6,7 miljarder euro i skogsbruksåtgärder inom 
CAP till stöd för EU:s politiska mål, främst för beskogning (27 %), förebyggande av 
skogsbränder och katastrofer (24 %) och investeringar i motståndskraft samt ekologiska och 
sociala funktioner (19 %). Kommissionen vill att en större del av CAP ska användas för EU:s 
skogsstrategi 2023. 
 

Nationella medel 
Den offentliga finansieringen av forskning, utveckling och innovation i Sverige sker genom 
statliga forskningsråd, exempelvis Vetenskapsrådet, Forte och Formas. Den skogliga sektorn 
är en del av Formas ansvarsområde areella näringar, och Formas fördelar årligen 1,8 miljarder 
kronor. Nationella medel fördelas även via myndigheter såsom Energimyndigheten, Vinnova 
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och Naturvårdsverket samt via stiftelser såsom MISTRA. Energimyndigheten stöder insatser 
inom forskning, test och demonstration som bidrar till energiomställningen för ett hållbart 
samhälle. Vinnova har ett liknande, fast bredare uppdrag, och har bland annat arbetat med de 
strategiska innovationsplattformarna (SIP). Bioinnovation är ett exempel på SIP med bäring 
på skogssektorn. Naturvårdsverket har en viktig roll i genomförandet av Klimatklivet, och 
Tillväxtverket gör företagsfrämjande satsningar inom flera områden som är relevanta för den 
skogliga sektorn, bland annat turism.  
Även Skogsstyrelsen och Länsstyrelsen kan fördela vissa nationella medel regionalt. 
 
Därutöver finns privata stiftelser och fonder med olika profil, såsom Wallenbergstiftelserna 
och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond. Medlen som utlyses nationellt är betydelsefulla för 
att förstärka de regionala innovationssystemen, och kan även bidra till en effektiv samverkan 
med aktörer utanför Västra Götaland. Även viss andel av EU:s medel fördelas av svenska 
myndigheter, däribland de nationella delarna av ERUF och ESF+. Det är angeläget att de 
frågor som har hög prioritet i Västra Götaland återkommande speglas i utlysningar av 
nationella medel. Lyhördhet, samsyn och proaktiv dialog med den nationella nivån är därför 
viktiga element i genomförandet. 
 

Regionala medel 
Utöver de medel som Västra Götalandsregionens olika nämnder och beredningar investerar i 
projekt och andra initiativ, sker fördelningen av vissa medel inom EU:s budget regionalt. Det 
gäller exempelvis majoriteten av medlen i ERUF och ESF+, men även avgränsade delar inom 
landsbygdsprogrammet. Insatser som finansieras med ERUF-medel ska bidra till Västra 
Götalands strategi för smart specialisering (S3). I Västra Götalands S3 bedöms den skogliga 
sektorn ha en viktig roll för utvecklingen på flera viktiga områden, från hållbart producerad 
förnybar energi till avancerade och smarta material. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 15 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, Avdelningschef 

Datum: 2022-04-04, diarienummer: 2021-00057 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Fysisk planering i Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen besluta 

att föreslå Västra Götalands Beredning för hållbar utveckling infrastrukturens 

och kollektivtrafikens koppling till bebyggelseplaneringen som det mest 

lämpliga temaområdet för fortsatt samverkan. GR vill tydliggöra att detta ska 

ske på frivillig basis, vilket framgår av BHU:s protokoll daterat 2022-03-08, 

där subsidiaritetsprincipen och det kommunala självstyret inte försvagas. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen fattade 2021-09-23 (§310) beslutet att inte ställa sig bakom 

Västra Götalandsregionens (VGR) fråga om hemställan att bli 

regionplaneorgan enligt PBL. 

I VGR:s remissammanställning sammanfattas ett antal sakområden, med 

koppling till regional fysisk och rumslig planering, där kommuner ser behov av 

samverkan och kommunöverskridande insatser. De tre områden som togs upp 

mest frekvent var infrastruktur/transporter/kollektivtrafik, följt av 

energiförsörjning/elektrifiering och klimatfrågan/klimatanpassning. 

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå 

längre tillsammans i planeringsfrågor som är tydligt kommunövergripande. 

Det gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat. 

  

Frågan om lämpligt temaområde för fortsatt samarbete hanterades på VGR:s 

Beredning för hållbar utveckling 2022-03-08. Beredningen beslutade att 

parterna återkommer med förslag på temaområden. GR:s hållning är att den 

fortsatta samverkan bör fokusera på de områden där VGR äger mandat och 

handlingsutrymme. GR bedömer därför att det mest lämpliga temaområdet är 

infrastrukturens och kollektivtrafikens koppling till bebyggelseplaneringen. 

GR bidrar gärna i arbetet utifrån ett storstadsregionalt perspektiv. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag § 25 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 
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Handläggare: Maria Sigroth, Avdelningschef 

Datum: 2022-04-04, diarienummer: 2021-00057 

 

 

  

 

Skickas till 

Västra Götalandsregionen 
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

§ 25. Fysisk planering i Västra Götalandsregionen
Diarienummer: 2021-00057

Beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen besluta 
att föreslå Västra Götalands Beredning för hållbar utveckling infrastrukturens 
och kollektivtrafikens koppling till bebyggelseplaneringen som det mest 
lämpliga temaområdet för fortsatt samverkan.  GR vill tydliggöra att detta ska 
ske på frivillig basis, vilket framgår av BHUs protokoll daterat 2022-03-08, där 
subsidiaritetsprincipen och det kommunala självstyret inte försvagas. 

Sammanfattning av ärendet

Förbundsstyrelsen fattade beslutet (2021-09-23, §310) att inte ställa sig bakom 
Västra Götalandsregionens (VGR) fråga om hemställan att bli regionplaneorgan 
enligt PBL. 

I VGR:s remissammanställning sammanfattas ett antal sakområden, med koppling 
till regional fysisk och rumslig planering, där kommuner ser behov av samverkan 
och kommunöverskridande insatser. De tre områden som togs upp mest frekvent 
var infrastruktur/transporter/kollektivtrafik, följt av 
energiförsörjning/elektrifiering och klimatfrågan/klimatanpassning.

Ambitionen med att samverka kring ett eller flera temaområden är att nå längre 
tillsammans i planeringsfrågor som är tydligt kommunövergripande. Det 
gemensamma arbetet innebär inte någon förändring i ansvar eller mandat.

 Frågan om lämpligt temaområde för fortsatt samarbete hanterades på VGR:s 
Beredning för hållbar utveckling 2022-03-08. Beredningen beslutade att parterna 
återkommer med förslag på temaområden.

GR:s hållning är att den fortsatta samverkan bör fokusera på de områden där VGR 
äger mandat och handlingsutrymme. GR bedömer därför att det mest lämpliga 
temaområdet är infrastrukturens och kollektivtrafikens koppling till 
bebyggelseplaneringen.

GR bidrar gärna i arbetet utifrån ett storstadsregionalt perspektiv.

Beslutsunderlag

Protokollsutdrag Beredningen för hållbar utveckling 220308

Yrkande
Alexander Abenius (M) yrkar på följande tillägg till föreliggande förslag till beslut. 
GR vill tydliggöra att detta ska ske på frivillig basis, vilket framgår av BHUs 
protokoll daterat 2022-03-08, där subsidiaritetsprincipen och det 
kommunala självstyret inte försvagas. 
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Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad

Protokoll 2022-04-14
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, konferensrum Fyran

Beslutsgång
Ordföranden finner att Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad beslutat bifalla 
tilläggsyrkande från Alexander Abenius (M).

Skickas till

Förbundsstyrelsen, därefter till
Västra Götalandsregionen
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslag till samverkansavtal för 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

Förslag till beslut 

Utbildningsgruppen föreslår förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasieskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller överenskommelser om antagning till gymnasieskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt    

Utbildningschef            

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024-2026/2027 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027 

  

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds antagnings- 

och samverkansområde. 

2. Avtalets syfte och intentioner 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns etiska regler kopplade till gymnasieantagning. I 

bilaga 3 finns tidsplan för gymnasieantagning. I bilaga 4 finns tidsplan för det 

regionala samrådet om utbildningsutbudet. I bilaga 5 det gemensamma 

regelverket för elevavstämning. Avtalet hänvisar även till en policy för den 

regionala gymnasiemässan.  

3. Avtalstid 

Avtalet som löper över fyra år gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasieskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasieskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 

Detta avtal reglerar när det gäller erbjudande och mottagande 

• elevernas rätt att erbjudas utbildning på de nationella programmen, 

• elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
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• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella programmen, 

• kommunernas möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever 

inom introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och inom 

yrkesintroduktion (IMY) 

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring introduktionsprogram som 

inte ingår i avtalet. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Parterna enas om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar, 

inklusive lärlingsutformade utbildningar, nationellt godkända 

idrottsutbildningar, några unika profiler samt särskilda varianter som 

anordnas inom Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens 

hemkommun eller inte. I avtalet ingår även platser som inrättas för elever som 

på grund av hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen. 

Parterna enas också om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till de sökbara introduktionsprogrammen programinriktat val 

utformat för grupp av elever och yrkesintroduktion utformad för grupp av 

elever. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till introduktionsprogrammen 

individuellt alternativ, språkintroduktion, programinriktat val för enskild elev 

och yrkesintroduktion för enskild elev regleras inte via detta samverkansavtal. 

Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med annan 

medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, kommunens 

utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. Kommunerna 

ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. Syftet är att fler 

elever ska nå målen med sin utbildning. 

För gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen finns ett separat 

samverkansavtal. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning. Kommun i 

Göteborgsregionen äger även rätt att sluta samverkansavtal om nationellt 
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godkänd idrottsutbildning och kostnaderna för sådan utanför 

Göteborgsregionen. Avtalet ger inte möjlighet att sluta annat samverkansavtal 

med kommun utanför Göteborgsregionen om utbildningar, som ingår i detta 

avtal. 

5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Regional antagning 

GR:s ansvar 

Gymnasieantagningen antar, enligt Förbundsordningen och gymnasieskolans 

styrdokument, till samtliga nationella program och nationella inriktningar som 

enligt gällande regelverk får starta år 1. Gymnasieantagningen antar på samma 

sätt till en lärlingsutbildning som är utformad så att den startar i år 1. Ansökan 

till det fjärde året på teknikprogrammet görs via Gymnasieantagningen. 

Gymnasieantagningen antar vidare elever, som på grund av en dokumenterad 

hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen, till det nationella 

programmet på samma sätt som för övriga elever. Ibland genomförs 

utbildningen som en profil i specialklass. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att elev- och betygsuppgifter rapporteras enligt 

regiongemensam tidsplan, se bilaga 3. Kommunen ansvarar vidare för att 

uppgifterna som lämnas till det regiongemensamma antagningssystemet är 

korrekta och uppdaterade.  

 

GR:s ansvar 

Antagning genomförs i det regiongemensamma antagningssystemet enligt årlig 

upprättad tidplan och regionalt överenskomna principer, se bilaga 2 och 3, när 

en elev har sökt ett program och angett önskemål om vilken skola eleven vill 

genomföra sin utbildning i. Eleven prövas sedan på sitt val. Urvalet till 

programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte antas till valt 

program och skola, prövas eleven på nästa val i rangordningen. Beslut om 

antagning fattas av Utbildningsgruppen, som är regional antagningsnämnd. 

Samråd kan vid behov ske med samverkansområdets förvaltningschefer på 

utbildningsområdet. Etiska regler finns för gymnasieantagningens olika 

skeden. I dessa regleras bland annat sena starter och nedläggningar av 

utbildningar. Se bilaga 2. Reservantagning ska vara genomförd senast första 

hela veckan i september. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen förbinder sig att följa tidplan och de etiska reglerna. 
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5.1.1 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. För 

antagning till år 1 inom Göteborgsregionen prövas andrahandsmottagna vid 

fastställt datum för reservantagningen. 

5.2 Lokal antagning 

Kommunens ansvar 

Antagning till inriktningar 

Anordnarkommunen antar till inriktningar som enligt regelverket får starta 

först i år 2 eller år 3. Urvalsreglerna ska vara kända. Anordnarkommunen 

fördelar eleverna enligt dessa och i mån av plats.  

 

Rätt att senare antas till inriktning 

En anordnarkommun kan enligt nationellt regelverk besluta om rätt att antas 

till en viss önskad inriktning senare. GR:s uppdrag är då att, enligt 

Förbundsordningen, anta eleven till det nationella programmet. 

Anordnarkommunens uppdrag är att informera elever som antagits till 

programmet om rätten att senare antas till önskad inriktning. Antalet platser 

som garanteras ska vara väl kända. 

 

Antagning till fjärde året på teknikprogrammet 

Efter att ansökan gjorts via Gymnasieantagningen antar anordnarkommunen 

elev till fjärde året på teknikprogrammet. 

 

Fördelning av antagna elever på profilen specialklass 

Anordnarkommunen dimensionerar antalet platser på profilen specialklass, 

som är riktad mot elever som på grund av en dokumenterad hörsel- eller 

synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan 

följa den vanliga undervisningen och som har antagits till det nationella 

programmet. Göteborg anordnar sådan profil för elev med dokumenterad 

hörselnedsättning. För elev, som inte är behörig till nationellt program, sker då 

bedömning innan mottagande till individuellt alternativ kan göras. 

5.3 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program, 

en nationell inriktning, en särskild variant och ett introduktionsprogram 

regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå till inom ett 

samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana situationer beskrivs 

i detta avtal. 
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Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasieutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna situation 

och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra dialog 

med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 

hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s antagningssystem, 

elevinformationssystem, Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt 

rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasieskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar 

den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasieskolans styrdokument om 

förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Gymnasieskolans roll för nationell 

och regional kompetensförsörjning regleras i skollagen. Elevens fria val ska 

vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 
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elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som introduktionsprogram. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen har valt att ingå i samma antagningsprocess, 

kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och antalet platser i den 

samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 

6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer) och i andra 

nätverk som är relevanta för gymnasieskolan. En tidplan anger när samråd ska 

ske. Se bilaga 4. Såväl anlitande som anordnande kommun deltar i dessa 

samråd. En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära 

förändringar av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan 

en utbildning ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och 

presenteras i Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av 

den nyss genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa 

kommande års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår 

arbetet med att informera de elever som ska välja till gymnasieskolan. 

Justering av organisationen sker därefter enligt GR:s tidplan för antagning till 

gymnasieskola se bilaga 3. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med gemensam antagning till år 1, 

regionala statistikverktyg och rapporter för analys och uppföljning av planerat 

och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala samråden och 

nätverken. 
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Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska kunna verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag till exempel via avtal om att ingå i 

antagningsprocessen, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd mellan 

kommunala och fristående huvudmän. 

 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom regionala branschspecifika 

kompetensråd och regionens övergripande kompetensråd. Ett syfte är att 

säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt lärande (apl) kan uppfyllas inom den 

regionala arbetsmarknaden. Ett regionalt samordningsverktyg för praktik och 

apl erbjuds, vilket kan användas för att skapa överblick, underlätta anskaffning 

och samutnyttjande av apl-platser och för att möta arbetsmarknadens behov. 

Arbetsmarknadens parter kan även informera om arbetsmarknadsläget, till 

exempel i form av regionalt organiserade aktiviteter. 

 

Regional garanti för ett brett utbud 

Medlemskommunerna garanterar gemensamt vissa regionalt strategiska 

utbildningars genomförande. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt 

ekonomiskt åtagande, så kallad regional garanti, för vissa specifika 

gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och 

som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. 

Utbildningen får då endast ordnas på en kommunal skola i Göteborgsregionen 

för att koncentrera resurserna på ett ställe snarare än att små elevgrupper 

genomför utbildningen på flera ställen. 

 

Regional garanti kan också beviljas om en utbildning är under uppbyggnad och 

har en tydlig profilering mot lokal/regional arbetsmarknad. Samtliga 

medlemskommuner ska bedöma utbildningen som strategiskt viktig. 

Anordnarkommunen står då för investeringar. Om inte samtliga 

medlemskommuner är eniga om att bevilja regional garanti för eventuellt 

tomma platser, kan utbildarkommunen ändå starta utbildningen, men då med 

egen finansiering. 

 

Ansökan om regional garanti 

Kommun som önskar regional garanti kan, senast 1 april året innan den 

regionala garantin ska träda i kraft, ansöka om sådan. Ansökan görs av 

huvudmannen och ställs till GR:s Utbildningsgrupp och skickas till GR. 

Ansökan ska innehålla: 

• Uppgift om antal platser de senaste tre åren, 



Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 

2023/2024-2026/2027 

 

2023/2024 

 

2022-02-25 

 

   

8 

 

• Kostnad per plats, 

• Genomförda informations- och marknadsföringsinsatser, 

• Information om återkommande investeringar, 

• Dokumenterat väl utvecklat samarbete med lokalt och regionalt 

arbetsliv, 

• Uttalande från berört lokalt eller regionalt programråd, branschvist 

kompetensråd eller branschorganisation om behoven av kompetens 

inom området. 

 

Utbildningschefsnätverket tar del av ansökan om regional garanti och uttalar 

sig innan Utbildningsgruppen fattar beslut. Beviljad regional garanti gäller ett 

år i taget för varje utbildningsomgång och omprövas årligen. Elev som har 

antagits till inriktning med regional garanti garanteras att slutföra sin 

utbildning. Genomförd utbildning med regional garanti och fakturering av 

sådan följs årligen upp och redovisas för Utbildningschefsnätverket. 

 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens ansökningswebb, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja, regional information om Öppet hus-

tillfällen och mötesplatsen Gymnasiedagarna. För den sistnämnda finns en 

regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan uppdateras 

årligen.  

 

Öppet hus riktat till elever som söker till nationellt program får anordnas fram 

till att ansökningsperioden för elev har avslutats (i inledningen av februari). 

Enstaka besök för enskild elev kan vid behov anordnas även efter detta. GR tar 

i anslutning till detta datum bort information om Öppet hus från den regionala 

webbplatsen. Elever som ännu inte är behöriga och antagna kan erbjudas 

Öppet hus efter detta datum. 

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Kommunerna har 

ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte att ge 
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eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de regionala 

insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 

 

8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämningsinformation vid övergång 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola och 

introduktionsprogram till nationellt program samt vid övergång mellan 

program och skola i gymnasieskolan. Hemkommunen respektive 

anordnarkommunen ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för 

att mottagande skola får nödvändig information.  

 

Överlämning kan ske på många sätt såväl i blankettform som genom dialog 

mellan avlämnande och mottagande enhets personal.  Erfarenhetsutbyte, om 

sådana blanketters utformning, sker i GR:s nätverk. Kontaktperson för frågor 

kring överlämning vid övergång ska för varje enhet årligen anges i det 

regiongemensamma antagningssystemet. Genom en väl genomförd 

överlämning ska eleven ges goda möjligheter att fullfölja sin utbildning. Både i 

det gemensamma antagningsverktyget och i det gemensamma 

elevinformationssystemet finns möjlighet att markera att det finns 

överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 
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Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i 

kommunernas aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för 

ansvaret har hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som 

berörs lämpliga individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på 

adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 

gymnasieexamen eller studiebevis inrapporteras till IT-systemet enligt GR:s 

tidplan och principer. Rapporteringen kan även gå via BEDA-systemet och 

vidare till GR. Kommunerna förbinder sig att följa dessa rutiner, rapportera 

elevförändringar i IT-systemet och att verka för att fristående gymnasieskolor 

inom den egna kommunen gör på samma sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 
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kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för samtliga utbildningar som ingår i avtalet betalas 

i enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som 

utgör en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras 

årligen i samband med att utbildningsutbudet revideras.  

 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 
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omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under tre år för ett fullständigt gymnasieprogram. Om eleven genomför ett 

reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 

finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan hemkommunen och 

anordnarkommunen senast 1 april det tredje året avtala om extra IKE för 

förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan överläggning inledas 

även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som äger rätt att sluta avtal 

om ersättning för förlängd undervisning och informerar övriga kommuner om 

vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om extra IKE på pris per 

poäng i förhållande till programpriset.  

10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Programinriktat val (IMV) 

Programinriktat val ersätts dels med den del som motsvarar det nationella 

programmet som IMV är inriktat mot, dels den del som avser det stöd som 

eleven behöver för att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Ersättning ska 

utgå under högst ett år. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp 

som anges i den interkommunala prislistan.  

10.7 Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktionsprogram som är utformat för en grupp elever ersätts dels 

med det pris som gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för 

den del som avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin 

studieplan. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. 

10.8 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.9 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 
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Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp, 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunens faktiska 

kostnader.  

10.10 Ersättning för regional garanti 

Ersättningsmodell vid regional garanti 

Medlemskommunerna beslutar gemensamt om gruppstorlek för den berörda 

utbildningen med utgångspunkt i anordnarkommunens ansökan. För platser 

som inte fylls betalar medlemskommunerna kostnad per plats i proportion till 

sin folkmängd. 

10.11 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.12 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  

10.13 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola 

eller eventuellt inackorderingstillägg. Kostnader för utbildning förlagd på 

annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av 

anordnarkommunen. Det kan till exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande 

och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för gymnasieskolans 

personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasieskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  
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12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslut om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 

eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada 

eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 

infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  
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3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Etiska regler kring 
gymnasieantagningen  
 

Avser kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.  

Marknadsföring  

Det är inte tillåtet att skicka ut information eller på annat sätt kontakta elever i 

anslutning till perioderna för preliminär- och slutantagningen. Perioderna 

avser två veckor inför preliminärantagningen och tre veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Efter slutantagningen får skolan endast kontakta 

elever som är antagna på den egna skolan.  

Organisation  

Sista dag att ändra gymnasieorganisation inför slutantagningen i juni fastställs 

årligen till ett visst datum. Undantag kan finnas för kommun om 

Utbildningschefsnätverket finner det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

minska antalet elever som står utanför gymnasieskolan, i enlighet med 

kommunernas aktivitetsansvar. Datum för sista dag att lägga ner en utbildning 

fastställs också årligen. Information om datum tillhandahålls och aviseras via 

antagningssystemet till organisationsansvariga för respektive gymnasieskola.  

Ansökan  

Valen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen ska registreras direkt i 

antagningssystemet Indra eller på GR:s ansökningsblankett. Skolan får inte 

använda egna ansökningsblanketter. Det är mycket viktigt att det klargörs på 

vilken plats eleven vill ha sin utbildning. Kommer eleven från kommun utanför 

Göteborgsregionen ska ansökan och betyg skickas från elevens hemkommun 

till GR:s gymnasieantagning som registrerar eleven och dess val.  

Antagning  

Resultatet av preliminär- eller slutantagningen får inte delges eleverna förrän 

GR:s Utbildningsgrupp (antagningsnämnd) fastställt antagningen för de 

kommunala skolorna. De fristående gymnasieskolorna godkänner föreslagna 

elever via antagningssystemet Indra. GR:s gymnasieantagning informerar 

antagningsresultatet till samtliga sökande. Elev kan endast vara antagen till en 

utbildning på gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  
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Sena omval  

Val efter sista ansökningsdag till kommunala- och fristående gymnasieskolor 

godkänns fram till ett fastställt datum inför slutantagningen i juni. Sker sena 

omval efter slutantagningen läggs omvalet sist i turordningslistan till vald 

utbildning, det vill säga efter alla reserver. Detta oavsett vilken poäng den 

sökande har. De sena omvalen sorteras i omvalskön utifrån poäng.  

Upprättning vid felaktighet  

Felaktigheter som sökande själv inte har orsakat och som medverkat till 

felaktigt beslut ska snarast upprättas. Det är huvudmannens ansvar att tillse 

upprättning.  

Reservantagning  

I början av augusti börjar reservantagningen och den pågår fram till första hela 

veckan i september. Den enskilda gymnasieskolan är under reservantagningen 

skyldig att enligt viss rutin rapportera om en elev avgår. Om ledig plats uppstår 

antar Gymnasieantagningen reserver i turordning utifrån deras poäng. Först 

efter att samtliga reserver antagits prövas sena omval på eventuellt lediga 

platser. Detta innebär att den enskilda gymnasieskolan inte får ta in reserver 

från reservlistan eller från egen upprättad lista.  

Information till hemkommun  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman 

än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till 

hemkommunen, enligt Skollagen 15 kap. 15 §. Inom Göteborgsregionen åvilar 

det varje gymnasieskola att löpande rapportera detta via regiongemensamt 

elevinformationssystem. Med förändring avses elev som byter studieväg, 

årskurs, avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte.  

Antagningens avslutande  

Antagningen avslutas vid fastställt datum i september för samtliga 

gymnasieskolor. Via ett fastställt gemensamt avslutningsdatum kan 

antagningsresultatet överföras till regiongemensamt elevinformationssystemet, 

i syfte att tillhandahålla underlag till det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

*Antagningsperiod = Den period då antagningssystemet Indra är öppet för 

inloggning 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan  
En förutsättning för att upprätthålla elevernas rätt att söka 

gymnasieutbildning är att det finns en på förhand upprättad och kommunicerad 

tidsplan för antagningen till gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är 

även ett viktigt planeringsunderlag för samtliga involverade parter i 

antagningsarbetet. Det är många beslut som ska fattas av avlämnande- och 

mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för att antagningen ska 

kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid och som är väl 

kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på plats och att 

beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

 

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 

antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande 

antagningsår. Förslaget redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 

beslutas i Utbildningsgruppen. 

 

Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och 

genomförande av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget 

utgår även ifrån de av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella 

rekommendationer samt ifrån regionala överenskommelser och beslut. 

Gymnasieantagningens årshjul 
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Regionala överenskommelser 

Över tid har ett antal regionala överenskommelser och principiella 

ställningstaganden gjorts rörande de händelser som ingår i tidsplanen. Nedan 

redovisas dessa tillsammans med beskrivning och motiv. 

 

• Ansökningsperioden för sökande elever öppnar i december och löper över 

jullovet, så att sökande elever får god tid att göra väl övervägda val utifrån 

inrapporterade höstterminsbetyg. Ansökan stängs den 1 februari, eller 

närmaste vardag om den 1 februari inträffar på en helgdag. 

• Efter att ansökan stängs för sökande elever kan sökande vid behov göra 

ytterligare val, men då via sin skolas studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledare kan för elevs räkning göra justeringar i ansökan till dess att 

ansökan stängs inför preliminärantagningen och därefter inför 

slutantagningen. 

• Efter preliminärantagningen är det viktigt att sökande elever som ej blivit 

preliminärt antagna säkrar upp sin ansökan med ytterligare val. Därför 

öppnas ansökan åter och val kan göras av studie- och yrkesvägledare för 

sökande som har behov av att säkra upp sin ansökan inför slutantagningen.  

• Sista dag att lägga ned utbildning förläggs senast två veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Detta så att sökande som berörs av 

nedläggning har en möjlighet att göra omval eller tilläggsval. 

• Sista ansökningsdag förläggs till den 1 juni, eller närmaste vardag om den 1 

juni inträffar på en helgdag.  

• Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till 

när slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för 

att betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med 

inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering vid lovskola sker efter 

sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 

Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya 

betyg vid reservantagningen.   

• Inför slutantagningen genomförs en sista simuleringskörning när 

slutbetygen är rapporterade. Detta så att skolhuvudman dimensionerar 

antal utbildningsplatser i relation till faktiskt utfall av behöriga sökande. 

• Efter det att skolhuvudman fastställt antalet utbildningsplatser inför 

slutantagningen kan de inte justeras, utan fastställd organisation gäller.     

• Val efter slutantagningen räknas som sent inkomna och prövas i mån av 

ledig plats, efter sökande reserver som gjort sitt val i tid. 

• Reservantagningen avslutas första hela arbetsveckan i september. Därefter 

tar gymnasieskola över tillsättandet av eventuellt lediga platser samt 

antagning till inriktning vid senare årskurs. Gymnasieskola rekommenderas 

utgå ifrån de reservlistor som finns i antagningssystemet. När dessa listor 

blir inaktuella utgår gymnasieskola liksom Gymnasieantagningen ifrån 

gällande lagstiftning för behörighet och urval till aktuellt program.  

 



Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasieskola     3 (5) 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 3 Tidsplan för 

antagning till gymnasieskolan 

 
 
 

  

 

Tidsplan 

Nedan listas de händelser som ingår i tidsplanen och ungefärlig tidpunkt för när 

de inträffar under ett antagningsår. Datumen kan variera från år till annat 

eftersom hänsyn behöver tas till när helgdagar infaller och annat som kan 

påverka antagningsarbetet. Datum för händelserna i tidsplanen för kommande 

antagningsår fastställs av Utbildningsgruppen vid möte tidigast i januari och senast 

i mars. 

 

December Ansökan öppnar  

December Betygsrapportering ht-betyg startar 

December Betygsrapportering ht-betyg stänger 

1 februari Ansökan för sökande elev i antagningssystemet stängs 

Mars Studievägledare inom regionen ska ha registrerat ansökningar 
för elever som ej registrerat sin ansökan själva 

Mars Ansökan för studievägledare stänger 

Mars Skolorna ska ha registrerat eventuella provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Mars Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Mars Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Mars Kommunerna ska ha registrerat samtliga yttranden och beslut 
om mottagande inför preliminärantagningen 

Mars Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal 
utbildningsplatser inför preliminärantagningen 

Mars Antagningssystemet stängs för preliminärantagning och 
antagningsarbete påbörjas. Begränsad åtkomst till 
antagningssystemet för användarna.  

April Beslut om preliminärantagningen 

April Preliminärantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnar för 
studievägledare 
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April Antagningsstatistik för preliminärantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för 
att garanterat bli kallad till prov 

Maj Sista dag för gymnasieskolor att lägga ner en utbildning så att 
elever hinner göra omval innan den 1 juni då ansökan stänger 

Juni Skolorna ska ha registrerat sina uppropstider 

1 juni Ansökan i antagningssystemet stängs  

Juni Sista dag att lämna in internationella betyg från ISGR 

Juni Skolorna ska ha registrerat eventuellt provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Juni Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Juni Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Juni Slutbetyg för sökande inom Göteborgsregionen ska 
vara inlästa eller registrerade i antagningssystemet 

Juni Sista dag för gymnasieskolorna att registrera beslut om dispens 
i engelska 

Juni Grundskolor inom Göteborgsregionen ska ha klarmarkerat att 
korrekt slutbetyg är inlästa/registrerade i antagningssystemet 

Juni Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal platser inför 
slutantagningen 

Juni Kommunerna ska ha registrerat yttranden och beslut om 
mottagande inför slutantagningen 

Juni Inloggning till Indra stängs för slutantagning 

Juni Fristående gymnasieskolor ska ha klarmarkerat föreslagna 
elever för antagning 

Juni Beslut om slutantagningen 
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Juni Slutantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnas för 
studievägledare för registrering av sena omval 

Juni Antagningsstatistik för slutantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Augusti Reservantagning för nationella program och sökbara 
introduktionsprogram för grupp av elever publiceras  

Augusti Reservantagning för introduktionsprogram för enskild 
publiceras 

September Reservantagningen avslutas 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 4 Regionalt 

samråd om utbud 

2022.02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasieskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

1:a april inför hösten  Ansökan om regional garanti Kommun ansöker 

     till GR      

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

 

april     GR bereder ansökan 

om regional  

garanti och antal platser  Utbildningschefer

   

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

           

maj     Beslut om regional garanti Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 

 



    2 (2) 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 4 Regionalt 

samråd om utbud 

  

   

 

oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 

 

december och vidare Enligt tidplan för antagning GR/kommun 

till gymnasieskola 

 Se bilaga 2.  
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

22-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola lämnas på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolans rapportering om att elev påbörjat 

utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som 

inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola ansvarar för att information som inte kan hämtas 

nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller examen/studiebevis för 

elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt personnummer, 

gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 

Förslag till beslut 

På förslag från utbildningsgruppen föreslås förbundsstyrelsen 

rekommendera medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasiesärskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller rutiner för antagning till gymnasiesärskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 

– 2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor. 

 

Helena Söderbäck 

    Förbundsdirektör 
 

Fredrik Zeybrandt   

Avdelningschef                

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027  

 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

samverkansområde för gymnasiesärskolan.  

2. Avtalets syfte och intentioner 

Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av 

gymnasiesärskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter 

till utbildning med god kvalitet. 

 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns tidsplan för antagning till gymnasiesärskola. I 

bilaga 3 finns tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. I 

bilaga 4 det gemensamma regelverket för elevavstämning inom 

Göteborgsregionen. Avtalet hänvisar även till en policy för den regionala 

gymnasiemässan och fjärde dagen.  

3. Avtalstid 

Avtalet, som löper över fyra år, gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasiesärskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasiesärskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 
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Avtalet reglerar för målgruppens elever 

• elevens rätt att erbjudas utbildning på de nationella 

gymnasiesärskoleprogrammen, 

• elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 

• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella gymnasiesärskoleprogrammen. 

 

Parterna enas om att varje kommun, som anordnar gymnasiesärskola, ska ta 

emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program oavsett 

om de anordnas i elevens hemkommun eller inte.  

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring individuella program som 

inte ingår i avtalet. 

 

Avtalet berör också utvecklingen av gymnasiesärskola inom 

samverkansområdet till exempel genom introduktion av nya utbildningar, 

gemensamt utvecklingsarbete och gemensam kompetensutveckling. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Samverkansavtalet omfattar samtliga nationella program och inriktningar och 

samtliga fyra år. Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att genomföra en 

studieväg, varför denna form också inkluderas i samverkansavtalet. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till individuella program regleras inte via 

detta samverkansavtal. Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med 

annan medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, 

kommunens utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. 

Kommunerna ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. 

Syftet är att fler elever ska nå målen med sin utbildning. Kommun som tar 

emot elev registrerar denna i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning.  
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5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Kommunernas mottagande och antagning 

Eleven och elevens vårdnadshavare ansöker till det fritt sökbara utbudet och 

anger önskad skola och program. Särskilda rutiner gäller individuellt program. 

Eleven prövas på sina olika valalternativ om det inte går att uppfylla elevens 

förstahandsval. Antagande kommun fattar beslut om antagning. I bilagor 

beskrivs exempel på hur varje anordnarkommun i Göteborgsregionen 

genomför antagningsprocessen. Resultatet av kommunens antagning ska 

registreras i det regiongemensamma antagningssystemet. Se bilaga 2. 

5.1.1 Regional samverkan vid urvalssituation 

Antagningsarbetet ska genomföras gemensamt mellan berörda kommuners 

företrädare till exempel när urval kan behöva tillämpas. Avlämnande 

kommuner (personer som känner elevens bakgrund och behov) och 

mottagande kommuner bedömer då via personliga kontakter vilka elever som 

har bäst behov av utbildningen om en urvalssituation uppkommer. Samråd 

sker också vid andra tillfällen under året då behov finns. 

5.1.2 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. Detta gäller 

antagning till samtliga fyra år. 

5.2 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program 

eller en nationell inriktning regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå 

till inom ett samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana 

situationer beskrivs i detta avtal. 

 

Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasiesärskoleutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna 

situation och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra 

dialog med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 
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hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s elevinformationssystem, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasiesärskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och 

beslutar den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasiesärskolans 

styrdokument om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man 

är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Elevens fria val ska vara 

vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 

elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som individuella program. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen ingår i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet, kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och 

antalet platser i den samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 
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6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer), 

Särskolenätverket och i andra nätverk som är relevanta för gymnasiesärskolan. 

En tidplan anger när samråd ska ske. Se bilaga 3. Såväl anlitande som 

anordnande kommun deltar i dessa samråd.  

En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära förändringar 

av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan en utbildning 

ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och presenteras i 

Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av den nyss 

genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa kommande 

års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår arbetet 

med att informera de elever som ska välja till gymnasiesärskolan. Justering av 

organisationen sker därefter. 

Samråd sker även i form av utveckling av antagningsförfarandet av 

målgruppens elever inom det gemensamma samverkansområdet. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med regiongemensamt 

elevinformationssystem, regionala statistikverktyg och rapporter för analys och 

uppföljning av planerat och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala 

samråden och nätverken. 

 

Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd 

mellan kommunala och fristående huvudmän. 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom det regionala programrådet för 
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gymnasiesärskolan. Syftet är att säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) kan uppfyllas inom den regionala arbetsmarknaden och därmed 

underlätta elevens övergång till arbetslivet. Ett regionalt samordningsverktyg 

för praktik och apl finns och kan användas för att skapa överblick, underlätta 

anskaffning och samutnyttjande av apl-platser och för att möta 

arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadens parter kan även informera om 

arbetsmarknadsläget, till exempel i form av den regionala mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens webb, utbildningskatalogen Vad 

ska jag välja, regional information om Öppet hus-tillfällen och mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. För den sistnämnda 

finns en regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan 

uppdateras årligen.  

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Vägledningen 

genomförs i hemkommunen och/eller i anordnarkommunen. Kommunerna 

har ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte 

att ge eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de 

regionala insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 
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8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämning 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid övergång mellan program och 

skola i gymnasiesärskolan. Hemkommunen respektive anordnarkommunen 

ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för att mottagande skola 

får nödvändig information. Överlämning kan ske på många sätt såväl i 

blankettform som genom dialog mellan avlämnande och mottagande enhets 

personal.  För enheter som inte har en egen överlämningsblankett finns en 

gemensamt framtagen blankett. Kontaktperson för frågor kring överlämning 

ska för varje enhet årligen anges i det regiongemensamma antagningssystemet. 

I detta och i det gemensamma elevinformationssystemet finns även möjlighet 

att markera att det finns överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 

Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i kommunernas 

aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig 

informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för ansvaret har 

hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasiesärskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 
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gymnasiesärskolebevis inrapporteras till det regiongemensamma 

elevinformationssystemet enligt GR:s tidplan och principer. Rapporteringen 

kan även gå via BEDA-systemet och vidare till GR. Kommunerna förbinder sig 

att följa dessa rutiner, rapportera elevförändringar i IT-systemet och att verka 

för att fristående gymnasieskolor inom den egna kommunen gör på samma 

sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. Se även 

bilaga 4. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 

kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för utbildningar som ingår i avtalet betalas i 

enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som utgör 

en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras årligen i 

samband med att utbildningsutbudet revideras.  
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Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd – extra IKE 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 

omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under fyra år för ett fullständigt gymnasiesärskoleprogram. Om eleven 

genomför ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens 

förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan 

hemkommunen och anordnarkommunen senast 1 april det fjärde året avtala 

om extra IKE för förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan 

överläggning inledas även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som 

äger rätt att sluta avtal om ersättning för förlängd undervisning och informerar 

övriga kommuner om vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om 

extra IKE på pris per poäng i förhållande till programpriset.  
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10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Yrkesintroduktion (IMY) 

En elev kan också gå ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Ersättningen regleras då enligt avtalet för gymnasieskolan om det är en 

utbildning utformad för en grupp elever. Det ersätts då dels med det pris som 

gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för den del som 

avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin studieplan. För den 

sistnämnda delen finns i normalfallet ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. Se vidare samverkansavtal för gymnasieskolan 

2023/2024 – 2026/2027. 

10.7 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.8 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 

Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunen faktiska 

kostnader.  

10.9 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.10 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  
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10.11 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för skolskjuts genom dagliga resor 

mellan bostad och skola eller för eventuellt inackorderingstillägg. Med det 

menas en resa direkt från bostaden till skolan och en resa direkt från skolan till 

bostaden per skoldag. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller 

annan tid än ordinarie skoltid bekostas av anordnarkommunen. Det kan till 

exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

 

Detta samverkansavtal gör det möjligt att organisera gymnasiesärskola, så att 

ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. 

Det betyder också att eleven får en kommunikationsmässigt ändamålsenlig 

skolgång. Regelverk om stöd och service för funktionshindrade kan även vara 

relevant men regleras inte via detta avtal.   

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för 

gymnasiesärskolans personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasiesärskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  

12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslutat om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 
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eldsvåda, krig m.m. är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller 

förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    1 (2) 
 

Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 1 Bakgrund 

och motiv 

2022-02-25 

 

Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 
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infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  

3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till 
gymnasiesärskolan   

Nedan visas viktiga gemensamma datum som gäller under 

antagningsåret. Som inloggad i antagningssystemet finns ytterligare 

datum för arbetsuppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen. I antagningssystemet kan användare utifrån sin roll och 

behörighet se sina arbetsuppgifter under antagningsåret. Exempel 

från 2021. 

 

2021-10-01 00:00 Antagningsåret startar Föregående års antagning och elever 
har gallrats ur antagningssystemet 
databas. Nytt antagningsår startar. 

2021-10-28 16:00 Elevuppgifter inlästa Grundsärskolornas elevuppgifter (åk 
9) ska vara överförda till 
antagningssystemet. 

2021-11-02 08:00 indra2.se - information och 
utbildningskatalog 

Gymnasiesärskolornas publicerade 
utbildningsutbud för antagningsåret 
2022 visas och är offentligt för 
allmänhet och elev. 
Utbildningsutbudet kan komma att 
justeras en tid framöver men ska vara 
fullständigt uppdaterat då 
elevinloggningen och gymnasievalet 
öppnar. 

2021-12-07 08:00 Gymnasievalet öppnar Ansökningsperioden för 
gymnasievalet startar.  

2022-03-11 12:00 Ansökan stänger för studie- 
och yrkesvägledare 

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att registrera ansökan 
innan preliminärantagningen. 
Ansökan stänger kl 12:00. 

2022-03-22 12:00 Antagningsarbete startar – 
preliminärantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till 
antagningssystemets funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin 

2022-04-07 10:00 Preliminärantagningen är 
klar 

Den preliminära antagningen till 
Göteborgsregionens gymnasieskolor 
är klar. 
Det sker ingen preliminärantagning 
till Gymnasiesärskolan. 
 
Gymnasievalet öppnar och studie- 
och yrkesvägledare kan fortsätta 
registrera elevers ansökan. 
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2022-05-02 16:00 Sista dag för intresseanmälan till 
vissa introduktionsprogram i 
Göteborg  

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att hjälpa elever att 
registrera intresseanmälan till vissa 
introduktionsprogram på 
kommunala skolor i Göteborg. Det 
gäller individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion för enskild elev. 

2022-05-16 16:00 Sista dag att lägga ned utbildning Sista dag för gymnasiesärskolor att 
ändra sitt utbildningsutbud inför 
slutantagningen, både att lägga ned 
och starta utbildning. Detta för att 
elever ska hinna informeras och 
eventuellt göra ändringar innan 
ansökan stänger inför 
slutantagningen. Sista dag att justera 
antalet platser på 
gymnasieutbildning är den 10 juni kl. 
12:00 

2022-06-01 16:00 Gymnasievalet stänger för 
studie- och yrkesvägledare 

Möjligheten att registrera 
gymnasieval till gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen stänger. 
Undantaget introduktionsprogram 
för enskild på kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg som 
stängde den 2 maj. 

2022-06-09 12:00 Slutbetyg ska vara överförda till 
Indra 

Åk 9-elevernas slutbetyg ska vara 
överförda till antagningssystemet 
Indra SÄR-läge. 

2022-06-10 12:00 Antagningsarbete startar – 
Slutantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till Indras funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin.  

2022-06-23 10:00 Slutantagningen är klar Slutantagningen till 
Göteborgsregionens 
gymnasiesärskolor är klar.  

2022-09-08 16:00 Reservantagning avslutad 
 
 

Reservantagningen till 
Göteborgsregionens samtliga 
gymnasieskolor avslutas.  

2022-09-30 23:59 Antagningsåret är avslutat Antagningssystemets databas gallras 
på årets sökande elever och 
antagningsinformation, inga sådana 
uppgifter kan tas ut efter det. Nytt 
antagningsår startar den  
1 oktober. 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 3 Regionalt 

samråd om utbud 

2022-02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasiesärskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

          Särskolenätverk

    

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 

 

oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 
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december och vidare Enligt tidsplan för antagning GR/kommun 

till gymnasiesärskola 

 Se bilaga 2.  
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Elevavstämning 

2022-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola/gymnasiesärskola lämnas 

på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola/gymnasiesärskola 

varje läsår rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På 

så sätt säkerställs gymnasieskolans/gymnasiesärskolans rapportering 

om att elev påbörjat utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs 

och att ungdom som inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 
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7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola ansvarar för att information som inte 

kan hämtas nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller 

examen/studiebevis för elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt 

personnummer, gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tidplan- mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Alströmergymnasiet 

 

September Inbjudan till besöksdag skickas till 

grundsärskolornas SYV i hemkommunen samt 

kranskommunerna. 

 

Oktober   Besöksdag på gymnasiesärskolan. 

 

November   Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

 

December-januari  Elever gör praktik på skolan. 

 

Februari    Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. 

 

Mars- maj Möjlighet för elever att göra ytterligare praktik samt 

komma på besök.  

 

Juni-juli Antagningsbesked lämnas.  

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande 

skola i tid. Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som 

styrker målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 

 



Bilaga Göteborg ÅRSHJUL 
Mottagning och planeringsgruppen 

 

 

MÅNAD AKTIVITET 
AUGUSTI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Informationsbrev om praktik på gymnasiesärskolan skickas till SYV- 
grundsär 
 
 

• Genomgång av klasslistor med elever mottagna i grundsär (IST-listor) 
med SYV-grundsär  

SEPTEMBER  
• Mottagningsteamets specialpedagog besöker elever åk 9 på 

grundsärskolor i Göteborg och kranskommuner  
 

 
• Informationsmöte om gymnasiesärskolan för åk 9 grundsär 

 
• Kontakt med grundsärskolor kring pedagogiska bedömningar som inte 

inkommit eller behöver kompletteras inför praktik 
 

• Läser pedagogiska bedömningar inför praktik 
 

• Medgivande skickas till grundskoleförvaltningen för att få ut 

bedömningar som låg till grund för mottagande i grundsär. 
 

• Grundsärelever bokas in på praktik. SYV-grundsär och 
mottagningsteam GS samarbetar  

 
 
 

 

     

OKTOBER 

 
 

• Deltar på Gymnasiedagarna  
 

• Öppet-Hus för åk 9 på skolor med individuellt program samt Stora 
Holm GS.  
 

• Burgården GS erbjuder individuella studiebesök istället för öppet-hus.  
 

• Inkommande praktik på GS skolor (v. 43-50 + v. 4-5) 
 

 
 

NOVEMBER  
• Deltar på GRs ”fjärde dagen” 

 

 
• Regelbundna möten med SYV-grundsär. Genomgång av 

praktikomdömen efter praktik. 
 

 



 

DECEMBER  

 
 

JANUARI 

 

 
• Inkommande praktik – extra veckor 4-5 

 

FEBRUARI  
• Administrerar ansökan om skolskjuts 

 

• Administrerar ansökningar – registrera i INDRA 
 

• Möte med elever som är nyutredda. 
 

• Följer upp elever där ansökan saknas 
 

• Statistik över ansökningar 

 
 

MARS 
 

 
 

 
 

 

 
• Förberedelser för antagning på individuella program 

 

• Stämma av mot INDRA 
 

• Informationsbrev till vårdnadshavare ÅK 8  
 

• Vägledning av elever som inte får sitt förstahandsval 

APRIL  
 

• Mottagning och antagningskonferens inkommande elever HT 
 

 

MAJ 

 

 

 
• Mottagnings och antagningskonferens inkommande elever HT 

 

JUNI  
• Ta fram namn på elever åk 9 & 10 grundsär (IST).  

 

JULI  

 
 
 



2021-12-21 

Bilaga Kungsbacka Informationscykel – tidplan 
 

Kungsbacka kommun följer den tidsplan som GR sätter för när beslut ska vara fattade och 

nödvändiga åtgärder ska vara vidtagna. I april året innan informera kommunen GR om kommande 

utbud på gymnasiesärskolans nationella program. 

Augusti/september: Vägledningsarbetet inleds med att SYV presenterar sig för eleverna med ett kort 
bildspel i början på terminsstart. 
SYV deltar på föräldramöte i grundsärskolan för att informera om gymnasievalet. Vårdnadshavare till 

elever i årskurs 8 och 9 bjuds in (inklusive vårdnadshavare till integrerade elever). 

Oktober - december: Praktikperiod på gymnasiesärskolans nationella program. Ansvarig på 

avlämnande skola lämnar en kort skriftlig information om eleven utifrån ett formulär. Informationen 

skickas till samordnare på Elof Lindälvs gymnasium. 

November: Minimässa för gymnasiesärskolans blivande elever och vårdnadshavare. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Januari: Kartläggningsmöte inför antagningen. Utvecklingsledare särskolan kallar SYV och 

representanter från gymnasiesärskolan. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras senare. 

SYV genomför avstämningssamtal med elever och vårdnadshavare/mentorer inför ansökan till 

gymnasiesärskolan. 

Mars/April: Antagningsmöte, utvecklingsledare kallar SYV och representanter på gymnasiesärskolan. 

Beslut om mottagande och beslut om att elev mottas på sökt program tas. 

Maj/Juni: Mottagningssamtal på Elof Lindälvs gymnasiesärskola. Vårdnadshavare och elev bjuds in. 

 

Rutiner för urval till nationellt program på gymnasiesärskolan  
 

Under årskurs 8 får Studie- och yrkesvägledare en bild av elevens intresse som sedan matchas mot de 
utbildningar som finns att tillgå. Efter genomförd praktik får eleven lämna ett utlåtande om hur hen 
upplevt praktiken och programmet, detta sker muntligt och skriftligt.  

  
Förutsättningar och förmågor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under elevens praktik 
gör yrkeslärarna på gymnasiesärskolan en bedömning av elevens förutsättningar att klara 
utbildningen och förutsättningar att få ett arbete inom branschen.  

  
Elevens förkunskaper framkommer i samtal med Studie- och yrkesvägledare och pedagoger både på 
grundsärskolan och på gymnasiesärskolan samt i kontakt med vårdnadshavare.  

  
I utredningen tas också hänsyn till elevens möjligheter att ta sig till skolan beroende på avstånd 
och/eller andra funktionsnedsättningar som begränsar i förutsättningar att klara av resor utanför 
kommunen.  
 



 

Sid 1 (1) 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Sid 1 (1) 

Dnr: XXXXXXX 

Datum: 2022-02-25 

 

 

Bilaga Kungälv Tidsplan för mottagande och antagning till nationellt 

program inom gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet 

 

Gemensamma aktiviteter planerade under året 

September 

• Inbjudan till Öppet Hus skickas till grundsärskolornas SYV i hemkommunen 

samt i kranskommunerna 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

November  

• Deltagande på gymnasiesärskolemässan 4:e Dagen  

• Informationsmöte för föräldrar till potentiella nya elever 

December 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

 

Individuella aktiviteter löpande under året  

November -Juni 

• Kontakt med grundsärskolor för att boka in praktik för elever 

• Enskilda samtal/möten med vårdnadshavare och potentiella elever 

• Inhämtande av pedagogisk bedömning och mottagningsbevis (så snart 

eleven bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

• Pedagogisk överlämning grundsärskola till gymnasiesärskola (så snart eleven 

bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

Juni  

• Sista dag för ansökan till gymnasiesärskolan i antagningssystemet Indra 

 

 



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

Bilaga Mölndal Tidplan för mottagande och antagning till 

individuellt/nationellt program inom gymnasiesärskolan på 

Frejagymnasiet 

 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka elever som är på gång inför 

nästa läsår. Skolan tar emot föräldrar för enskilda besök på skolan. Inbjudan till 

Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola (individuellt program) via hemsidan 

och genom syv. 

September/ Oktober: 

Vi får information samt pedagogiska omdömen till de vilka elever som troligen 

kommer till oss genom studie- och yrkesvägledare.  

 

Oktober-Januari:  

”Prova på”-period på de nationella programmen. Kan även förekomma enstaka 

praktikdagar på det individuella programmet.  

Samordnare och specialpedagog från det Individuella programmet är ute och 

besöker kommande elever som ska börja och påbörjar arbetet med mottagandet 

inför höstterminen. 

November:  

Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus NP och Öppen skola IP på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari:  

Kan även vara ett öppet hus till på NP.  

Syv har samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan 

göras senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid.  



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

 

 

Februari-April:  

 

Mentor och ev specialpedagog åker och besöker elever, Vi kallar elev till ev 

inskolning under vt 

Praktik/ inskolning av nya elever i tänkta klasser 

 

Mars/April Antagningsprocess på skolan 

 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte på skolan. 

 

SYV-arbete inför gymnasievalet: 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 

och 9. De får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor 

eleverna har. 

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med 

SYV om gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in 

önskemål om vilka skolor de vill ”prova på”. 

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de 

diskuterar hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 

 

 



 

 2022-01-26 

   
            Partille Gymnasiesärskola 
 

 

 
   
   
Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

 

E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se 
Telefon: 031-792 10 00 
 

Webbplats: www.partille.se 

 

 

Bilaga Partille Tidplan-mottagande och antagning till gymnasiesärskolan i 

Partille 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka som är på gång. Tar emot föräldrar för 

besök på skolan. Skickar ut inbjudan till Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola 

(individuellt program) 

Oktober-Januari: ”Prova på” period på de nationella programmen. Kan även förekomma 

praktik på det individuella programmet. Personal från det Individuella programmet är ute och 

besöker elever som ska börja. 

November: Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus och Öppen skola på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari: Kartläggning inför antagningen. Kan även vara ett öppet hus till. Syv har 

samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras 

senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid. 

Mars/april: Antagningsmöte 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte. 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 och 9. De 

får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor eleverna har.  

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med SYV om 

gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in önskemål om vilka 

skolor de vill ”prova på”.  

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de diskuterar 

hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 



Bilaga Stenungsund Mottagning gymnasiesärskola Nösnäsgymnasiet 

När Vad Vilka 

HT (innan aktuellt läsår) GYS deltar på Fjärde dagen 
(mässa i Göteborg samt Öppet 
Hus på Nösnäs 

Samordnare och elever från GYS  

HT (innan aktuellt läsår) Kontakt med närliggande 
grundsärskolor för att hämta 
information om aktuella elever. 

SYV från GYS 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Informera och kartläggning om 
elevens önskemål och behov. 
Erbjuda skuggning (på GYS och 
därefter program) 

Elev, vårdnadshavare & samordnare 
från GYS. Eventuellt personal från 
grundskolan. 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Information om intresse till 
mottagande program på 
gymnasiet 

Samordnare från GYS lämnar 
information till rektor för GYS och 
rektor på mottagande program. 

HT-VT (tidigt) Planering – ny elev, studieplan, 
möjlig skolgång. 

Samordnare från GYS, SYV & lärare 
från aktuellt program. Samordnare 
informerar rektorer. 

VT Ansökan till GYS på Nösnäsgymnasiet ska vara gjord senast när gymnasieantagningen stänger för 
SYV i mars. För att säkerställa att platser finns på mottagande program. 

VT efter beslut om mottagande (mitten av april): 

VT innan skolstart (mitten 
av april) 

Brev med mottagningsbesked 
och välkomnande till elev. 

Samordnare för GYS skickar ett 
antagningsbrev med svarskrav 

VT (april-juni) Pedagogisk överlämning från 
grundskolan och planering av 
kommande 
elevbesök/skuggningar.  

Specialpedagog, samordnare GYS, 
ämneslärare och rektor från GYS 
samt yrkeslärare från aktuellt 
program.  

HT innan skolstart Information & uppdatering om 
ny elever GYS som samläser i 
nationellt program 

Samordnare GYS skickar information 
alla undervisande lärare. 

HT innan skolstart 
(augusti) 

EHT – information om nya och 
gamla elever i GYS. 

Samordnare från GYS, EHT (EHT 
kallar) 

HT innan skolstart 
(augusti) 

Uppstartsmöte – vid behov Elev samt samordnare från GYS 
träffar yrkeslärare/mentor från 
aktuellt program. 

HT (v 43) Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

VT  Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
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Datum   

2022-02-11   

Lärande 
Lärande, Lerums Gymnasium 

  

 

 

  

  

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 
Lerums Gymnasium 
443 35 Lerum  

Alingsåsvägen 9  0302-52 20 60  www.lerum.se/gymnasium Pg 3 31 43-9 
0302-52 13 37 (fax)  gymnasium@lerum.se Bg 547-6239 
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Tidplan - mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Lerums gymnasium 

 

Oktober  Deltagande på Gymnasiemässa 

 

November Öppet hus på gymnasiesärskolan samt besök av 

grundskoleelever 

 

December - januari Grundskoleelever gör praktik på gymnasiet 

 

Februari  Sista ansökningsdag för gymnasievalet 

 

Mars-maj  Möjlighet att göra ytterligare praktik 

 

Juni - juli   Antagningsbesked lämnas 

 

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande skola i tid. 

Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som styrker 

målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 

 



 

 

1 (1) 

           Förbundsstyrelsen – ärende 18 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-04-06  

 

                       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, ordföranden och styrgrupper, 

anteckningar från ägarsamråd med Gryning Vård samt yttranden till 

förvaltningsrätten från GR.  

Anmälningsärenden från presidiet 2022-02-28 

§ 488. Västkuststiftelsen – finansiering  

Beslut: Förbundsdirektören får i uppdrag att föra dialog med övriga 

kommunalförbund i länet kring ett eventuellt bidrag till Västkuststiftelsen. 

Anmälan ordförandebeslut 2022-03-09 

491. Undertecknande av yttrande över inhibitionsyrkande med 

anledning av överklagan till förvaltningsrätten  

Beslut: Förbundsstyrelsens ordförande uppdrar, efter avstämning med 

förbundsstyrelsens presidium, åt förbundsdirektören att för förbundets 

räkning underteckna yttrande över inhibitionsyrkande med anledning av 

överklagan till förvaltningsrätten i mål 2198-22. 

Anmälan beslut i styrgrupperna för arbetsmarknad samt social 

välfärd 2022-02-23 

§ 8 Kompletterande försörjningsstöd 

Beslut: Att informationen lyfts till förbundsstyrelsen presidium samt att föreslå 

förbundsstyrelsen presidium att styrgrupperna får i uppdrag att 

utreda frågan ytterligare. 

Bilagor 
• Anteckningar från ägarsamråd med Gryning Vård 2022-03-24  

• Yttranden till förvaltningsrätten från GR avseende laglighetsprövning enligt 

kommunallagen, mål nr 2198-22 samt mål nr 186-22.  
 

 

Helena Söderbäck        

Förbundsdirektör         

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Ägarsamråd för Gryning Vård AB

Anteckningar 2022-03-24, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Anteckningar
NÄRVARANDE

Från Göteborgsregionen:

Monica Samuelsson (S), ordförande
Helena Söderbäck
Bo Andersson
Gunnel Rydberg

Från Boråsregionen:

Bengt Hilmersson (C)
Magnus Haggren

Från Fyrbodal:

Ingemar Samuelsson (S)
Anna Lärk Ståhlberg  

Från Skaraborg:

Björn Thodenius (M)

Från Gryning Vård:

Ylva Morén, styrelsens ordförande
Katarina Ahlqvist, VD
 

1. Sammanträdet öppnas
Mötesordförande Monica Samuelsson öppnar dagens ägarsamråd.  

2. Dagordning, sekreterare och justerare
Dagordningen fastställs.
Till sekreterare utses Gunnel Rydberg.
Till justerare jämte ordföranden utses Bengt Hilmersson, Björn Thodenius och 
Ingemar Samuelsson.

3. Affärsmässigt nuläge, Q1 2022
Ylva Morén och Katarina Ahlqvist redogör för affärsmässigt nuläge per Q1 
2022.
Mot bakgrund av de anpassningar som gjorts under år 2021 och det 
plusresultat som då uppnåddes är det glädjande att siffrorna ser goda ut för Q1 
2022. Året har startat bra med ett resultat i januari på + 1,8 mkr mot budget 
och just nu cirka 4 mkr mot budget. Försäljningsutfall för februari är + 0,8 mkr 
mot budget. Det är även positiva siffror för mars gällande försäljningen. 
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Ägarsamråd för Gryning Vård AB

Anteckningar 2022-03-24, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Likviditeten har stärkts av plusresultatet 2021. Likviditeten för 2022 är fortsatt 
stabil, utan nyttjande av checkkredit.
Bolaget svarar på flera olika upphandlingar. Ramavtal för HVB Barn och unga 
har erhållits med Göteborgs stad och GR. Bolagsreserven uppgår till 6 mkr och 
kan användas till omställningar 2022. 
Samtidigt förändras omvärlden snabbt på grund av Ukraina-krisen och 
Gryning vill vara tillgängliga för kommunernas behov både på kort och lång 
sikt. Kommundialogen fortsätter. 
Det finns ett antal vakanser men bolaget bevakar aktivt situationen och känner 
ingen oro i dagsläget.
Ägarna kommenterar att det är positivt att verksamheten nu är stabil och att 
upphandlingar kommit igång. 

Beslut

Informationen antecknas.  

4. Europautveckling
Ylva Moren och Katarina Ahlqvist informerar. Med anledning av Ukrainakrisen 
aktiverades Grynings krisgrupp, bolagsledningen, den 3 mars. Information om 
Grynings höjda beredskap när det gäller att bistå kommunerna har 
vidarebefordrats till kommunerna. Enheterna förbereder sig gällande 
beredskapslager och lokaler. 
Till ägarna lyfts även frågan om totalförsvarsplacering gällande Gryning och 
dess medarbetare. Bolaget vill fortsätta att vara kommunernas Gryning och ett 
komplement till kommunerna. Bolaget har möjlighet att hantera ett tiotal 
placeringar inom ramen för det ordinarieuppdraget med fokus på 
ensamkommande barn. Huvudspåret är därför placering inom Gryning men 
undantag kan förekomma.

Beslut

Diskussionen antecknas.  

5. Nominering av nya styrelseledamöter 
Ägarna informerar inför kommande val till Grynings styrelse. GR nominerar 
Ken Gunnesson, ekonomichef i Ale. Val sker i förbundsfullmäktige 14 juni. 
Skaraborg har utsett Eva Thelin, kommunchef, Tidaholm. Fyrbodal väljer 31 
mars Ylva Morén, kommunchef, Munkedal.

Beslut

Informationen antecknas.  
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Ägarsamråd för Gryning Vård AB

Anteckningar 2022-03-24, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

6. Övriga frågor
 Avstämning sker inför årsstämma 21 april på Teams. Gryning sänder ut 

handlingar till ägarombuden den 7 april.

 Avstämning sker inför ägarsamråd 15 juni kl. 9-11 som äger rum via 
Teams.

 Avstämning sker kring ägarombudens uppdrag att se över 
styrdokumenten för bolaget. Katarina Ahlqvist informerar om att hon 
har styrelsens uppdrag att erbjuda att vara behjälplig i processen om 
ägarna så önskar.

 Helena Söderbäck tackar för gott samarbete under alla år, då detta är 
hennes sista ägarsamråd som avgående förbundsdirektör. Gryning 
tackar tillbaka. 

7. Överläggningar – ägarombuden
Ägarna överlägger enskilt.

 Ägarna föreslår att Ylva Morén kvarstår som ordförande, men nu som 
Fyrbodals representant. Gryning tar fram en handling till 
bolagsstämman 21 april. 

 Ägarna föreslår att Ken Gunnesson går in som ny vice ordförande. 
Monica Samuelsson deltar inte i detta ställningstagande på grund av jäv 
Gryning tar fram en handling efter GR:s fullmäktiges sammanträde 14 
juni.

 Ägarna poängterar vikten att Grynings personal krigsplaceras 
skyndsamt då bolaget har en samhällsviktig funktion i händelse av krig.  

 Bo Andersson fortsätter att för majoritetsägaren följa bolaget 
ekonomiskt. 

 Uppdraget att se över styrdokumenten för bolaget inleds skarpt efter 
valet 2022. Ägarna tar gärna emot viss hjälp från bolaget gällande 
förändringar som bör ske utifrån lagstiftning. 

 Ägarna konstaterar att bolagets omställningsarbete gett ett mycket 
glädjande resultat för 2021 och början av 2022. Det fina arbetet som 
bolaget gjort uppskattas av ägarna som ser fram emot en fortsättning i 
samma anda.
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Ägarsamråd för Gryning Vård AB

Anteckningar 2022-03-24, Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Antecknat av:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras

Monica Samuelsson
Ordförande

Justerare Justerare
Bengt Hilmersson Björn Thodenius

Justerare
Ingemar Samuelsson

 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 a
0f

41
ffb

-f3
ac

-4
98

6-
b5

85
-4

7e
ef

49
ba

70
0



	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Monica SamuelssonBengt Hilmersson

Björn Thodenius Ingemar Samuelsson
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Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Gerd Monica Samuelsson
Date: 2022-04-04 10:30:17
BankID refno:  59d4c9d3-334e-43fc-a1f4-92501a84a8e0

Signed by: Bengt Rune Hilmersson
Date: 2022-04-04 16:33:44
BankID refno:  cf913e47-c414-41fe-b093-4fb195251ab2

Signed by: BJÖRN THODENIUS
Date: 2022-04-04 10:52:07
BankID refno:  8b083f47-9ea1-4d0e-a5a7-f4fdac3a2e43

Signed by: INGEMAR SAMUELSSON
Date: 2022-04-04 11:19:12
BankID refno:  ffbd1d3d-f11d-4357-b22a-a25eb1b4e8bc



 
 

 

Engström & Hellman Advokatbyrå AB  
ADRESS: Spannmålsgatan 19  
POSTADRESS: 411 05 Göteborg  
WEBB: www.engstromhellman.se  
E-POST: info@engstromhellman.se 

TELEFON:  031-757 99 00  
TELEFAX:  031-757 99 01  
ORGANISATIONSNR: 556763-8415  
STYRELSENS SÄTE: Göteborg 1 (1) 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Sänds endast per e-post till: 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Klagande:   

Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
Engström & Hellman Advokatbyrå AB 
Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg 

Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 2198-22 

Vår ref: 20040-0024 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) och med stöd av bifogat beslut av 
styrelsen får vi lämna följande yttrande. 

1. Inställning 
1.1. Det överklagade beslutet skall inte upphävas då beslutet har förlorat sin betydelse till följd av senare 

inträffade förhållanden. 

2. Bakgrund m.m. 
2.1. Förbundsstyrelsens presidium i GR beslutade den 10 februari 2022 att utse att utse ny förbundsdirektör 

för GR. Beslutet fattades med stöd av den delegationsordning som förbundsstyrelsen antagit 8 maj 
2020, se bilaga A, vari det anges att beslut om anställning och anställningsvillkor för förbundsdirektör 
får fattas av presidiet (se s. 5, pt 18).  

2.2. Förvaltningsrätten beslutade efter  överklagande den 10 mars 2022 att presidiets beslut tills vidare 
inte skulle gälla. 

2.3. GR:s förbundsstyrelse har därefter den 18 mars fattat beslut om att utse ny förbundsdirektör för GR, se 
bilaga B. Beslut är likalydande med presidiets beslut av den 10 februari. Beslutet av att utse ny 
förbundsdirektör har således nu otvetydigt fattats av styrelsen.  

2.4. Beslutet av den 10 februari har mot denna bakgrund förlorat sin betydelse. Någon anledning att besluta 
om upphävande av detta föreligger därför inte. 

 
Göteborg, 2022-03-24 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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 Förvaltningsrätten i Göteborg 
 
Sänds endast per e-post till: 
forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Klagande:   

Motpart: Göteborgsregionens kommunalförbund   

Ombud: Advokat Fredrik Engström och  
advokat Peter Hellman 
Engström & Hellman Advokatbyrå AB 
Spannmålsgatan 19, 411 05 Göteborg 

Telefon: 031-757 99 03 
E-post: fe@engstromhellman.se 

ph@engstromhellman.se 
  

Målnummer: 186-22 

Vår ref: 20040-0022 

Yttrande 

I egenskap av ombud för Göteborgsregionens kommunalförbund (”GR”) får vi lämna följande yttrande. 

1. Inställning 
1.1. GR:s vidhåller att det överklagade beslutet inte skall upphävas eftersom beslutet att anta budgeten inte 

stått i strid med 11 kap. 5 § kommunallagen och inte heller i övrigt stått i strid med lag.  

1.2. Utöver vad som redan anförts i målet får GR tillägga följande i anledning av s yttrande. 

2. Revisorernas ansvar 
2.1. Granskningen av kommuner och kommunalförbunds ekonomiska förvaltning sker av revisorer. Av 12 

kap. 1 § kommunallagen framgår att revisorerna årligen i den omfattning som följer av god revisionssed 
skall granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas eller fullmäktigeberedningarnas 
verksamhetsområden.  

2.2. Det anges vidare att revisorerna skall pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den interna 
kontrollen som görs inom nämnderna är tillräcklig. 

2.3. GR:s ekonomiska förvaltning granskas av revisorer som utsetts av förbundsfullmäktige. Av 
revisionsberättelsen för år 2020 som avgavs den 2021-04-12 (se bilaga a) framgick bland annat att 
revisorerna bedömt att förbundsstyrelsen bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och att räkenskaperna i allt väsentligt varit rättvisande. De 
har också tillstyrkt att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen. Motsvarande 
uttalanden finns i revisionsberättelsen för 2019 som avgavs den 2020-04-06, (se bilaga b). 

2.4. Mot bakgrund av hur bestämmelserna i 12 kap. kommunallagen utformas är det enligt GR:s 
uppfattning klart att det är revisorerna som i första hand skall granska den ekonomiska förvaltningen av 
kommunalförbundet. För det fall budgeten i efterhand visat sig vara orealistisk eller felaktigt utformad i 
förhållande till balanskravet i 11 kap. 15 § kommunallagen är det revisorerna som skall framlägga denna 
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kritik i revisionsberättelse (jmf. 12 kap. 12-13 §§ kommunallagen). Det är varken ändamålsenligt eller 
lämpligt att under pågående räkenskapsår pröva denna typ av frågor i domstol. 

3. Prövningsramen 
3.1. s överklagande rör slutligen endast frågan om huruvida budgetbeslutet står i strid med lag eller 

inte. De invändningar som  gör gällande rörande tolkningen av förbundsordningen m.m. kan 
således endast prövas i den utsträckning de har betydelse för bedömningen av huruvida GR iakttagit 
balanskravet i 11 kap. 5 § kommunallagen eller inte. 

3.2. Bedömningen av vilken kompetens som genom förbundsordningens formulering i och för sig 
överlämnats eller inte till GR bör av denna anledning inte prövas särskilt i detta mål, eftersom såväl GR 
som GR:s medlemskommuner (jmf. Göteborgs kommuns yttrande i mål 13030-21 som givits in i 
samband med överklagandet) inte uppfattar att någon sådan ytterligare överföring av kompetens skett, 
och det således funnits goda skäl för GR att utgå från att den kostnadsfördelning som tidigare varit 
gällande skulle bestå.  

3.3. Även för det fall förvaltningsrätten skulle anse att en sådan prövning ryms inom prövningsramen, står 
det emellertid, med hänvisning till vad som anförts i punkterna 2.5-2.10 i kommunalförbundets 
yttrande av den 28 februari, klart att endast den skol- och fritidsverksamhet som bedrivs vid ISGR 
överlämnats till GR. 

4. Budgetbeslutet 
4.1. GR har under såväl 2019, 2020 och 2021 haft intäkter av motsvarande slag som de som upptagits i 2022 

års budget. Kommunalförbundet har inte heller under denna period haft sådana kostnader som  
menar borde tas upp i budgeten. Förekomsten av intäkterna och avsaknaden av kostnaderna har inte 
föranlett någon kritik från kommunalförbundets revisorer. 

4.2. Det har mot denna bakgrund inte funnits någon anledning för förbundsfullmäktige eller 
förbundsstyrelsen att vid 2022 års budgetbeslut räkna med att intäkterna eller kostnaderna i de 
ifrågasatta delarna, i något väsentligt avseende skulle avvika från tidigare år. Tvärtom hade det enligt 
GR stått i strid med såväl 11 kap. 1 § som 11 kap. 5 § att underlåta att ta upp dessa poster eftersom 
budgeten då hade blivit missvisande. 

5. Yttranden från Göteborgs kommun 
5.1. Göteborgs kommun har i yttranden i mål 14619-21 av den 22 januari 2022 och den 27 april 2022 

redogjort för kommunens syn på skollagens reglering, bland annat vilken kommun som skall bedömas 
vara ”hemkommun” vid tillämpningen av skollagen samt vad som avses med begreppet ”internationellt 
inriktad skola”. GR ansluter sig till Göteborgs kommuns uppfattningar i dessa delar. 

6. Bilagor 
a) Revisionsberättelsen för år 2020  

b) Revisionsberättelse för år 2019 

 
 
Göteborg, 2022-05-02 
 
 
 
Fredrik Engström Peter Hellman 
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