
Stämmombud ISGR och Gryning Vård 
 

Förbundsstyrelsen – ärende 1 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-09-07, Diarienummer: 2021-00125, 2021-00162 

Datum: åååå-mm-dd  

Val av stämmoombud för ISGR 

AB samt Gryning Vård AB 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att till nytt stämmoombud för Gryning Vård 

AB, till intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 

nästa val till förbundsfullmäktige, utse den person som föreslås av 

Socialdemokraterna vid sammanträdet. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att till ny ersättare för stämmoombudet för 

Gryning Vård AB, till intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 

nästa val till förbundsfullmäktige, utse Per Hellqvist (M), Göteborg.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att till nytt stämmoombud för ISGR AB, till 

intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 

förbundsfullmäktige, utse Per Hellqvist (M), Göteborg. 

Sammanfattning av ärendet 

Bo Pettersson (S), Stenungsund, har avsagt sig uppdraget som stämmoombud 

för Gryning Vård AB. Till nytt stämmoombud för Gryning Vård kommer ett 

nytt namn att föreslås av Socialdemokraterna.   

Susanne Wirdemo (M), Göteborg, har avsagt sig uppdragen som 

stämmoombud för ISGR AB samt som ersättare för stämmoombudet för 

Gryning Vård AB. Till nytt stämmoombud för ISGR samt ersättare för 

stämmoombudet för Gryning Vård föreslår förbundsstyrelsens presidium Per 

Hellqvist (M), Göteborg.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Skickas till 

Gryning Vård 

ISGR 

Göteborgs stad 
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IKE gymnasium 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2022 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna 

att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 

kalenderåret 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

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

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 
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En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

   

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef   

 

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

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

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

samverkansavtalet medför.  

 

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

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

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

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

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

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

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 19 % 

(2020) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

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

81% (2020) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

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

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

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

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

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

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

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

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

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

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

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

 

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

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

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

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

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

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

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

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

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

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

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

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

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

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

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

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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Utbildningschefsnätverket 
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- Arbetsgivaravgifter 

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

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

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

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

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

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

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

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

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

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

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

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

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

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

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

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

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

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

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

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

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

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

 

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

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

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

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

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

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Utbildningschefsnätverket – ärende X 

Prislista 2022 gällande interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, Göteborgsregionen 

Datum: 2021-06-18 

 

Prislista 2022  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2022 bygger på prislistan för 2021 samt indextillägg om 2,074 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   116 500 

    Fritid och hälsa   116 500 

    Pedagogiskt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    Socialt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    
Pedagogiskt och 
socialt arbete 

Ny inriktning från och 
med 1 juli 2021 116 500 

BA 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   130 100 

    Anläggningsfordon   
Finns ej i 

GR 

    Husbyggnad   130 100 

    Mark och anläggning   130 100 

    Måleri   130 100 

    Plåtslageri   130 100 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   119 600 

    Automation   119 600 

    
Dator- och 
kommunikationsteknik   119 600 

    Elteknik   119 600 

    Energiteknik   119 600 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   87 000 

    Ekonomi   87 000 

    Juridik   87 000 

ES Estetiska programmet Bild   107 200 

    Dans    121 400 

    Estetik och media   116 000 

    Musik    139 100 

    Teater   113 800 

FT 
Fordons- och 
transportprogrammet Gemensamt år 1   146 500 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 166 500 

    Karosseri och lack   156 900 

    
Lastbil och mobila 
maskiner   163 100 

    Personbil   155 400 

    Transport   198 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn 
till Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 101 900 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2022 101 900 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 101 900 

HV Hantverksprogrammet Finsnickeri   
Finns ej i 
GR 

    Florist   
Finns ej i 
GR 

    Frisör 

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 113 000 

    
Frisör, barberare, hår- 
och makeupstylist  

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 113 000 

    Textil design   139 700 

    Övriga hantverk 
Tillstånd ges av 
Skolverket 

Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 106 500 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   98 400 

    Kultur   98 400 

    Språk   98 400 

IN Industritekniska programmet 
Inriktning får börja år 
1   150 500 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik   150 500 

    Processteknik   150 500 

    
Produkt- och 
maskinteknik   150 500 

    Svetsteknik   150 500 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 125 400 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, 
samverkansavtal finns 
med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Naturvetenskap   90 900 

    
Naturvetenskap och 
samhälle   90 900 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 154 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 101 200 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   140 900 

    Bageri och konditori   140 900 

   
Färskvaror och 
delikatesser 

Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 140 900 

    Kök och servering    140 900 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   87 100 

    Beteendevetenskap   87 100 

    
Medier, information 
och kommunikation   92 100 

    Samhällsvetenskap   87 100 

    
Profil Den seglande 
gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 183 900 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 99 200 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   95 900 

    
Design och 
produktutveckling   95 900 

    
Informations- och 
medieteknik   95 900 

    Produktionsteknik   95 900 

    
Samhällsbyggande 
och miljö   95 900 

    Teknikvetenskap   95 900 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   128 500 

    Fastighet   128 500 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik   128 500 

    Ventilationsteknik  

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 128 500 

    Ventilation 
Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 128 500 

  VVS  128 500 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga 
årskurser, programmet 
har inga nationella 
inriktningar 106 200 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2022 

IMV Introduktionsprogrammet 
Programinriktat val för 
grupp 

Programpris samt 
schablontillägg. 7 600 

IMY Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion för 
grupp 

Närmaste programpris 
samt schablontillägg. 16 200 

  
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets 

belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

IB International Baccalaureate      106 400 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     236 000 

  

För elever som är 
individintegrerade på program 
gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

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

Särskilda varianter 

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

BAHUSV 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
(Göteborg) 

2020/2021 tom 
2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

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

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kött/chark/styckning 
(Göteborg)  

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

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

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

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

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

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

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

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

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet 

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

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

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet 
Musik (Hvitfeldtska 
gymn. Gbg)  

 2020/2021 beslut om 
antagning tom 
2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

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

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

Programpris 
samt tillägg 
15 400 kr/år 

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

Programpris 
samt tillägg 
18 500 kr/år 

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, 
Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, 
Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     323 300 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts 
genom avtal mellan respektive kommuner.    

Bilaterala 
avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 
inriktningspris   

  
Program med särskild 
hörselprofil     

Bilaterala 
avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning 
(SKOLFS 1992:44).   
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Bilaga 3, Beräkning av index för prislista 2022 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

 

Beräkning av index för prislista 2022  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar  

    2020  2021  2022 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2020  2021  2022 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,15%  2,07%  2,08% GR-kommuner 

- övrig personal   5,00% 1,70%  2,20%  SKR 21:12 

Arbetsgivaravgifter   1,00%  0,00% 0,00% SKR 20:37 

KPI     0,50% 1,20%  1,50%  SKR 21:12 

Internränta    0,00% -0,25% -0,25% SKR 21:11 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 40,15% 40,15% 

Internränta    1,50%  1,25%  1,00% 

    

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

 

Index 

Innan korrigering   1,68%  1,68%  1,86% 

Korrigering för 2020      0,25% 

Korrigering för 2021      -0,04% 

 

Prislista index 2022      2,074% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2022 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2022 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2020 och 2021. 
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Bilaga 4, Rapport IKE inom gymnasieskola och gymnasiesär 

Utbildningschefsnätverket  

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2022 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

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

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

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

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

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 

• gymnasiesärskolans nationella program 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning 

• indexuppräkning 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

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

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2022-01-01 består av information 

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

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 inte 

justeras med en generell rationalisering. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

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

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

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

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

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

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

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

ökar med 3 procent årligen under de kommande 5 åren, 2022 till 2026.  

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

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

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

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  

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

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning ökade något under 

2020.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24,8 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 75,2 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

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

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 
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uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

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

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

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

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Uppdrag för Gymnasieekonomnätverket  

Uppdrag att ta fram underlag för avvikande priser. 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Resursskolor och andra utbildningar med avvikande kostnad 

• Skolmiljarden  

• Covid-19 och dess effekter 

• Måltidsersättning vid APL 

• ELIN 

• Effekter av nya inriktningar i gymnasieskolan 

• Utbudsrapporten 
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• Skolkort 

• SCB:s statistikstopp 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ellen Alverén, sekreterare skolekonomnätverket 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00121 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2.   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

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

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista 

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

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 

med en indexuppräkning för 2022.  Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 

2,074%. 

Beslutsunderlag 

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

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

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

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef 

Skickas till 

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

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

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

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

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

 

Skolekonomnätverket gjorde under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, en översyn av beräkningsmodellen som ligger till grund 

för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i beräkningsmodellen 

och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till grund för förslag till 

prislista 2022.  

 

Kostnadsberäkning 

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

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställa principerna ska ersättningen för år 2022 baseras på genomsnittet 

av GR-kommunernas nettokostnader och utgår från 2020 års redovisade kostnader 

som sedan schablonmässigt indexeras till 2022 års penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2022. Detta 

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

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2022 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2022.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2022 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:12, 20:37 samt 21:11. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021 och 2022 med 2,074 %. Ingen rationalisering av index. 

Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

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

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

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

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

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

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

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

ISGR 

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

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

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

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

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

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

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

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

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

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

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

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

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

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

anordnar utbildningen. 

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

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

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

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

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

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2022 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola 

Barn 1-2 år                           161 247 kr/år 

Barn 3-5 år                          128 998 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          139 719 kr/år 

Barn 3-5 år                          111 775 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass 

Förskoleklass                         56 975 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     78 847 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     97 711 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                    115 515 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    44 019 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    36 016 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola 

Nivå 1                                         702 701 kr/år 

Nivå 2                                         506 583 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         238 918 kr/år 

Nivå 2                                          172 239 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          59 254 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-6                            101 620 kr/år 

Årskurs 7-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           82 001 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-5                            101 620 kr/år 

Årskurs 6-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         45 780 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         37 456 kr/år

  

 



Förbundsstyrelsen – ärende 4  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe, projektledare, Marie Egerstad, chef, 

vuxenutbildningen 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00123 
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Interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga 

daterad 2021-05-31 samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 

30 november 2021. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef 

  

Skickas till  

Medlemskommunerna     



Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Marie Egerstad 

Datum: 2021-05-31 
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Prislista för interkommunal 

ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning 2022 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 
Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 

oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 

såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 

sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För 

elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner. 

 

Nedan följer prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 

oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1: 60 kronor per timme 

Studieväg 2: 50 kronor per timme 

Studieväg 3: 45 kronor per timme. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-08-27, Diariienummer: 2021-00168  

Datum: åååå-mm-dd  

Regional överenskommelse om 
hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att ställa sig 

bakom förslag till överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet.  

Sammanfattning av ärendet 

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård samt skola eller daglig 

verksamhet. En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, 

skola, daglig verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, 

primärvård och kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse som förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker 

och jämlik hjälpmedelshantering som möjligt.  

Det politiska samrådsorganet, SRO, ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23. Västkoms styrelse beslöt 2021-06-01 att ställa 

sig bakom förslaget till överenskommelse och rekommendera 

kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta egna beslut.  

Beslutsunderlag 

• TU Hjälpmedel Västkoms styrelse 

• Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

• Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola och daglig 

verksamhet inom Västra Götaland 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Skickas till 

Medlemskommunerna 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 
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Bakgrund  

Problembeskrivning 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och 

grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. 

Beroende på det aktuella syftet med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett 

personligt eller ett pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket 

komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och ta till 

vara den kompetens som finns hos huvudmännen på bästa sätt har ett dokument efterfrågats 

som förtydligar ansvaret för de berörda aktörerna.  

Tidigare lokala utredningar och aktiviteter i Västra Götaland 

Det tidigare Samarbetsrådet för Västra Götalandsregionen och VästKom gav 2006 ett uppdrag 

till en arbetsgrupp att konkretisera och exemplifiera grundutrustning inklusive pedagogiska 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Syftet med uppdraget skulle vara att skapa en samsyn i Västra 

Götaland om gränsdragning mellan grundutrustning, pedagogiska hjälpmedel och personliga 

hjälpmedel i barnomsorg/skola. Arbetsgruppen kom dock fram till att det inte var möjligt att 

enas om en specificerad lista. 
 

Dåvarande Hjälpmedelsinstitutet (HI) tog fram en vägledning 2008 för hur ansvars-

fördelningen borde se ut. Det konstaterades att kommuner och landsting har ett delat ansvar 

för att barn och elever med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel i skolan, ska få 

tillgång till sådana. Utredarna föreslog att det skulle tas fram lokala överenskommelser mellan 

primärkommunerna och landstingen då samverkan och samarbete mellan olika vårdgivare är 

nyckeln till ett framgångsrikt stöd till medborgarna. Efter att frågan diskuterats i det 

dåvarande gemensamma Samarbetsrådet för hjälpmedel i Västra Götaland beslutades att 

tillämpa vägledningen från Hjälpmedelsinstitutet utan att en mer formell lokal 

överenskommelse togs fram. Ett ställningstagande gällande detta skrevs på 2008-11-18, av 

Dan Gustafsson VästKom och Mikael Forslund Handikappförvaltningen (nuvarande 

Habilitering & Hälsa). 
 

I ett försök att förtydliga de olika ansvarsdelarna för hjälpmedel tog Habilitering & Hälsa 

fram ett dokument 2013 där olika produktområden på sexställig ISO-kodsnivå angav vad som 

borde betraktas som grundutrustning i förskola, skola respektive särskola. Detta dokument har 

dock inte fastställts och undertecknats av berörda.  
 

 

Uppdragsbeskrivning 
Ledningsrådet Medicintekniska produkter gav i december 2019 ett uppdrag att skapa en 

tillfällig beredningsgrupp med syfte att tydliggöra ansvar för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet. I uppdraget ingick att särskilja vad som är pedagogiskt hjälpmedel, 

grundutrustning, lokalanpassning samt personligt förskrivet hjälpmedel.  

Den tillfälliga beredningsgruppen förväntades starta i februari 2020.  
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Deltagare i den tillfälliga beredningsgruppen 

Ann Trbovsek, Daglig verksamhet SDF Östra Göteborg 

Ann-Sofie Lönn, Daglig verksamhet Lidköping 

Annica Garpebring, grundsärskola i Alingsås 

Charlotte Stigh-Brüsin, förskola och skola, Sjuhärad (från hösten 2020 som referensperson) 

Annika Flytström, Primärvårdens hjälpmedelsenhet 

Linda Augustsson, hälso- och sjukvård Marks kommun 

Stina Nyström, Habilitering och hälsa 

Anette Alfredsson, hjälpmedelssamordnare för VGR och de 49 kommunerna 

 

 

Arbetsformer 

Avgränsningar 

Ansvarig huvudman för skola eller daglig verksamhet har ansvar för lokalanpassningar. 

Beredningsgruppen upplevde ingen generell gränsdragningsproblematik avseende detta, 

varför lokalanpassningar inte omfattats i gruppens arbete.  

 

I uppdraget ingick att även inkludera privata aktörer inom förskola, skola och daglig 

verksamhet, men detta har inte fokuserats på eftersom Socialstyrelsen (2020) bedömer att 

särskilda överenskommelser behöver göras med privata aktörer. I detta sammanhang kan dock 

nämnas att privata aktörer som är utförare av skolverksamhet eller vård och omsorg i Västra 

Götaland på uppdrag av en kommun i länet, kan avropa grundutrustning från 

Hjälpmedelscentralens sortiment. En förutsättning är dock att kommunen har avtal med 

Hjälpmedelscentralen gällande grundutrustning. Kravet är också att beställande verksamhet 

kan visa upp ett godkännande från den berörda kommunen. 

 

Beredningsgruppen har diskuterat problematik med att varje enskild kommun själv kan 

besluta om vad som ingår i grundutrustningen, men har bedömt att denna fråga inte kan lösas 

inom ramen för uppdraget. 

Genomförda aktiviteter 

Arbetsgruppen startade sitt arbete först 2020-03-26 på grund av att det tog längre tid än 

förväntat att bemanna gruppen. Gruppen har träffats vid sju tillfällen fram till 2020-11-23 och 

de flesta mötena har genomförts på distans. Deltagarna har utöver mötena var och en förberett 

frågor, bearbetat material och inhämtat information. 

 

De verksamheter som omfattas är förskola, förskoleklass, grundskola/grundsärskola, 

gymnasieskola/gymnasiesärskola, daglig verksamhet inom LSS, 

hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunal hälso- och 

sjukvård. I denna rapport benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola alternativt 

daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. 

 

Beredningsgruppens arbete har till stor del utgått från figur 1, som beskriver olika vägar att få 

tillgång till ett hjälpmedel. De röda ovala ringarna i bilden åskådliggör att diskussionerna 

framförallt handlat om ansvarsfördelning gällande behovsbedömning, hjälpmedel enligt HSL 

(personligt förskrivna), grundutrustning (både inom skola och daglig verksamhet) samt 

pedagogiska hjälpmedel i skola. 



4 

 

 

 
Figur 1Beskrivning av olika vägar för att få tillgång till hjälpmedel. (Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel) 

Beredningsgruppen inledde sitt arbete med diskussioner om vad deltagande upplever fungerar 

bra och vad som skulle kunna fungera bättre. Under arbetets gång framkom att en viktig 

aspekt för samsyn och en god samverkan mellan olika aktörer grundas i att tolka och använda 

begrepp och termer på liknande sätt. Genom hela arbetsprocessen har beredningsgruppen 

därför haft fokus på att diskutera definitioner och tillämpning av olika begrepp kopplade till 

uppdraget. Representanter från förskola och skola har bedömt att samma krav på 

grundutrustning kan gälla inom alla de skolformer som omfattas i uppdraget. 

Omvärldsbevakning 

Förutom den referenslitteratur som anges i referenslistan har inspiration inför 

beredningsgruppens arbete hämtats från dokument och överenskommelser i andra regioner, 

som funnits tillgängliga på internet. En rapport från Socialstyrelsen som publicerades i juni 

2020 har utgjort ett stöd i arbetet med att ta fram förslag på en lokal överenskommelse. 

 

Resultat 
Beredningsgruppens arbete har resulterat i ett förslag till överenskommelse som till stor del 

bygger på rekommendationer publicerade av Socialstyrelsen (2020). Utöver de övergripande 

definitionerna av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning som 

presenteras i Socialstyrelsens rapport lämnar beredningsgruppen förslag på lokal tillämpning 

utifrån förutsättningar i Västra Götaland. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. Förslag på överenskommelse finns bilagd. 

Synpunktsrunda gällande överenskommelsen 

Beredningsgruppens medlemmar har var och en skickat ut utkast på överenskommelsen i sina 

respektive nätverk. Synpunkter på innehållet i överenskommelsen har lämnats via framtagen 

svarsmall. Verksamheter från följande områden har lämnat synpunkter: 

• Barn- och utbildningsförvaltning 

• Förskole-/grundskoleförvaltning 

• Gymnasie-/vuxenutbildningsverksamheten 

• Socialförvaltning 

• Nätverk inom Funktionshinder, daglig verksamhet 

• Koncernkontoret, hälso- och sjukvårdsstab 

• Habilitering & Hälsa 
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• Hemsjukvård och rehabilitering 

• Regionhälsan 
 

Totalt har beredningsgruppen tagit emot drygt 90 synpunkter på olika avsnitt i 

överenskommelsen, varav cirka hälften innehöll positiva kommentarer och övriga innehöll 

förslag om redaktionella eller innehållsmässiga justeringar. Alla inkomna synpunkter 

sammanställdes i en matris. Några frågeställningar ansåg beredningsgruppen redan var 

besvarade i överenskommelsen, varför dessa inte åtgärdats. Några kommentarer handlade om 

frågor som beredningsgruppen bedömt inte går att lösa inom ramen för detta uppdrag. 

Förslag till beslut  

Beredningsgruppen föreslår att Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i Västra 

Götaland antar föreliggande förslag till överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet.  

 

För att uppnå en jämlik hantering i hela Västra Götaland krävs att samtliga kommuner ställer 

sig bakom och tillämpar överenskommelsen. Privata aktörer som driver verksamhet på 

uppdrag av Västra Götalandsregionen eller av en kommun kan omfattas av 

överenskommelsen, om detta framgår i uppdraget till den privata aktören. 

Konsekvensanalys av förslag i lokal överenskommelse 

För att stärka patientsäkerheten och öka tydligheten avseende ansvarsfördelning är 

beredningsgruppens samlade bedömning att förändringar behöver göras i Handbok för 

förskrivning av personliga hjälpmedel utifrån följande förslag i lokal överenskommelse: 

1. Den enskildes behov av ett individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet ska tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även i de fall detta skulle innebära förskrivning av två likvärdiga hjälpmedel 

(dubbelförskrivning), vilket kan betyda att vissa produkter som idag bekostas av skola 

eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. Se formuleringar 

under rubriken Personligt förskrivna hjälpmedel på sidan 10 (tredje stycket).  

2. Grundutrustning ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer 

som vistas i verksamheten, vilket förtydligar nuvarande krav på grundutrustning som 

anger att vissa verksamheter ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Konsekvensen av föreslaget tillägg kan bli att 

hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det endast är en person i 

verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för berörd verksamhet att 

anskaffa som grundutrustning.  

 

Statistik gällande förslag i överenskommelsen 
De kommuner, i dagsläget 48, som tecknat avtal med Hjälpmedelscentralen gällande 

grundutrustning kan avropa hjälpmedel ur Hjälpmedelscentralens sortiment. För att belysa 

storleksordningen på en uppskattad kostnadsförskjutning, enligt beskrivningen för konsekvens 

punkt 1. ovan, har statistik inhämtats från Hjälpmedelscentralen gällande hyreskostnader för 

grundutrustning i september 2020. De underlag som gick att få fram har dock stora brister 

som härrör från att varje beställande enhet själv väljer ”kundnamn”, vilket inte alltid 

avspeglar vad det är för typ av verksamhet. Med anledning av detta har det inte varit möjligt 

att få fram rättvisande data som avser kostnader för daglig verksamhet. För att ändå kunna 

göra någon form av uppskattning visas därför endast statistik inom skolans område där 

sökning i underlagen gjorts på ”skol” och ”gymn”. 
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Ett antagande som tillämpats vid genomgång av statistiken är att hjälpmedel med olika 

inställnings-/anpassningsmöjligheter samt med flera valbara tillbehör (såsom knästöd, bålstöd, 

huvudstöd, höftstöd, underarmsstöd, svankstöd, bäckenstöd, sidostöd eller ankelstöd) borde, 

utifrån beredningsgruppens förslag, vara ett hälso- och sjukvårdsansvar och därmed ett 

personligt förskrivet hjälpmedel. Huvudhjälpmedel som överensstämde med antagandet 

markerades i underlaget och utgjorde grund för nedanstående kostnadsberäkning, se tabell 1. 

Statistikunderlaget omfattar totalt 13 315 artiklar (huvudhjälpmedel och tillbehör), varav cirka 

4500 utgör grundutrustning inom skola. 

 
Tabell 1. Kostnader grundutrustning 

Hyreskostnad september 2020 i VG Summa Andel 
Grundutrustning, totalt 

 

       1 327 298 kr 100 % 

Grundutrustning, skola 

 

Cirka 300 000 kr    23 % av grundutrustning, total  

Hjälpmedel i skola med många 

inställningsmöjligheter och valbara 

tillbehör  

Cirka   90 000 kr  30 % av grundutrustning, skola 

 

Sammanfattningsvis blir konsekvensen att den grovt uppskattade månadskostnaden på 90 000 

kr, enligt exemplet, istället skulle belasta vårdgivare som har hälso- och sjukvårdsansvar.  

Den tillgängliga, om än bristfälliga, statistiken visar att andelen hjälpmedel (grundutrustning) 

med flera olika inställningsmöjligheter och tillbehör är färre inom daglig verksamhet, vilket 

därför troligen inte leder till stora kostnadsförskjutningar. 

 

Beredningsgruppen tror att det i vissa fall kan bli en kostnadsförskjutning från personligt 

förskrivet hjälpmedel till grundutrustning på grund av att nuvarande regelverk tillämpas olika 

i Västra Götaland. Eventuell kostnadsförskjutning avseende detta har beredningsgruppen inte 

sett vara möjlig att beräkna. 

 

 

Kvarstående frågor att hantera 
• Om Ledningsråd Medicintekniska produkter ställer sig bakom förslaget till lokal 

överenskommelse behöver också ställning tas avseende den fortsatta beslutsgången.  

• Om överenskommelsen tecknas av samtliga berörda parter krävs en revidering i Handbok 

för förskrivning av personliga hjälpmedel enligt beskrivna konsekvenser.   

• I beredningsgruppens förslag är fristående privata aktörer exkluderade. Denna 

avgränsning har gjorts då Socialstyrelsen (2020) bedömer att särskilda överenskommelser 

behöver göras med privata aktörer.  

• Kartläggning av behov och möjlighet avseende en gemensam grundutrustningslista för 

samtliga 49 kommuner i Västra Götaland. 



Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 

http://www.vardsamverkan.se/
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  

  



3 

 

Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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funktionsnedsättning” 2020 https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-

dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf 

 

Socialstyrelsens termbank https://termbank.socialstyrelsen.se/  

 

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/barnkonventionen/
http://www.mfd.se/delaktighet/fns-konvention/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/
https://www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/vems-ar-ansvaret-for-hjalpmedel-i-skolan.pdf
https://www.spsm.se/globalassets/uppsatser/uppsatser1/vems-ar-ansvaret-for-hjalpmedel-i-skolan.pdf
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2017/05/sou-201743/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/halso--och-sjukvardslag-201730_sfs-2017-30
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993584-om-medicintekniska-produkter_sfs-1993-584
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-1993387-om-stod-och-service-till-vissa_sfs-1993-387
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svenskforfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf
https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/ovrigt/2020-6-6852.pdf
https://termbank.socialstyrelsen.se/
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Datum: åååå-mm-dd  

Göteborgs Stads energiplan 
2022-2030 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen att ställa sig bakom förslag till yttrande daterat 

2021-08-06. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Göteborgs Stad, miljöförvaltningen, daterad 2021-06-16 beretts 

tillfälle att yttra sig över Göteborg Stads energiplan 2022-2030. 

 

Energiplanen syftar till att driva på genomförandet av åtgärder som leder till 

att nå följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021–2030: 

• Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 

• Producera energi enbart av förnybara källor 

• Minska klimatpåverkan från transporter 

 

Energiplanen syftar även till att bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete 

med att säkerställa en trygg energiförsörjning och fungera som en gemensam 

utgångspunkt som visar riktningen för stadens arbete med energifrågor. 

Genom detta uppfylls samtidigt lagkravet på kommunal energiplanering.  

 

GR är positiv till den höga ambitionsnivån i energiplanen. Att åtgärderna har 

målår i närtid är bra då det är bråttom med klimatomställningen. 

 

GR ser positivt på att Göteborgs Stad agerar proaktivt även i de frågor som de 

inte har full rådighet över. I flera av åtgärderna vill Göteborg gå före och 

påverka både nationella och internationella styrmedel och lagstiftning. 

Göteborgs ser också vikten av att dela med sig av lärdomar av projekten inom 

sin verksamhet med också till andra aktörer och allmänhet.  

 

GR medverkar gärna och kan också ta en roll i att samordna processer som 

krävs för att nå målen. Det är viktigt att erfarenheter och lärdomar kommer fler 

till godo och att storstadsregionen verkar åt samma håll.  
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Beslutsunderlag 

Göteborgs Stads energiplan 2022-2030, remissversion. Energiplanen finns att 

hämta på Göteborgs Stad webbsida. 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I Göteborgs Stads budget för 2019 tilldelades miljö- och klimatnämnden 

tillsammans med kommunstyrelsen uppdraget att justera och uppdatera 

Göteborgs Stads miljöprogram. I ett senare beslut av kommunstyrelsen gavs 

Stadsledningskontoret uppdraget att säkerställa att även stadens energiplan 

uppdateras i samband med arbetet med det nya miljö- och klimatprogrammet. 

 

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till Göteborgs Stads energiplan 

2022–2030. Energiplanen syftar till att driva på genomförandet av åtgärder 

som leder till att nå följande mål i Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 

2021–2030: 

• Minska energianvändningen i bostäder och lokaler 

• Producera energi enbart av förnybara källor 

• Minska klimatpåverkan från transporter 

 

Energiplanen syftar även till att bibehålla och utveckla Göteborgs Stads arbete 

med att säkerställa en trygg energiförsörjning och fungera som en gemensam 

utgångspunkt som visar riktningen för stadens arbete med energifrågor. 

Genom detta uppfylls samtidigt lagkravet på kommunal energiplanering.  

 

För att Göteborg ska kunna nå målet om att bli en hållbar stad kommer det att 

krävas större förändringar i hela samhället och samtliga aktörer behöver vara 

med i omställningen. 

 

Energiplanens ramar utgörs av Göteborgs Stads rådighet och de åtgärder som 

listas kommer inte allena leda till att stadens miljö- och klimatmål nås. För att 

lyckas med den omställning som är nödvändig behövs samverkan i hela 

Göteborg - både inom kommunal och regional verksamhet - och med 

näringsliv, invånare och akademi, för att utveckla verksamheter och förändra 

beteenden. 

 

Energiplanen avgränsas genom att den omfattar den energi som produceras 

eller används inom kommunens geografiska område, den energi som 

produceras av Göteborgs Stad utanför kommunens gränser och den energi som 

används av kommunens anställda vid resor i tjänsten utanför kommunens 

gränser. Allmänhetens resor utanför kommunens gränser ingår inte i planen. 

https://goteborg.se/wps/portal/start/miljo/det-gor-goteborgs-stad/program-och-planer-for-miljo-och-klimat/goteborgs-stads-energiplan-2022-2030-remissversion


Göteborgs Stads energiplan 2022-2030    3 (5) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Cecilia Kvist, Regionplanerare 

Datum: 2021-08-06, Diarienummer: 2021-00142 

 

  

 

 

Utöver de energirelaterade mål som Göteborg avser att nå, står kommunen 

inför en rad utmaningar kopplade till energisystemets utformning såväl som 

användning. 

• Eleffektbrist 

• Klimatförändringar 

• En kraftig befolkningsökning 

• Styrmedelspåverkan 

• Resurser och rådighet 

 

För att nå de uppsatta målen och för att möta de identifierade utmaningarna 

anges ett antal åtgärder i denna plan. Ett stort arbete för att energieffektivisera, 

minska energianvändning och ställa om till förnybara bränslen pågår redan i 

Göteborg. Åtgärderna i den här planen kompletterar redan pågående arbete 

med sådant som identifierats saknas, behöver utvecklas eller intensifieras i 

Göteborgs Stad. 

 

Listan nedan visar energiplanens övergripande åtgärdsrubriker. Under varje 

åtgärdsrubrik finns en mer detaljerad beskrivning av de åtgärder som ska 

genomföras.  

 

1. Flexibelt och kapacitetssäkert energisystem 

2. Energieffektivisering av den kommunala sektorn 

3. Energieffektivisering av den privata sektorn 

4. Förnybar el  

5. Förnybar och återvunnen värme 

6. Förnybar och återvunnen kyla 

7. Energieffektiva och fossilfria resor, transporter och arbetsmaskiner  

8. Utökad tillgång till laddplatser och fossilfria fordonsbränslen 

9. Koldioxidinfångning och lagring 

 

Åtgärderna har antingen ett målår eller beteckningen ”n/a”, vilket innebär att 

åtgärden ska utföras som ett kontinuerligt arbete. De åtgärder som har ett 

målår ska vara utförda senast under det angivna året. Kontinuerligt arbete 

innebär att åtgärden omgående ska påbörjas, om arbetet inte redan pågår, och 

sedan fortsätta pågå under planens genomförandetid. 

 

Bedömning 



Göteborgs Stads energiplan 2022-2030    4 (5) 

Förbundsstyrelsen – ärende 6 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Cecilia Kvist, Regionplanerare 

Datum: 2021-08-06, Diarienummer: 2021-00142 

 

  

 

Inledning 

Energiplanen är en del i genomförandet av Göteborgs Stads miljö- och 

klimatprogram som GR tidigare svarat på. De övergripande kommentarer vi 

gav då gäller även för denna remiss. 

 

Storstadsregionen präglas till stor del av ett ömsesidigt beroende som skapar 

komplexitet men också möjligheter. När det gäller miljö- och klimatfrågor blir 

det särskilt påtagligt och GR ser därför samarbete över gränserna som centralt 

för att nå uppsatta mål. GR kan utgöra arena för samordning av de processer 

som krävs för att skapa samstämmighet och nå våra gemensamma 

målsättningar kring miljö och klimat.  

 

Göteborg Stad, miljöförvaltningen, önskar i första hand få svar på ett antal 

frågor vilka framkommer av rubriksättningen nedan.   

Anser ni att ambitionsnivån på åtgärderna är tillräcklig hög? 

GR är positiv till en hög ambitionsnivå i energiplanen för att nå klimatmålen. 

Åtgärderna har i flera fall ett målvärde och ett målår att förhålla sig till, vilket 

gynnar åtgärdens framdrift. Att åtgärderna har målår i närtid är bra då det är 

bråttom med klimatomställningen. 

 

GR ser positivt på att Göteborgs Stad agerar proaktivt även i de frågor som de 

inte har full rådighet över. I flera av åtgärderna vill Göteborg gå före och 

påverka både nationella och internationella styrmedel och lagstiftning. 

Göteborg ser också vikten av att dela med sig av lärdomar av projekten inom 

sin verksamhet men också till andra aktörer och allmänhet.  

Vilka övergripande synpunkter har ni på energiplanens innehåll och struktur? 

Anser ni att energiplanen missat något viktigt område eller någon viktig 

åtgärd? 

Det är en strukturerad och lättläst energiplan. Energiplanen beskriver väl syftet 

med planen, dess utmaningar och vilka åtgärder som föreslås för att nå de 

energirelaterade målen i miljö- och klimatprogrammet.  

 

Energisystemet är komplext vilket den schematiska bilden över energisystemet 

i Göteborg beskriver. Bilden är bra att gå tillbaka till när man läser vidare i 

bilagan om nulägesbeskrivning av energisystemet i Göteborg. Att nyttja bilagor 

för orientering och fördjupad information gör att innehållet i energiplanen 

koncentreras till att lyfta fram åtgärderna. 

 

Åtgärdsrubrikerna indikerar bredd på åtgärderna med koppling till målen som 

ska nås.   
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Utifrån er egen verksamhet, ser ni möjligheter för er att bidra till att nå målen 

i energiplanen? I så fall hur? Hur kan Göteborgs Stad agera för att stötta er i 

det?  

Göteborgsregionen tar sin utgångspunkt i mål- och strategidokumenten 

Strukturbild för Göteborgsregionen och Hållbar tillväxt. Det är regionala 

överenskommelser om att skapa en stark och långsiktigt hållbar regional 

struktur som utgår från storstadsområdets möjligheter. I Strategisk inriktning 

2020-2023 lyfter vi behovet om att förändra transportsektorn för att göra nytta 

för klimatet. Det innebär bland annat att arbeta med hållbar mobilitet och 

medverka till att samhällets transporter blir mer effektiva.   

 

För att genomföra åtgärderna i energiplanen lyfts vikten av att samverka med 

flera aktörer. Göteborgsregionen deltar gärna och bidrar med kunskap kopplat 

till den fysiska planeringen i arbetet med att få till en utbyggd nätinfrastruktur 

eller annan infrastruktur kopplat till genomförande av åtgärder. Det gäller 

också möjligheter att gemensamt finna regionalt strategiska områden för 

markintensiva energianläggningar.  

 

GR är en arena för utveckling och samverkan och har vana att driva nätverk 

och processer. Vi medverkar gärna och kan också ta en roll i att samordna 

processer som krävs för att nå målen. Det är viktigt att erfarenheter och 

lärdomar kommer fler till godo och att storstadsregionen verkar åt samma håll.  

Har ni några övriga synpunkter? 

Rapporten Göteborgs Stads energiplan – utvärdering och perspektiv är ett bra 

komplement till energiplanen då den ger fördjupad information och förståelse 

till att klara målen.  

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth  

Avdelningschef 

 

  

Skickas till 

Miljöförvaltningen, Göteborgs Stad: miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se, 

ange diarienummer MKN-2021-10533 samt avsändare i ämnesraden.  

 

 

mailto:miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se
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Datum: åååå-mm-dd  

Mölndals Energiplan för 
minimerad klimatpåverkan 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen besluta att godkänna föreliggande förslag till 

yttrande daterat 2021-08-06.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Mölndals stad daterad 2021-05-07 beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad remiss. 

 

Enligt lagen om kommunal energiplanering ska varje kommun ha en aktuell 

energiplan. Syftet med Mölndals Energiplan för minimerad klimatpåverkan 

är att svara upp mot lagkravet och bidra till uppfyllelse av kommunens 

målsättning om ett klimatneutralt Mölndal år 2045.  

 

Den föreslagna planen innehåller tre övergripande målsättningar till 2030:      

1) Trygg energiförsörjning, 2) Fossiloberoende Mölndal, 3) Lokal och förnybar 

energiproduktion. 

 

Göteborgsregionen ser positivt på de övergripande målen samt på inriktningen 

på de delmål och åtgärder som finns i planen. Dock skulle delmål och åtgärder 

kunna formuleras skarpare för att klargöra vilken verkningsgrad de har för att 

uppnå de övergripande målen. Planens delmål och åtgärder kopplade till 

samhällsplanering och transporter stämmer väl överens med 

Göteborgsregionens befintliga strategier. Planen lyfter även några områden där 

bred samverkan behövs och här ser Göteborgsregionen att vi kan ha en 

stödjande roll. 

Beslutsunderlag 

Energiplan för minimerad klimatpåverkan, remissversion 21-04-21. 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

https://www.molndal.se/download/18.49409e481791c780b44710f2/1621335470699/remiss_energiplan_for_minimerad_klimatpaverkan.pdf
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Bakgrund och syfte 

Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha 

en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i 

kommunen. Energiplanen ska innehålla en analys av vilken inverkan den i 

planen upptagna verksamheten har på miljön, hälsan och hushållningen med 

resurser såsom mark och vatten. Syftet med Mölndal kommuns Energiplan för 

minimerad klimatpåverkan är att svara upp mot lagkravet och bidra till 

uppfyllelse av kommunens målsättning om ett klimatneutralt Mölndal år 2045. 

Den föreslagna energiplanen siktar mot en hållbar energiförsörjning och 

energianvändning inom kommunen, för att uppnå ett klimatneutralt 

välfärdssamhälle. 

 

Energiplanen innehåller tre övergripande målsättningar till 2030: 

1) Trygg energiförsörjning: En förutsättning för en växande stad och 

elektrifiering av fossilberoende delar av samhället är att långsiktigt 

säkra tillgång till fossilfri energi som levereras utan avbrott överallt och 

på årets alla timmar. 

2) Fossiloberoende Mölndal: Växthusgasutsläpp från Mölndals 

territorium ska minska med minst 80 procent jämfört med 1990. Målet 

ligger i linje med de regionala klimatmålen som Mölndal har ställt sig 

bakom. 

3) Lokal och förnybar energiproduktion: Omställningen stärks genom att 

produktionen av lokal förnybar energi ökar. 

 

Planen är uppdelad i tre olika huvudteman, plus en utblick om vätgas:   

a) Energisystemet – produktion, distribution och byggnaders/verksamheters 

energianvändning, b) Krisberedskap i energisystemet, c) Samhällsplanering 

och transportsektorns energianvändning. Dessa bryts ned i tematiska avsnitt 

som inleds med en nulägesbeskrivning och framtidsspaningar kopplat till 

energisystemet lokalt, nationellt och europeiskt. Avsnitten utmynnar i delmål 

och förslag på åtgärder. 

Bedömning 

Generella kommentarer 

Göteborgsregionen ser mycket positivt på att den föreslagna energiplanen 

tydligt sammanlänkas med klimatpåverkan. Hållbar energiplanering är 

avgörande för att nå såväl lokala som regionala, nationella och globala mål om 

minskade utsläpp av växthusgaser, vilket understryks i planen.  

De övergripande målen i planen är mycket relevanta mot en bakgrund av en 

växande kommun och storstadsregion där energibehovet förväntas öka, inte 

minst till följd av den elektrifiering som behövs för att nå klimatmålen. Planens 



Mölndals Energiplan för minimerad klimatpåverkan    3 (5) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sarah Johnstone, Regionplanerare 

Datum: 2021-08-06, Diarienummer: 2021-00100 

 

 

  

 

delmål och åtgärdsförslag skulle dock kunna formuleras skarpare för att 

klargöra vilken verkningsgrad de har för att uppnå de övergripande målen. 

Delmålen är ofta formulerade i termer av en minskning (av till exempel 

energianvändning) eller en ökning (av till exempel förnybar energiproduktion), 

men det är inte tydligt vilken grad av ökning eller minskning som behövs för att 

undvika eleffektbrist eller att nå målet om ett fossiloberoende Mölndal.  

 

En del av åtgärderna är formulerade i ganska vaga termer vilket gör det svårt 

att bedöma om kommunens rådighet i frågan nyttjas fullt ut, samt om 

åtgärderna räcker för att nå målen. Åtgärderna skulle med fördel kunna 

kompletteras med ett tidsperspektiv. Om utsläppsmålen ska nås till 2030 

behöver åtminstone en del av åtgärderna vara genomförda långt innan.  

 

De beskrivande texterna och diagrammen i planen utgör ett bra 

kunskapsunderlag som belyser möjligheter och utmaningar i den pågående 

energiomställningen och kommunens roll i denna. Kopplingen mellan de 

beskrivande delarna och delmålen eller åtgärderna skulle kunna förtydligas på 

vissa ställen. Till exempel finns under rubriken ”Förnybar energiproduktion” 

beskrivningar om fjärrkyla och geoenergi, men åtgärder kopplat till dessa 

kommer under en annan rubrik längre fram i planen. Ett delmål om lokal 

vattenkraft finns men kopplas inte till någon beskrivning om förutsättningar 

för lokal vattenkraft. Det gör det svårare för läsaren att uttyda hur åtgärder och 

delmål motiveras och hänger ihop med kunskapsunderlagen.  

 

I andra fall nämns vissa aspekter som viktiga i de beskrivande delarna utan att 

dessa sedan kopplas till åtgärder eller delmål. Till exempel vidhåller planen att 

förnybara energikällor inte alltid är hållbara sett ur ett brett perspektiv och att 

hållbarhetsaspekter såsom biologisk mångfald och upplevelsevärden måste 

beaktas. Hur dessa aspekter beaktas i planen framgår inte tydligt.  

Samhällsplanering och transportsektorns energianvändning 

Inriktningen på delmålen och åtgärderna kopplat till samhällsplanering och 

transporter är relevanta och stämmer väl överens med befintliga regionala 

utvecklingsstrategier. Hållbart resande är ett prioriterat område i 

Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023 och vi välkomnar att 

Mölndals infrastruktursatsningar i första hand ska stödja det hållbara resandet 

samt att dessa ska kompletteras med mobility management (MM)-åtgärder. 

Åtgärderna kopplade till lokalisering av bostadsbyggande och förtätning samt 

kollektivtrafikens framkomlighet ligger väl i linje med överenskommelserna i 

Strukturbild för Göteborgsregionen. Åtgärder för att skapa ett sammankopplat 

gång- och cykelvägnät stämmer även överens med intentionerna i 

Göteborgsregionens cykelplan. 
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Göteborgsregionen ser positivt på att energiplanen framhåller planering för ett 

transportsnålt samhälle som ett av de viktigaste verktygen för att nå sina mål. 

Transportsnåla samhällen där fler väljer gång, cykel eller kollektivtrafik har en 

positiv inverkan på hälsan på flera sätt, men planen nämner bara att de är 

aktiva färdsätt. Minskad biltrafik leder till mindre hälsofarliga luftföroreningar 

och buller lokalt, vilket skulle kunna lyftas tydligare i planens analys av 

inverkan på hälsa. 

 

Transporter står för över 70 procent av växthusgasutsläppen inom Mölndals 

gränser och även om inriktningen på åtgärderna är relevanta är det oklart från 

planen om dessa räcker för att det övergripande klimatmålet ska nås. Planen 

innehåller ett delmål om att minst 60% av Mölndalsbornas vardagsresor ska 

göras med gång, cykel eller kollektivtrafik, men motivering för procentsatsen 

saknas. Enligt planen utgörs redan en stor andel av vardagsresor med dessa 

trafikslag, delvis till följd av några av de åtgärder som återfinns i planen. En 

ambitionshöjning i delmålet skulle vara välkommet, tillsammans med en 

tydligare motivering av valda åtgärder: är dessa nya eller utökade från tidigare 

insatser för att öka hållbart resande? Räcker de för att nå de övergripande 

målen eller krävs ytterligare åtgärder?   

 

Den regionala avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet innehåller 

mål om att avfallstransporter ska vara 10 procent mer effektiva till 2030 samt 

att fordon, maskiner och anläggningar inom kommunens avfallsverksamhet 

ska drivas fossilfritt. Energiplanen skulle kunna kompletteras med åtgärder 

kopplade till dessa mål eller en hänvisning till eventuella andra strategier där 

relevanta åtgärder har bestämts. 

 

Göteborgsregionen välkomnar åtgärdsförslaget om regional samverkan kring 

energieffektivisering i godstrafiken och deltar gärna i samarbetet. Vi ser även 

fördelar med ett regionalt samarbete kring upphandling för hållbara 

godstransporter och för entreprenader, då liknande kravställningar inom 

regionen kan underlätta för leverantörers omställning. Göteborgsregionen 

skulle kunna ha en samordnande roll i ett sådant samarbete. 

Energisystemet: produktion, distribution och 

byggnaders/verksamheters energianvändning 

Planen omfattar uttryckligen inte klimatanpassningsåtgärder och hänvisar till 

att en process för klimatanpassning ska startas upp. Göteborgsregionen vill 

redan nu understryka vikten av att ta hänsyn till ett förändrat klimat i 

energiplaneringen. Utöver risker för energiinfrastrukturen till följd av 

extremväder innebär stigande medeltemperaturer ändringar i 

energianvändningen. Värmeböljor innebär ett ökat kylbehov och här behövs 

lösningar för att avlasta elnätet, såsom anpassning av byggnader, strategiskt 



Mölndals Energiplan för minimerad klimatpåverkan    5 (5) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sarah Johnstone, Regionplanerare 

Datum: 2021-08-06, Diarienummer: 2021-00100 

 

 

  

 

nyttjande av grönska, samt utökad och energismart fjärrkyla. En ökad 

efterfrågan på kyla förväntas dock oavsett, vilket bör tas i beaktning. Varmare 

temperaturer kan även göra att värmebehovet minskar och därmed efterfrågan 

på fjärrvärme, vilket kan påverka elproduktionen i kraftvärmeverk. 

Göteborgsregionens nätverk för klimatanpassning kan vara ett stöd för 

kommunen i sitt arbete med klimatanpassningsprocessen. 

 

Göteborgsregionen välkomnar att planen tar höjd för nya tekniska lösningar 

kopplat till vätgas och till koldioxidavskiljning och lagring/användning 

(BECCS/BECCU). Dessa spås vara viktiga bidrag till att klimatmålen nås till 

2030 och här skulle kommunen kunna ta en aktivare roll än enbart bevaka 

utvecklingen. Ett regionalt samarbete kring vätgas och/eller BECCS skulle 

kunna möjliggöra skalfördelar och strategisk markanvändning. 

 

Det är mycket positivt att integrering av energiförsörjning och 

energiinfrastruktur i samhällsplanering utgör ett eget delmål i planen. God 

hushållning av markresurser samtidigt som marktillgången för framtidens 

energiinfrastruktur säkerställs är en mycket angelägen fråga för kommuner i en 

växande storstadsregion. Göteborgsregionen bidrar gärna med kunskap 

kopplat till den fysiska planeringen i arbetet med att få till en utbyggd 

nätinfrastruktur eller annan infrastruktur kopplat till genomförande av 

åtgärder. Det gäller också möjligheter att gemensamt finna regionalt 

strategiska områden för markintensiva energianläggningar. 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth 

Avdelningschef  

 

Skickas till 

Mölndals stad, Stadsledningsförvaltningen 

kontakt@molndal.se 

mailto:kontakt@molndal.se
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Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL - VGR som regionplaneorgan 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att 

godkänna föreliggande förslag till yttrande i enlighet med yrkande från Alexander 

Abenius (M) och Simon Waern (S).  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra 

Götalandsregionen (VGR) daterad 2021-03-16 beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerad remiss. Remissen avser VGR:s eventuella hemställan till regeringen om 

att bli regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen (PBL).   

En första tjänsteskrivelse med förslag till yttrande daterad 2021-08-09 togs fram. 

Tjänsteskrivelsen gör gällande att VGR bör påbörja processen med en hemställan 

till regeringen att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt 

PBL. Den samlade bedömning var att en politiskt styrd regional fysisk planering 

enligt PBL gynnar den regionala utvecklingen.   

Tjänsteskrivelsen betonar även att VGR behöver göra ett antal förtydliganden för 

att ha legitimitet i rollen som regionplaneorgan, bland annat vad gäller avsikten 

med ett regionplaneuppdrag, hur storstadsregionens funktionalitet bör beaktas och 

hur kommunalförbundens roll bör definieras i regional fysisk planering.  

Tjänsteskrivelsen presenterades för styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad vid 

deras sammanträde 2021-08-26. Styrgruppen beslöt då att föreslå 

förbundsstyrelsen att istället besluta att godkänna ett yttrande från styrgruppens 

presidium Alexander Abenius (M) och Simon Waern (S). I yttrandet framhålls 

sammanfattningsvis följande: 

GR anser att samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region och stat är 

positivt och att samverkan mellan dessa parter på det stora hela fungerar väl. GR 

anser dock att ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en 

olämplig maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR 

samt innebära en ökad administrativ börda för såväl kommuner, 

kommunalförbund och region. GR bedömer sammanfattningsvis att nackdelarna 

och riskerna med att införa ett nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. GR 

anser därmed att VGR ej bör påbörja processen med en hemställan till regeringen 

om att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt PBL.    

Beslutsunderlag 

• Yrkande: Alexander Abenius (M) & Simon Waern (S) 

• Protokollsutdrag § 44 styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 2021-

08-26 
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• Tjänsteskrivelse daterad 2021-08-09. 

• Remiss om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som 

regionplaneorgan. 

• Remissunderlag/faktaunderlag.  

 

 

Helena Söderbäck  

Förbundsdirektör  

 

Maria Sigroth  

Avdelningschef  

 

Skickas till  

Västra Götalandsregionen 



Yrkande: Alexander Abenius (M) & Simon Waern (S) 

 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att 

godkänna föreliggande förslag till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra 

Götalandsregionen (VGR) daterad 2021-03-16 beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerad remiss.  

Remissen avser VGR:s eventuella hemställan till regeringen om att bli 

regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen (PBL). VGR önskar genom remissen 

inhämta synpunkter från kommuner, kommunalförbund med flera aktörer.  

GR anser att samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region och stat är 

positivt och att samverkan mellan dessa parter på det stora hela fungerar väl. GR 

anser dock att ett stort regionplaneorgan i Västra Götaland riskerar att medföra en 

olämplig maktförskjutning från kommunerna och kommunalförbunden till VGR 

samt innebära en ökad administrativ börda för såväl kommuner, 

kommunalförbund och region.  

Sammanfattningsvis bedömer GR att nackdelarna och riskerna med att införa ett 

nytt regionplaneorgan överväger fördelarna. GR anser därmed att VGR ej bör 

påbörja processen med en hemställan till regeringen att få statens uppdrag att 

bedriva regional fysisk planering enligt PBL.    

Beslutsunderlag 

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan. 

Remissunderlag/faktaunderlag.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

En reviderad plan- och bygglag (PBL) började gälla 1 januari 2019. Det är endast 

formellt regionutvecklingsansvariga som kan få statens uppdrag att bedriva 

regional fysisk planering enligt PBL. I samband med lagändringen fick Region 

Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 

planering för sina respektive territorium. Lagändringen innebar också att GR 

förlorade sitt tidigare uppdrag som regionplaneorgan. I Västra Götaland är det bara 

VGR som kan inneha uppdraget att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. 

Finansdepartementet har frågat VGR om regionen bedömer att det finns 

förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. I remissvaren på den nyligen 

antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk 

planering. Frågan om regionens hållning gällande sin roll i regional planering 

enligt PBL har lyfts på VGR:s Beredning för hållbar utveckling (BHU). Inför ett 

ställningstagande önskade BHU undersöka bland annat kommunernas och 



kommunalförbundens inställning till VGR som regionplaneorgan. BHU beslöt att 

formalisera frågan genom en remiss. VGR är positiv till att bereda och utreda 

frågan om en hemställan till regeringen under förutsättning att det finns stöd från 

kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. VGR:s bedömning 

är att ett sådant stöd är en viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av 

planering. I remissen önskas svar på ett antal frågeställningar. 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få 

ansvar för regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland?  

• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja 

den kommunala fysiska planeringen?  

• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av 

att samverka kring på regional nivå?  

• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om 

att ansvara för regional planering enligt PBL.  

• Övriga synpunkter. 

BEDÖMNING 

Kommunal samverkan i den fysiska planeringen behövs för en hållbar utveckling 

Samverkan mellan kommuner är viktig för att göra det möjligt att behandla 

gemensamma frågor i ett större sammanhang. Det kan avlasta den enskilda 

kommunen från frågor som rör flera kommuner, regioner eller andra större 

geografiska områden. Det möjliggör också ett gemensamt agerande för att nå mål 

som en enskild aktör inte kan nå. Transportinfrastruktur, energiförsörjning, 

livsmedelsförsörjning och klimatåtgärder är frågor där en gemensam samsyn 

underlättar den lokala planeringen och genomförandet. Fysisk planering kräver 

dessutom stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar, vilket främjas av 

samsyn mellan kommuner.  

GR:s uppfattning är att samverkan i frågor om fysisk planering mellan kommuner 

och regionen är viktigt för att främja hållbar tillväxt och utveckling i 

Göteborgsregionen. GR:s uppfattning är dock att detta borde ske inom ramen för 

befintligt kommunalförbund, i likhet med den samverkan som finns idag, och inte 

genom att VGR blir ett regionplaneorgan för fysisk planering. 

Funktionella områden som utgångspunkt för planering 

GR anser att regional fysisk planering ger störst nytta om den tillämpas i 

funktionella områden, inte områden som bygger på administrativa 

gränsdragningar. För GR är storstadsregionens funktionalitet av central betydelse. 

Storstadsregionen omfattar delar av både Västra Götalands län och Hallands län. 

Länsgränsen innebär risk för administrativa begränsningar i den regionala fysiska 

planeringen för exempelvis transporter, näringsliv och arbetsmarknad. GR menar 

därför att GR samt arbetsmarknadsregionen runt GR är en mer relevant geografi 

att bedriva fysisk planering i, än Västra Götaland.  



Regional fysisk planering enligt PBL 

GR bedömer att fysisk planering som bedrivs i enlighet med PBL ger vissa fördelar 

jämfört med en icke-formaliserad planering (enligt den ordning som gäller i Västra 

Götaland idag) men GR anser inte att fördelarna väger upp nackdelarna. GR gör 

bedömningen att det finns en risk att makt och inflytande flyttas från kommunerna 

till den regionala nivån. GR ser också en tydlig risk att den administrativa bördan 

ökar för samtliga parter. 

VGR som regionplaneorgan? 

Eftersom PBL endast tillåter regionalt utvecklingsansvariga regioner att bedriva 

regional fysisk planering är det bara VGR som kan inneha mandatet. GR bedömer 

dock att det i dagsläget saknas förutsättningar för att VGR ska ha legitimitet i 

rollen. VGR har inte redovisat sin inriktning, ambition eller gränsdragning för en 

regional fysisk planering. Otydligheten skapar osäkerhet inför konsekvenserna av 

hur VGR kommer att ta sig an uppdraget. Det går därför inte att bedöma hur VGR 

skulle axla rollen som regionplaneorgan eller vilka konsekvenser det skulle få för 

planeringen i GR:s medlemskommuner. 

Kommunalförbundens roll 

Principiellt anser GR att kommunalförbunden ska ha en central roll vid samverkan 

mellan regional och kommunal nivå. Dagens samverkansformer utgör en god 

grund som forum för att utveckla den regionala planeringen. Arbetet präglas av 

ömsesidig lyhördhet, dialog och strävan efter samförstånd.  

Remissens frågeställningar 

GR noterar att remissens frågeställningar är ställda på ett sådant sätt att det kan 

tolkas som att VGR önskar få svar på vilka positiva effekter vi ser med att VGR blir 

ett remissplaneorgan. Det är bra att VGR önskar få svar på vilka fördelar det finns 

med sakfrågan. Samtidigt riskerar mindre neutrala frågeställningar att kritiska 

åsikter inte får samma utrymme. Dessa brister i remissupplägget bör beaktas när 

svaren sammanställs. För att underlätta fortsatt beredning besvarar GR dock 

frågorna översiktligt baserat på de resonemang som förts ovan.  

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?  

GR ställer sig negativa till införandet av regional fysisk planering i Västra Götaland. 

GR välkomnar dock samverkan mellan kommuner, kommunalförbund, region, 

angränsande regioner och stat. 

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska 

planeringen?  

Medlemskommunerna inom GR samverkar redan idag i frågor om fysisk planering 

och ser därför att samverkan mellan kommuner skapar förutsättningar och 

gemensamma spelregler, samtidigt som det kommunala planmonopolet 

säkerställer kommunens handlingsfrihet. Samverkan fungerar på det stora hela väl 

och ser därför inte att fördelarna är tillräckligt stora med VGR som 

regionplaneorgan.   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring 

på regional nivå?  



Då GR redan samverkar i frågor om fysisk planering mellan medlemskommunerna 

anser GR att VGR ej ska hemställa om att bli regionplaneorgan. Vi välkomnar dock 

fortsatt konstruktiva politiska samtal och samverkan mellan regionens fyra 

kommunalförbund och Västra Götalandsregionen. 

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 

Dagens samverkansformer utgör en god grund som forum för att utveckla den 

regionala planeringen. 

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL.  

Som framgått ovan anser GR att VGR ej ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL. 
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Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL - VGR som regionplaneorgan 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår Förbundsstyrelsen att 

godkänna föreliggande förslag till yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Västra 

Götalandsregionen (VGR) daterad 2021-03-16 beretts möjlighet att yttra sig över 

rubricerad remiss.  

Remissen avser VGR:s eventuella hemställan till regeringen om att bli 

regionplaneorgan enligt Plan- och bygglagen (PBL). VGR önskar genom remissen 

inhämta synpunkter från kommuner, kommunalförbund med flera aktörer.  

GR bedömer att regional fysisk planering behövs. Den regionala 

utvecklingspolitiken bör ha ett fysiskt perspektiv för att nå uppställda mål. Där den 

regionala utvecklingsstrategin och regionens budget anger vad och när åtgärder 

ska genomföras, beskriver regional fysisk planering var det ska göras. Eftersom 

PBL endast tillåter regionalt utvecklingsansvariga regioner att bedriva regional 

fysisk planering är det bara VGR som kan inneha mandatet. 

GR bedömer att regional fysisk planering enligt PBL ger fördelar genom att 

tydliggöra mandat, roller och processer samt skapar långsiktighet och stabila 

planeringsförutsättningar för regionala frågor såsom infrastruktur. GR menar 

vidare att Västsverige bör ha samma planeringsmässiga förutsättningar och samma 

legitimitet som de två andra storstadsregionerna Region Stockholm och Region 

Skåne. Utan regionplaneorgan faller planeringsrollen i hög grad på Länsstyrelsen 

och därmed försvagas det regionala politiska inflytandet över den fysiska 

planeringen i Västra Götaland.  

GR vill poängtera vikten av att regional fysisk planering ger störst nytta om den 

tillämpas i funktionella områden. För GR är storstadsregionens funktionalitet av 

central betydelse. Storstadsregionen omfattar delar av både Västra Götalands län 

och Hallands län. En funktionell regional fysisk planering kräver därför samverkan 

över länsgränserna.  

GR:s samlade bedömning är att en politiskt styrd regional fysisk planering enligt 

PBL gynnar den regionala utvecklingen. Bedömningen förutsätter att politiska 

överenskommelser mellan VGR och kommunalförbunden kan formaliseras i en 

regionplan.   

GR bedömer dock att det i dagsläget saknas vissa förutsättningar för att VGR ska 

ha legitimitet i rollen. VGR har inte redovisat sin inriktning, ambition eller 



   

Yttrande över remiss om regional fysisk planering – VGR som regionplaneorgan    2 (8) 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad – Ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Sebastian Andersson 

Datum: 2021-08-09, diarienummer: 2021-00057 

gränsdragning för en regional fysisk planering. Otydligheten skapar osäkerhet inför 

konsekvenserna av hur VGR kommer att ta sig an uppdraget.  

 

GR kan därför inte i den här remissen ta ställning till VGR:s lämplighet som 

regionplaneorgan. För att kunna ta ställning i sakfrågan anser GR att VGR behöver 

göra ett antal förtydliganden. För att inte tappa tempo i frågan kan dessa 

förtydliganden med fördel göras i en hemställan till regeringen om att bli 

regionplaneorgan. Staten kommer därefter skicka hemställan på remiss till 

kommuner, kommunalförbund med flera. Då kommer GR att slutligt kunna ta 

ställning till VGR:s lämplighet som regionplaneorgan.  

De områden som GR önskar att VGR förtydligar är: 

 

• VGR:s avsikter med ett regionplaneuppdrag samt ett översiktligt förslag till 

organisation och resursbehov för att kunna utföra uppdraget. 

• Redovisa vilka frågor som VGR anser ska ingå i en regional fysisk planering 

samt hur det kommunala planmonopolet kommer att säkerställas. 

• Hur VGR avser beakta geografiska skillnader och funktionella områden som 

utgångspunkter för regional fysisk planering enligt PBL.   

• Hur VGR avser beakta storstadsregionens funktionalitet. 

• Definiera kommunalförbundens roll i en regional fysisk planering.  

Om dessa förtydliganden sker i hemställan kommer GR:s slutliga bedömning om 

VGR som regionplaneorgan ske i en remiss från staten. 

Sammanfattningsvis anser GR att VGR bör påbörja processen med en hemställan 

till regeringen att få statens uppdrag att bedriva regional fysisk planering enligt 

PBL.    

Beslutsunderlag 

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan. 

Remissunderlag/faktaunderlag.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

En reviderad plan- och bygglag (PBL) började gälla 1 januari 2019. Det är endast 

formellt regionutvecklingsansvariga som kan få statens uppdrag att bedriva 

regional fysisk planering enligt PBL. I samband med lagändringen fick Region 

Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 

planering för sina respektive territorium. Lagändringen innebar också att GR 

förlorade sitt tidigare uppdrag som regionplaneorgan. I Västra Götaland är det bara 

VGR som kan inneha uppdraget att bedriva regional fysisk planering enligt PBL. 
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Finansdepartementet har frågat VGR om regionen bedömer att det finns 

förutsättningar för att kunna omfattas av lagen. I remissvaren på den nyligen 

antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk 

planering. Frågan om regionens hållning gällande sin roll i regional planering 

enligt PBL har lyfts på VGR:s Beredning för hållbar utveckling (BHU). Inför ett 

ställningstagande önskade BHU undersöka bland annat kommunernas och 

kommunalförbundens inställning till VGR som regionplaneorgan. BHU beslöt att 

formalisera frågan genom en remiss. VGR är positiv till att bereda och utreda 

frågan om en hemställan till regeringen under förutsättning att det finns stöd från 

kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. VGR:s bedömning 

är att ett sådant stöd är en viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av 

planering. I remissen önskas svar på ett antal frågeställningar. 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få 

ansvar för regional fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka 

Västra Götaland?  

• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja 

den kommunala fysiska planeringen?  

• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov 

av att samverka kring på regional nivå?  

• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om 

att ansvara för regional planering enligt PBL.  

• Övriga synpunkter. 

BEDÖMNING 

Regional fysisk planering behövs för en hållbar utveckling 

Fysisk planering på regional nivå gör det möjligt att behandla gemensamma frågor 

i ett större sammanhang. Det kan avlasta den enskilda kommunen från frågor som 

rör flera kommuner, regioner eller andra större geografiska områden. Det 

möjliggör också ett gemensamt agerande för att nå mål som en enskild aktör inte 

kan nå. Transportinfrastruktur, energiförsörjning, livsmedelsförsörjning och 

klimatåtgärder är frågor där en gemensam regional samsyn underlättar den lokala 

planeringen och genomförandet. Regional fysisk planering behövs för att nå en 

hållbar utveckling i ett komplext samhälle där vardagslivet ofta har större räckvidd 

än den enskilda kommunen. Fysisk planering kräver dessutom stabila och 

långsiktiga planeringsförutsättningar, vilket främjas av samsyn mellan regional och 

lokal planeringsnivå.  

Regional fysisk planering är ett verktyg för att genomföra regional tillväxt- och 

utvecklingspolitik, en politik som framförallt beskrivs i den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS). GR efterfrågade en tydligare fysisk-rumslig dimension 
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i samband med utarbetandet av den nu gällande RUS:en för Västra Götaland (dnr 

2020-00098). En fysisk dimension kopplar den strategiska utvecklingen till 

regionens geografi. Där RUS:en och regionens budget anger vad och när åtgärder 

ska genomföras, kan regional fysisk planering ange var det ska göras. Den tydliggör 

var resurser ska allokeras, vilka utvecklingsinsatser som behövs i olika geografiska 

områden och beskriver regionens geografiska avsikter gentemot andra aktörer; 

kommuner, stat, näringsliv och civilsamhälle.  

GR:s uppfattning är att regional fysisk planering är nödvändig för att främja 

hållbar tillväxt och utveckling i Västra Götaland.  

Funktionella områden som utgångspunkt för planering 

GR anser att regional fysisk planering ger störst nytta om den tillämpas i 

funktionella områden, inte områden som bygger på administrativa 

gränsdragningar. För GR är storstadsregionens funktionalitet av central betydelse. 

Storstadsregionen omfattar delar av både Västra Götalands län och Hallands län. 

Länsgränsen innebär risk för administrativa begränsningar i den regionala fysiska 

planeringen för exempelvis transporter, näringsliv och arbetsmarknad. GR menar 

därför att Västsverige är en mer relevant geografi att bedriva fysisk planering i, än 

enbart Västra Götaland. En funktionell västsvensk regional planering ställer därför 

hårda krav på samverkan mellan VGR och Region Halland. 

Regional fysisk planering enligt PBL 

GR bedömer att fysisk planering som bedrivs i enlighet med PBL ger fördelar 

jämfört med en icke-formaliserad planering (enligt den ordning som gäller i Västra 

Götaland idag). Beslut som tas inom PBL-styrd planering har större legitimitet 

eftersom regionplaneorganet har formellt mandat att företräda regionala intressen 

och prioriteringar. Det tydliggör förutsättningarna för dialog mellan region och 

stat, exempelvis med Länsstyrelsen och Trafikverket. Utan PBL-styrd planering 

krävs politiska ställningstaganden i varje enskilt fall, av varje ingående aktör. GR 

bedömer att en sådan planeringsprocess är svår att förutsäga och kan innebära 

kortsiktiga planeringsperspektiv.   

Regionplaneuppdraget är å sin sida en formell struktur som gäller över tid och ger 

kontinuitet och långsiktighet. Det är en fördel då fysisk planering är förenat med 

långa tidsperspektiv. Rimligtvis bidrar en sådan struktur till tydliga 

planeringsförutsättningar för offentlig sektor, näringsliv samt andra som verkar, 

investerar eller vill etablera sig i regionen.   

I det planeringssystem som nu växer fram i Sverige där de andra 

storstadsregionerna har regionplaneorgan och fler regioner kan tänkas följa efter är 

risken stor att Västsverige får sämre förutsättningar att hävda sina behov gentemot 

statliga myndigheter och riskerar att hamna på efterkälken. Västsverige bör ha 

samma planeringsmässiga förutsättningar som de andra storstadsregionerna. 
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Eftersom region Stockholm och region Skåne redan har statens uppdrag att 

regionplanera enligt PBL är det rimligt att VGR (och region Halland) hanteras på 

samma sätt.  

Tydliga regionala ställningstaganden stöttar kommunal planering. En PBL-

grundad regionplan lägger fast en regional struktur som kommunerna kan välja att 

följa i sin planering. Till exempel kan kommunerna välja att bebyggelseplanera i 

områden som regionen kollektivtrafikförsörjer. Regionen kan därmed stötta 

kommunal planering genom att skapa förutsättningar och gemensamma spelregler, 

samtidigt som det kommunala planmonopolet säkerställer kommunens 

handlingsfrihet. Regional fysisk planering kan på så sätt stimulera samverkan 

mellan regional och kommunal nivå, vilket GR anser är mycket positivt.   

Nollalternativ 

Statens långsiktiga intention är att alla regionutvecklingsansvariga organisationer 

också ska vara regionplaneorgan. Om VGR inte ges mandat som regionplaneorgan 

kommer Västra Götaland tills vidare stå utan formaliserad regional fysisk 

planering. Detta kan jämställas med ett nollalternativ. Om det saknas en aktör med 

formellt mandat att företräda regionen finns risk för otydlighet gentemot stat och 

andra motparter. Det kan exempelvis få konsekvenser för möjligheten att prioritera 

infrastrukturinvesteringar till Västsverige.  

Utan PBL-reglerat regionplaneorgan saknar kommunerna även fortsättningsvis en 

samlad regional röst. Länsstyrelsen och andra statliga myndigheter efterfrågar en 

formell regional dialogpart vid avvägning mellan statliga och regionala intressen. 

Ett regionplaneorgan har mandat att företräda den samlade regionala rösten i 

sådana dialoger vilket stärker kommunernas ställning gentemot staten.  

Utan regionplaneorgan möter kommunerna staten på egen hand. Om formella 

regionala ställningstaganden saknas, vilket annars skulle komma till uttryck i en 

regionplan, kommer beslut i mellankommunala och regionala frågor fortsatt 

vägledas av kunskap och ställningstaganden på nationell nivå. Eftersom en 

Länsstyrelse saknar politisk representation på regional nivå innebär det en 

betydande brist på regionalt politiskt inflytande över den fysiska planeringen.  

GR: samlade bedömning är att nollalternativet kan bidra till att Västsverige upplevs 

som otydliga och spretiga i dialogen med staten. På lång sikt kan det försvaga 

regionens förutsättningar och konkurrenskraft gentemot andra regioner. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av att välja bort VGR som regionplaneorgan 

på sikt bidrar till negativa konsekvenser för regionen.  
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VGR som regionplaneorgan? 

Eftersom PBL endast tillåter regionalt utvecklingsansvariga regioner att bedriva 

regional fysisk planering är det bara VGR som kan inneha mandatet. GR:s samlade 

bedömning är därmed att VGR ska bedriva regional fysisk planering enligt PBL.  

GR bedömer dock att det i dagsläget saknas vissa förutsättningar för att VGR ska 

ha legitimitet i rollen. VGR har inte redovisat sin inriktning, ambition eller 

gränsdragning för en regional fysisk planering. Otydligheten skapar osäkerhet inför 

konsekvenserna av hur VGR kommer att ta sig an uppdraget.  

GR kan därför inte i den här remissen ta ställning till VGR:s lämplighet som 

regionplaneorgan. För att kunna ta ställning i sakfrågan anser GR att VGR behöver 

göra ett antal förtydliganden. För att inte tappa tempo i frågan, kan dessa 

förtydliganden med fördel göras i en hemställan till regeringen om att bli 

regionplaneorgan.   

Staten kommer därefter skicka hemställan på remiss till kommuner, 

kommunalförbund med flera. Då kommer GR att slutligt kunna ta ställning till 

VGR:s lämplighet som regionplaneorgan.  

Förtydliga VGR:s avsikter med regional fysisk planering 

VGR har hittills inte uttryckt någon egen syn på regionplaneorganfrågan. Det går 

därför inte att bedöma hur VGR skulle axla rollen som regionplaneorgan eller vilka 

konsekvenser det skulle få för planeringen i GR:s medlemskommuner. GR 

förutsätter att VGR redovisar sina avsikter med ett regionplaneuppdrag i en 

hemställan till regeringen. VGR bör också redovisa ett översiktligt förslag till 

organisation och resursbehov för att kunna utföra uppdraget.  

Beskriv vilka frågor som ska ingå i en regionplan 

PBL anger att en regionplan ska beskriva grunddragen i mark- och 

vattenanvändningen. Samtidigt ges ganska stort utrymme för att utforma 

regionplanen utifrån regionens förutsättningar. Det är viktigt att tidigt definiera 

vilken planeringsnivå en regionplan ska ha för att den ska harmoniera med det 

kommunala planmonopolet. Regionplanen ska komplettera och vägleda den 

kommunala planeringen utifrån regionala ställningstaganden. GR anser att VGR 

ska definiera vilka frågor som ska ingå i en regional fysisk planering samt redovisa 

hur det kommunala planmonopolet kommer säkerställas.  

Beakta geografiska skillnader och funktionella områden 

Västra Götaland omfattar ett stort territorium med stora geografiska skillnader. En 

regional fysisk planering behöver tillämpa olika utvecklingsstrategier i olika 

områden beroende på rådande förutsättningar och utmaningar. VGR bör i en 

hemställan beskriva geografiska skillnader som en viktig utgångspunkt för en 

storregional planering.   
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GR anser att en regional fysisk planering i Västra Götaland ska utformas efter 

områdens funktionella behov och förutsättningar. Beslut om regionala insatser och 

prioriteringar ska stärka och utveckla funktionella samband, inte befästa 

administrativa gränser. VGR bör i hemställan beskriva hur man kommer ta hänsyn 

till funktionella områden som grund för en regional fysisk planering.  

Beakta storstadsregionens funktionalitet 

GR vill lyfta storstadsregionen som ett funktionellt område med en central roll för 

utvecklingen i hela Västsverige. En regional fysisk planering måste säkerställa 

storstadsregionens funktionalitet genom att betona dess betydelse i det 

storregionala sammanhanget, utveckla strategier som gynnar hållbar tillväxt samt 

hitta samverkansformer med Region Halland.  

Kommunalförbundens roll 

Principiellt anser GR att kommunalförbunden fortsatt ska ha en central roll vid 

samverkan mellan regional och kommunal nivå. Dagens samverkansformer utgör 

en god grund som forum för att utveckla den regionala planeringen. Arbetet präglas 

av ömsesidig lyhördhet, dialog och strävan efter samförstånd. När den nya PBL 

antogs tillkännagav riksdagen att regeringen ska ”förtydliga hur befintliga 

samordningsförbund kan fortsätta sitt arbete inom ramen för reformen”. GR ser 

därmed att dagens samverkansformer är relevanta även i en storregional fysisk 

planering där GR kan företräda storstadsperspektivet.  

Remissens frågeställningar 

GR noterar att remissfrågorna är öppet ställda och att VGR inte uttryckt någon 

egen vilja i sakfrågan. Denna brist i remissupplägget bör beaktas när svaren 

sammanställs. För att underlätta fortsatt beredning besvarar GR dock frågorna 

översiktligt baserat på de resonemang som förts ovan.  

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland?  

GR är positiv till regional fysisk planering då det kan bidra till en hållbar utveckling 

genom att lyfta vissa planeringsfrågor till en större helhet.  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala fysiska 

planeringen?  

Regional fysisk planering kan stötta kommunal planering genom att skapa 

förutsättningar och gemensamma spelregler, samtidigt som det kommunala 

planmonopolet säkerställer kommunens handlingsfrihet. Regional fysisk planering 

kan på så sätt stimulera samverkan mellan regional och kommunal nivå, vilket GR 

anser är mycket positivt.   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring 

på regional nivå?  
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Regional fysisk planering bör generellt fokusera på frågor som berör flera 

kommuner och som gynnas av samordning i ett större geografiskt sammanhang.  

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 

Dagens samverkansformer utgör en god grund som forum för att utveckla den 

regionala planeringen. GR medverkar gärna till att utveckla formerna inom ramen 

för en regional fysisk planering tillsammans med övriga kommunalförbund.  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL.  

Som framgått ovan anser GR att VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara 

för regional planering enligt PBL. I hemställan ska VGR tydliggöra de 

förutsättningar som GR har lyft i detta yttrande. När VGR:s hemställan remitteras 

kommer GR ta ställning till VGR:s lämplighet att ta rollen som regionplaneorgan.  

 

 

Maria Sigroth            Sebastian Andersson/Per Kristersson 

Avdelningschef           Regionplanerare/Senior regionplanerare 
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.vgregion.se/
mailto:regionstyrelsen@vgregion.se


Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som 
regionplaneorgan,     2 (4) 
 
 

Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 
Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 
Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 
Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 
Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remissens frågeställningar  
 
Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

 Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
 Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 

kommunala fysiska planeringen?    
 Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 

kring på regional nivå?   
 Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
 Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 

regional planering enligt PBL.  
 Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  
Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  
Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  
   
Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   
  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  
Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  
Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  
Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  

  

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900


Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 

en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 



över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 

Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 

Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 



planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
• Förarbeten till PBL-förändringen:  
SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
• Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 
- Riksdagen  

  
• På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  

  
• Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  

  
  
 

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/lagradsremiss/2018/04/en-ny-regional-planering/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/plan--och-bygglag-2010900_sfs-2010-900
https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/regionplan/om-regionplanering/
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/
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Fakta om lagstiftningen   
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bygglagens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk 
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t 
ex översikts- och detaljplaner.   
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommitténs utredning SOU 2015:59 En 
ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.  
  
När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt § 1:  
   1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,  
   2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 §§ eller förslag till ändring av en sådan plan,  
   3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,  
   4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra 
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter 
som berörs,  
   5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa 
planer förhåller sig till regionplanen,  
   6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
   7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
  
I § 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden 
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet. 
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.  
Regionplanen är inte bindande.  
  



Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande   
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig 
till kommunens planering och överklaganden. Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en 
översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner 
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om 
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot 
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en 
kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.   
 

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö   
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frågor som har betydelse för länets fysiska 
miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:   
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och  
verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter  
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen 
av bebyggelse och byggnadsverk.  
  
I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver 
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad 
som skulle kunna vara frågor av regional betydelse.  ”Med detta menas frågor som är regionala till 
sin karaktär eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande 
fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anläggningar, huvudstråk, städer eller tätorter av 
särskild regional betydelse (s.k. regionala kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för 
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, gränsregionala relationer, eller 
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för 
strandskyddsområden och landsbygdsutveckling i strandskyddsnära lägen.”   
 
En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att 
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i 
samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra 
Götaland.  
  
Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen 
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och 
regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer 
kring och här kan finnas erfarenheter.  
 
Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens 
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig 
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare 
en effektivare samhällsplanering.   
 

Behovet av Regional fysisk planering   
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska 
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras 
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional 
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas 
och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning 



över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete 
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.  
 
En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som 
finns.  Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella 
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks 
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens kommunalförbund, Varberg är 
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns 
gentemot Norge och våra grannlän.   
 
Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där 
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov 
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala 
utvecklingsstrategin, VG2020. I remissvaren på den nyligen 
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.   
 

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL   
Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också 
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi 
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.  
 
Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och 
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en 
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den 
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen. 
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag 
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på 
den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga 
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.   
 
Som ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat tillkännagivande till 
regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla reformen så att den 
omfattar fler län”. Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på 
planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om 
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.  
 

Regional fysisk planering utanför PBL  
Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av 
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt 
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin 
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika 
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal 
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och 
infrastrukturplanering.   
 
Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs 
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och 
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att 
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.  



 

Samverkan är en förutsättning  
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det finnas tydliga 
samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer med grannregioner behöver 
utvecklas, speciellt där gemensamma arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer 
mellan VGR och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken.   
 
I Västra Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att tillsammans med 
berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, liksom utanför, blir en 
grundläggande fråga.   
 

Regional utblick, exempel från andra regioner  
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande 
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska 
kommunerna hösten 2020 in en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan.  Region 
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en 
kommande regionplan.   
Region Skåne har inom arbetet med “Strukturbild för Skåne” arbetat med regional planering sedan 
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan 
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i 
frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för 
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter, 
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes 
regionala utvecklingsstrategi.  
 

 
Bild från samrådsförslag “Regionplan för Skåne 2022-2040”.  
 
Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera 
regionplaner sedan 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm 
(RUFS 2050), togs fram 2018.  
Region Östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering 
utanför PBL. Region Östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika 



planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga 
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för Östergötland.   
 

Avslutande kommentar  
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns 
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2021 
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden 2022-2026 ska sedan en 
regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra 
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.  
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och 
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I 
förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen 
innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.  
  

Lästips, länkar  
 Förarbeten till PBL-förändringen:  

SOU 2015:59 En ny regional planering – ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt 
propositionen 2017/18:266  
En ny regional planering - Regeringen.se  

  
 Plan- och bygglag (2010:900) Svensk författningssamling 2010:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603 

- Riksdagen  
  

 På Boverkets hemsida finns mer information att läsa  
  

 Information om Region Skånes förslag till regionplan:  
https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/  
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Datum: åååå-mm-dd  

Översiktsplan för Lerums 
kommun - samrådshandling 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag till yttrande, 

daterat 2021-08-11. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från 

Lerums kommun, daterad 2021-05-26, beretts tillfälle att yttra sig 

över rubricerad remiss. 

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

utgår från ställningstagandena i Hållbar tillväxt och Strukturbild för 

Göteborgsregionen. 

Lerums kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande digital 

översiktsplan och där planer beskrivs gällande bland annat befolkningstillväxt, 

bostadsbyggande och utveckling av transportsystemet. En viktig faktor för 

kommunens utveckling uppges vara infrastrukturen, något som även är en 

både regional och nationell angelägenhet.  

Kommunens huvudsakliga ambitioner gällande befolkningstillväxt, 

regionförstoring, satsning på kollektivt resande, cykel och gång, bevarande av 

gröna kilar och förtätning ligger i linje med GR:s mål- och strategidokument.  

Beslutsunderlag 

Samrådshandling ÖP Lerum 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Lerums kommun arbetar med att ta fram en ny kommuntäckande 

översiktsplan. Den nya översiktsplanen syftar till att löpande kunna uppdateras 

för att hållas aktuell över tid. Detta ligger i linje med Boverkets nya 

rekommendationer om en rullande planeringsprocess. 

https://www.lerum.se/globalassets/documents/forvaltningssidorna/bygga-bo-och-miljo/kommunens-planarbete/pagaende-planer-och-program/ny-oversiktsplan/op2021/op_lerum_samradshandling_210526.pdf
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Planförslaget i korthet 

I översiktsplanen anges inriktningen för hur den fysiska miljön ska utvecklas 

och var nya bostäder och arbetsplatser kan byggas. Fram till 2050 planerar 

man att växa från dagens drygt 43 000 till 65 000 invånare.  

Bebyggelse 

Kommunen bejakar initiativ till bebyggelse utanför tätorterna, men på 

landsbygden och i de mindre samhällena planeras ingen storskalig utbyggnad 

av infrastruktur eller kommunal service. För att stärka kommunens mindre 

samhällen bör bebyggelse i första hand lokaliseras där det finns möjlighet till 

god infrastruktur, eller för att säkra samhällsservice. 

Den största delen ny bebyggelse lokaliseras till huvudorterna Floda, Gråbo och 

Lerum, tillsammans med de samhällen där det finns service, Olstorp, 

Norsesund, Sjövik, Stenkullen och Tollered.  

Utvecklingen i kommunens tre större centrum Floda, Gråbo och Lerum, ska 

stärka och bredda handeln, öka attraktiviteten och upplevelsen av trygghet. 

Målet är att invånare och besökare vill vistas, uträtta ärenden, handla och 

umgås här. 

Trafik 

Förbättrad och ny infrastruktur gör att kommunens olika orter kan få ännu 

närmare till de stora pendlingsorterna Göteborg och Alingsås och till 

Landvetter flygplats. I översiktsplanen skapas även förutsättningar för en 

utbyggnad av Västra Stambanan, med två spår i en tunnel norr om Aspen.  

Översiktsplanen konstaterar att ny infrastruktur innebär betydande 

investeringar. Det konstateras även att det finns risk för betydande påverkan på 

värdefulla naturområden, friluftsvärden och kulturmiljöer. 

Verksamhetsområden  

Ett nytt verksamhetsområde föreslås etableras sydöst om Kastenhofsmotet. Ett 

ytterligare verksamhetsområde föreslås etableras vid Jeriko, längs E20 över 

gränsen till Partille kommun. 

Natur  

Säveån är en ryggrad i den tätortsnära naturen. Kommunen strävar efter att ha 

en grönblå struktur där de stora naturområdena har förgreningar och samband 

med parker och grönytor inne i tätorterna. De två stora naturområdena vid 

Vättlefjäll och Härskogen ska värnas. De är delar av den viktiga regionala 

grönstrukturen, med stora sammanhängande gröna områden som löper genom 

flera kommuner. 
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Bedömning 

Översiktsplanens förslag om förtätning av tätorter och utbyggnad längs 

huvudstråk ger flera positiva effekter och ligger i linje med GR:s styrdokument.  

Kommunens invånarantal väntas växa med 1 – 1,5% årligen, vilket ligger i linje 

med målen i ”Hållbar tillväxt”. Lerum är viktig del av det delregionala och 

regionala sammanhanget och GR ser att Lerum tar sitt regionala ansvar 

gällande bostadsbyggande och att man i huvudsak syftar att bygga i anslutning 

till befintlig infrastruktur.  

Flera större infrastruktursatsningar föreslås i översiktsplanen. Ny infrastruktur 

knyter samman regionen och möjliggör bland annat en utvidgad arbetsmark-

nad. Att expandera arbetsmarknaden genom hållbara pendlingsmöjligheter, 

såsom Västra stambanan och satsningar på gång och cykel uppmuntras av GR 

utifrån strategidokumentet Hållbar tillväxt. GR uppmanar till försiktighet i de 

fall som ny infrastruktur byggs i gröna kilar, det kan medföra barriäreffekter. 

Översiktsplanen lyfter fram att alla trafikslag ska premieras, där formuleringen 

”alla platser ska vara tillgängliga med alla trafikslag” är ett exempel. GR 

uppmuntrar det arbete som Lerum har gjort för att premiera hållbara 

transportslag. Lerum har exempelvis varit en aktiv part i framtagandet av 

Cykelplan för Göteborgsregionen och GR ser positivt på fortsatt engagemang 

och samverkan för gynnandet av hållbart resande.  

För att en hållbar regional tillväxt ska uppnås är det viktigt att den huvudsak-

liga tillväxten sker längs huvudstråken. Bostadsbyggande och verksamhets-

etableringar i stationsnära lägen stärker en uthållig tillväxt i 

Göteborgsregionen.  

I översiktsplanen skapas förutsättningar för en utbyggnad av Västra 

Stambanan, med två spår i en tunnel norr om Aspen. Göteborgsregionen 

arbetar för en sådan utveckling av Västra Stambanan avseende sträckan 

Göteborg-Alingsås. Om fjärr- och godstrafiken lämnar nuvarande spår skapas 

förutsättningar för en hög turtäthet för lokal och regional trafik. Hög 

servicenivå och attraktiva pendlingsmöjligheter är i sin tur grunden för ökad 

förtätning och högre exploatering i stationssamhällena. En högre andel 

tågpendling skulle också minska trängseln och öka attraktiviteten i 

regionkärnan och det sammanhängande stadsområdet, något som gynnar 

regionen som helhet. GR ser att delar av resonemanget finns med i 

översiktsplanen men skulle gärna se att stationssamhällenas långsiktiga 

utvecklingspotential och regionala betydelse adresseras tydligare. 

Business Region Göteborg konstaterar i en rapport att det råder brist på 

strategisk mark för näringslivets expansion. Ett nytt verksamhetsområde vid 
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Jeriko ser GR som en potentiell regional tillgång och uppmuntrar Lerum och 

Partille att fortsätta utreda frågan. Verksamhetsområdet skulle kunna fylla 

regionala behov av stora omlastningsytor av gods, varudistribution och en 

kommande efterfrågan av laddinfrastruktur för tung trafik. Om fortsatt 

utredning visar att Jeriko kan tillgodose ett regionalt behov kommer GR att 

agera för att nödvändiga infrastruktursatsningar prioriteras i 

infrastrukturplaneringen.  

Översiktsplanen visar på medvetande gällande risker för jordskred längs 

Säveån. GR uppmuntrar till att ha med det regionala perspektivet i kommande 

utredningar då förflyttningar av stora vattenmassor samt dricksvatten-

försörjning är något som rör övriga delar av Göteborgsregionen. GR vill också 

påpeka vikten av att Lerum även fortsättningsvis är aktiv i arbetet med 

utredningar gällande Mjörn och dess omland. Mjörn är utpekad som en 

regionalt viktig vattenresurs i Vattenförsörjningsplan för Göteborgsregionen.  

Slutligen tackar GR för en välskriven översiktsplan som dessutom är 

lättöverskådligt publicerad på kommunens hemsida. Den digitala 

översiktsplanen inbjuder till ett brett engagemang för kommunens 

framtidsplaner. GR deltar och bidrar gärna i det fortsatta arbetet. 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

 

Skickas till 

oversiktsplan@lerum.se  

mailto:oversiktsplan@lerum.se
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Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-09-07, Diarienummer: 2021-00167 

Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande till förvaltningsrätten 
med anledning av överklagan av 
fullmäktigesammanträdet 2021-
06-15 – informationsärende 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal beslut fattade vid förbundsfullmäktiges sammanträde 2021-06-15 har 

överklagats till förvaltningsrätten och därefter tills vidare inhiberats av 

förvaltningsrätten. De flesta av dessa beslut inhiberades mot bakgrund av att 

den överklagande menar att fullmäktiges möte på distans inte har genomförts 

på ett sätt så att alla kunde se och höra det som föregick på mötet på ett 

likvärdigt sätt. Förvaltningsrätten kommer senare att slutligen pröva ärendet.   

Då det är angeläget för förbundet att få gällande beslut i dessa ärenden 

kommer ett extra förbundsfullmäktigesammanträde att hållas den 14 

september där ett antal beslut upphävs och nya beslut fattas i dessa ärenden.   

Förbundsstyrelsens ordförande har översänt ett yttrande till förvaltningsrätten 

med anledning av överklagan. Yttrandet översänds härmed till 

förbundsstyrelsen för kännedom.  

Beslutsunderlag 

• Yttrande till förvaltningsrätten 2021-08-20 med bilagor och länkar 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Till Förvaltningsrätten, Göteborg 

 

 

Yttrande från 
Göteborgsregionens 
kommunalförbund (GR) 
angående Laglighetsprövning 
enligt KL (2017:725) 
GR anser att överklagandet ska avslås och bestrider att besluten ska upphävas 

på de grunder klaganden anfört. Mot bakgrund av att förvaltningsrätten 

beslutat att inhibera de beslut som klaganden ansett vara olagliga utifrån 

reglerna om deltagande på distans avser GR att kalla till ett nytt sammanträde 

för att fatta dessa beslut på nytt trots att GR anser att mötet genomförts i 

enlighet med gällande rätt.  

 

GR kommenterar de olika yrkandena i det följande.  

 

Yrkande 1: Besluten har inte kommit till på lagligt 
sätt, bristande beslutsförhet och 
ogiltighetsförklarande av distansdeltagande. 

 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige har 109 ledamöter och 109 ersättare 

och sammanträder vanligen två gånger per år, i juni och december. I samband 

med coronapandemin och Folkhälsomyndighetens restriktioner under våren 

2020 stod det klart för Göteborgsregionens kommunalförbund att det fanns 

behov av att ge möjlighet för ledamöter och ersättare att delta i 

förbundsfullmäktiges sammanträden på distans. Vid sammanträdet den 9 juni 

2020 beslöt förbundsfullmäktige om en revidering i sin arbetsordning som 

möjliggör distansdeltagande. Paragrafen lyder:  

 

§ 14 Närvaro på distans  

Fullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 

och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 

§ och 6 kap 24 § Kl. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det 

enskilda mötet. 

Fullmäktiges sammanträden i december 2020 och juni 2021 har därefter 

genomförts med möjlighet till distansdeltagande. Alla ledamöter och ersättare 

förutom fullmäktiges presidium valde vid dessa möten att delta på distans.  
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Inför det aktuella sammanträdet den 15 juni 2021 förberedde 

förbundsfullmäktiges presidium tillsammans med GR:s tjänstepersoner 

sammanträdet för att på bästa sätt möta kommunallagens krav enligt 5 kap 16 

§: 

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige 

har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se 

och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans 

ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

 

Vid dessa förberedelser tog förbundet hjälp av de råd som utfärdats av Sveriges 

kommuner och regioner (SKR), som bland annat skriver:  

 

Tekniska förutsättningar behöver vara stabila och erbjuda ljud och bild där 

alla deltagande ledamöter och ersättare ser och hör tillräckligt bra. 

 

Ordföranden eller den som leder sammanträdet bör finnas på den fysiska 

plats där sammanträdet äger rum enligt kallelsen. 

 

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsam

mantraden/digitalasammantraden.53107.html 

 

Med utgångspunkt från lagens krav om att deltagande ska ske genom ljud- och 

bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och 

höra varandra och delta på lika villkor, beslöts om följande upplägg: 

Fullmäktiges presidium tillsammans med representanter för GR:s kansli satt 

fysiskt i ett sammanträdesrum på GR. Övriga ledamöter och ersättare kopplade 

upp sig via Teams. Närvarande i möteslokalen kunde på en storbildskärm ta del 

av Teams-mötet, parallellt med att man även kunde delta via mobil/dator.  

Alla deltagare skulle kunna se och höra det som försiggick i detta 

sammanträdesrum, liksom eventuella presentationer som visades. Alla 

deltagare skulle även kunna se den person som hade ordet under mötet. 

Däremot kunde inte alla deltagare synas samtidigt hela tiden under mötet. För 

att ett möte med ett så stort antal personer ska fungera behövde alla stänga av 

såväl video som mikrofon om man inte har ordet.  

 

Även om kamerorna inte hade varit avstängda hade det varit omöjligt att se alla 

närvarande samtidigt på skärmen, de tekniska förutsättningarna medger inte 

det i Teams. Genom att kamerorna stängdes av skapades mer likvärdiga 

förutsättningar för alla.  

 

Upprop förrättades på sedvanligt sätt och varje person som ropades 

uppmanades ha på ljud och bild och säga sitt namn under uppropet.  

https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden/digitalasammantraden.53107.html
https://skr.se/skr/covid19ochdetnyacoronaviruset/fullmaktigeochnamndsammantraden/digitalasammantraden.53107.html
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När närvaron var kontrollerad fortsatte mötet med fullmäktigeärenden och 

föredragningar.  

 

De närvarande på distans kunde alla se och höra vad som skedde i 

möteslokalen och höra föredragningarna på lika villkor.  

 

Distansdeltagarna uppmanades stänga av sina kameror då de inte hade ordet – 

för att säkra en bra uppkoppling och ljudåterföring av mötet. Farhågan var 

annars att om alla deltagare – 72 ledamöter och 18 tjänstgörande ersättare – 

hade på sina videokameror skulle det bli en alltför hög belastning på 

uppkopplingen och störa ljudåterföringen, så att lagens krav om att se och höra 

på lika villkor riskerades att inte  uppfyllas av det skälet. 

 

De som hade ordet kunde ses och höras av alla närvarande, även den 

medborgare som deltog som åhörare.  

 

Den klagande har anfört att eftersom distansdeltagarna hade sina kameror 

avstängda har ordförande inte kunnat säkerställa att samtliga ledamöter varit 

närvarande under samtliga beslutade punkter. Även vid ett fysiskt 

sammanträde kan en ledamot tillfälligt lämna sin plats utan att för den sakens 

skull inte anses vara närvarande. Den omständigheten att ordföranden inte 

hela tiden har kunnat se tjänstgörande ledamöter och ersättare medför inte att 

dessa därmed inte deltagit i sammanträdet.  

 

Klaganden har också anfört att han som åhörare inte har kunnat se 

ledamöterna under sammanträdet samt att distansdeltagarna inte kunnat se 

honom på samma sätt som de ledamöter som närvarade fysiskt. Lagens krav 

om när någon anses delta på distans gäller enbart tjänstgörande ledamöter och 

ersättare. Något krav på att kunna se icke tjänstgörande ersättare eller åhörare 

finns inte. Lagen anger vilka förutsättningar som ska vara vid handen för att en 

deltagare ska anses vara närvarande. Detta har bäring på beslutsförheten. Icke 

tjänstgörande ersättare eller åhörare är inte delaktiga i besluten och lagrummet 

tar inte sikte på dem. Till skillnad från den åberopade domen från 

Kammarrätten i Sundsvall, där ledamöter deltog både fysiskt på plats i 

sammanträdessalen och på distans, har den omständigheten att 

distansdeltagarna vid GR:s förbundsfullmäktiges sammanträde inte kunde se 

hela rummet där mötet hölls, och vilka åhörare som fanns där, inte någon 

betydelse. Samtliga ledamöter och tjänstgörande ersättare har kunnat se och 

höra sammanträdet i realtid på sådant sätt att kravet på deltagande på lika 

villkor bör anses uppfyllt.  

Av bifogad analys från JP Infonet kan konstateras att det finns en rad 

oklarheter beträffande kraven på distanssammanträden som behöver 

förtydliganden i praxis. 
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Yrkande 2: Utseende av ledamot i skolnämnden för 

ISGR 

2.1 - 2.10 

Den internationella skolan i Göteborgsregionen, ISGR, bildades 1996. Här 

följer en förteckning över de beslut som fattades i samband med bildandet.  

 

1995-06-13 beslöt förbundsstyrelsen att söka tillstånd hos Skolverket om att 

bilda en regional friskola åk 1-9 samt ett aktiebolag som huvudman för skolan. 

(§ 57) 

1995-10-03 beslöt förbundsstyrelsen att starta den regionala friskolan från och 

med läsåret 1997/1998 samt godkänna bildandet av ett aktiebolag. (§ 83) 

1996-04-26 beslöt förbundsstyrelsen om att bolaget ska vara huvudman för 

den internationella skolan i Göteborgsregionen med Göteborgsregionen som 

ensam aktieägare (§ 159)  

1996-09-24 beslöt förbundsfullmäktige att godkänna att bolaget bildats enligt 

bolagsordningen inklusive beslut om aktiekapital. (§ 40) 

 

Fram till 2011 bedrevs såväl den internationella som den svenska sektionen 

inom ISGR av bolaget Göteborgs internationella skola AB. Under 2011 kom en 

förändring i skollagen som handlar om huruvida en av kommunen eller av ett 

kommunalförbund ägd skola kan bedrivas som fristående verksamhet. Efter 

dialog med såväl Skolinspektionen som Utbildningsdepartementet stod det 

klart att ISGR:s nationella sektion enligt 2 kap. 5 § i skollagen inte kunde drivas 

som en fristående skola i aktiebolagsform ägd av ett kommunalförbund och att 

därför ägarstrukturen för den svenska sektionen av ISGR måste ändras.  

 

Vid förbundsfullmäktige sammanträde 2011-06-08 framlades ett förslag som 

innebar att ISGR:s svenska sektion skulle inordnas direkt under 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR). För att möjliggöra detta beslöt 

fullmäktige (§ 25, 2011-06-08)  om en revidering av GR:s förbundsordning 

innebärande att förbundet kan bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, 

grund- och gymnasieskoleverksamhet samt skolbarnomsorgsverksamhet. I 

dagsläget bedrivs förskoleklass, grundskoleverksamhet och skolbarnomsorg 

(fritidshem). Gymnasieverksamhet bedrivs inte. Skolverksamheten bedrivs på 

den nationella sektionen utifrån  den nationella svenska läroplanen LGR11. 

Verksamheten har rätt att bedriva 50 procent av undervisningen på engelska. 

Det är detta som avses med internationellt inriktad skolverksamhet. 

 

Genom att kommunalförbundet i skollagshänseende enligt 3 kap. 22 § i 

kommunallagen därvid betraktades som en kommun och offentlig huvudman 

för utbildningen (10 kap. 24–34 §§ skollagen) föreslogs inrättandet av en 

särskild utbildningsnämnd eller motsvarande för att fullgöra uppgifterna i 

skollagen. 
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Efter att denna förändring i förbundsordningen fastställts av alla 13 

medlemskommunerna togs frågan upp igen vid därpå följande 

förbundsfullmäktigesammanträde 2012-06-12. Fullmäktige fattade då beslut 

om att tillsätta en skolnämnd för den svenska sektionen inom ISGR (§ 44), 

samt anta förslag till reglemente och entreprenadavtal för nämnden. Vidare 

beslöt förbundsfullmäktige att utse ledamöter till skolnämnden och det slogs 

fast att personunion bör råda mellan de förtroendevalda politikerna i 

bolagsstyrelsen och skolnämnden. (§ 45). 

Dessutom antogs ägardirektiv för såväl bolag som skolnämnd (§ 47).  

 

Sålunda står det  i nu gällande förbundsordning, § 3 (ändamålsparagrafen) att 

förbundet är myndighetsutövande inom utbildning, vilket bland annat innebär 

att ”Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och 

gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och annan 

pedagogisk verksamhet inom ramen för  gällande skollag och förordning.” 

 

Verksamheten i GR:s skolnämnd för ISGR grundar sig alltså dels på beslut i 

förbundsfullmäktige enligt ovan, dels på skrivningen i förbundsordningen om 

att förbundet är myndighetsutövande inom internationellt inriktad 

skolverksamhet etc. enligt ovan.  

Förbundsordningen omnämner inte uttryckligen skolnämnden men enligt § 4.4 

får förbundet” även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets 

ändamål enligt § 3. 

 

När det gäller kompetensfrågan, det vill säga huruvida GR har fått i uppgift 

från kommunerna att bedriva internationellt inriktad skolverksamhet så står 

det klart att så är fallet genom att förbundsordningen har antagits av samtliga 

medlemskommuner. 

Ur SoU 2020:8 kommunutredningen: ”Efter förändringarna av 

kommunallagen den 1 juli 2018, som byggde på Kommunutredningens 

delbetänkande En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (SOU 2107:77), 

får kommuner och regioner ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt eller 

delvis ska utföras av en annan kommun eller en annan region.” 

Kommunerna bedriver egen skolverksamhet och har inte överlämnat hela 

skoluppdraget till GR. Enligt besluten som redovisas ovan har GR fått 

kommunernas uppdrag att bedriva skolverksamhet med internationell 

inriktning.   

Yrkande 3: Delar av förbundsstadgan strider mot lag 

 
§ 2 Förbundsstadgan- Kommunalförbund och 
kommunförbund i samma juridiska person? 
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3.1 – 3.14 

GR är i juridiskt hänseende ett kommunalförbund och inte ett 

kommunförbund. Som kommunalförbund är GR en offentligrättslig form för 

frivillig samverkan mellan kommuner och  denna form för samverkan regleras i 

kommunallagen (3 kap. 20–28 §§).  

I tidigare förbundsordning står det att förbundet även är kommunförbund 

vilket inte är helt korrekt, däremot har kommunalförbundet vissa uppgifter 

som kan betraktas som kommunförbundsuppgifter. I det överklagade beslutet 

§ 100 vid fullmäktigemötet 2021-06-15 som rör ändrad förbundsordning 

föreslås därför en förändring som innebär att det står att kommunalförbundet 

även har kommunförbundsuppgifter, inte att förbundet är kommunförbund.  

Att GR har kommunförbundsuppgifter innebär att GR för kommunernas 

räkning bevakar rena intressefrågor, enligt förbundsordningens 

ändamålsparagraf, § 3, bland annat gällande att bevaka och värna 

medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden, 

att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen samt att främja 

medlemskommunernas samverkan och ge dem service.  

 

Bakgrunden till att kommunalförbundet även sägs ha 

kommunförbundsuppgifter står att finna i ett memorandum från 1998  då en 

översyn gjordes av dåvarande förbundsordning mot bakgrund av ändring i 

kommunallagstiftningen. Detta memorandum (Memorandum 1998-08-17) 

säger följande: 

”Den 1 januari 1998 upphörde kommunalförbundslagen (1985:894) att gälla. 

Samtidigt tillfördes kommunallagen ett antal delvis nya regler om 

kommunalförbund genom lag (1997:550) om ändring i kommunallagen. 

Ändringarna är sådana att de föranleder en översyn av gällande 

förbundsordning” … ”Under hand har också diskuterats möjligheten att låta 

kommunalförbundet påtaga sig de uppgifter som för närvarande ankommer på 

regionalt kommunförbund. Det finns inte något i stadgarna för Svenska 

kommunförbundet som skulle hindra att den regionala sammanslutningen 

utgöres av ett kommunalförbund. I utkastet har förutsatts att 

kommunalförbundet tilläggs de uppgifter som för närvarande  ankommer på 

regionalt kommunförbund.” 

Vidare anförs i detta memorandum rörande ändamålsparagrafen, dåvarande § 

2: ”Mot bakgrund att kommunalförbundet skulle kunna tilläggas de uppgifter 

som ankommer på regionalt kommunförbund har ändamålsparagrafen 

kompletterats med uppgifterna ”att stödja och utveckla den kommunala 

självstyrelsen” samt att främja medlemskommunernas samverkan och ge dem 

service. Övriga uppgifter som enligt stadgarna för närvarande ankommer på 

kommunalförbundet ryms inom de formuleringar som i övrigt återfinns i 2 § i 

förbundsordningen. Samtidigt har ”regionen” preciserats till 

”Göteborgsregionen”. 



Svar angående mål 8284-2  7 (13) 

Svar angående mål 8284-2 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Datum: 2021-08-20 

 

   

 

En anledning till att det 1998 betonades att kommunalförbundet även har 

kommunförbundsuppgifter var att det efter Västra Götalandsregionens 

bildande fanns behov av att dela in länet i kommunförbund som kunde utgöra 

dialogpart gentemot Västra Götalandsregionen. Då bildades 

kommunförbunden Skaraborg, Sjuhärad och Fyrbodal. GR som redan fanns 

som kommunalförbund fick då även kommunförbundsuppgifter för att 

likställas med övriga kommunförbund i länet. (De övriga tre har senare gjorts 

om till kommunalförbund). Samtidigt bildades också de västsvenska 

kommunförbundens samorganisation Västkom.  

 

Det stämmer alltså inte som det görs gällande i  överklagandet att GR i 

förbundsordningen hävdar att förbundet både är ett kommunalförbund och ett 

kommunförbund. Det  anges dock i den reviderade förbundsordningen att 

kommunalförbundet har kommunförbundsuppgifter, enligt ovan beskrivet.  

 

Kompetensfrågan 

 

3.15 – 3.14 

Kommunalförbundet bildas genom att förbundsordningen antas, och 

därigenom har medlemskommunerna angett inom vilka områden 

kommunalförbundet ska arbeta för att skapa mervärde för 

medlemskommunerna. Förbundsordningen är förbundets starkaste 

styrdokument och det ligger till grund för styrning och ledning av förbundet. 

GR har en styrkedja som innebär att vi årligen inhämtar  

medlemskommunernas synpunkter på hur GR genomför det uppdrag som 

kommunerna har gett oss i förbundsordningen. I den strategiska inriktningen, 

antagen av förbundsfullmäktige, anges ett antal utmaningar som 

Göteborgsregionen har att möta under de närmaste tre åren. Den årliga 

rambudgeten sänds ut på samråd till medlemskommunerna innan den 

fastställs av fullmäktige. I den årliga plan- och detaljbudgeten fastställs ett 

antal fokusområden som sedan följs upp i delårsrapporter och årsredovisning. 

Allt med förbundsordningen som grund och med löpande dialog med 

medlemskommunerna i politiska grupper och tjänstepersonsnätverk.  

  

Kommunernas årsavgifter till GR utgör 14 procent av intäkterna och övriga 

intäkter utgör 86 procent. Det innebär inte att det endast är de 14 procenten 

som grundar sig i förbundsordningen. Även de övriga 86 procenten har sin 

grund i de uppgifter som medlemskommunerna har gett åt GR genom 

förbundsordning, strategisk inriktning och plan och detaljbudget.  

 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka 

utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i 

GR. Förbundet har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra 

uppdragen som är formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte 
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förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett 

kommunalt bolag.  

GR erhåller externa medel från olika aktörer som har uppdraget att utveckla 

samhället genom att fördela utvecklingsmedel till professionella och mogna 

mottagarorganisationer som klarar att äga och driva komplexa 

utvecklingsprojekt.  ESF, Tillväxtverket, Vinnova, Länsstyrelsen och VGR är 

exempel på samarbetspartners. 

För att förtydliga redovisningen av GR:s ekonomi ytterligare har GR 

innevarande bokföringsår påbörjat en förändring av  redovisningen av 

förbundets omsättning så att det tydligt framgår att de statsbidrag som är 

kopplade till vuxenutbildningen och som enbart transfereras genom förbundet 

ska redovisas separat.  

 

GR:s utbud av kompetensutveckling och kurser är i första hand riktat till 

medlemskommunerna, men även till andra offentliga aktörer när det bedöms 

vara relevant. Vägledande är självkostnadsprincipen (Se 2 kap. § 6 KL). GR har 

inget vinstintresse eller något avkastningskrav från medlemskommunerna. 

 

GR ska enligt förbundsordningen bedriva kompetensutveckling och stödja 

kommunerna i samordnande insatser kring kompetensförsörjning. Det är en 

uppgift som GR har fått av kommunerna, men det är inte en uppgift som har 

överlämnats till GR helt och hållet. Här handlar det om att komplettera 

kommunernas egna insatser. Medlemskommunerna har olika förutsättningar 

för att bedriva sin verksamhet, exempelvis  kompetensutveckling för sina 

anställda Den största kommunen inom GR har 53 552 anställda (2020) och den 

minsta kommunen har 1069 anställda (2020) 

Att samverka kring kompetensutvecklingsinsatser inom ramen för 

kommunalförbundets verksamhet ger kommunerna mer likartade 

förutsättningar att behålla och rekrytera personal till sin verksamhet. Den 

kompetensutveckling som förbundet erbjuder medlemskommunerna syftar till 

att vara kompletterande, kostnadseffektiv, och relevant utifrån kommunernas 

behov.  

 

När det gäller skolområdet har som framgår av förbundsordningen 

kommunerna uppdragit åt GR att bedriva internationell inriktad förskoleklass-, 

grund- och gymnasieskoleverksamhet samt verksamhet för fritidshem och 

annan pedagogisk verksamhet inom ramen för gällande skollag och förordning. 

Vad gäller det internationella gymnasiet, IHGR, så ägs det formellt av 

Göteborgs stad men drivs i tätt samarbete med ISGR och för de 13 

medlemskommunerna i Göteborgsregionen.  

 

GR är en projektorganisation och bedriver mycket av utvecklingsarbetet för- 

och tillsammans med kommunerna i form av projekt. Projekten är en del av 

verksamhetens verktyg för genomförandet av förbundets uppdrag. De bedrivs 
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inom ramen för  de uppdrag och samverkansområden som anges i 

förbundsordningens ändamålsparagraf  §3 ; arbetsmarknad, miljö och 

samhällsbyggnad, social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional 

nivå, utbildning och näringsliv. Medlemskommunerna kan även föreslå 

förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden. 

 

Förbundsordningen ger alltså en bred möjlighet till samverkansområden för 

medlemskommunerna. 

 

GR är en utvecklingsorienterad organisation som stödjer de tretton 

medlemskommunerna i deras verksamhetsutveckling. Se förbundsordningen 

§3 punkt 4, 7 och 8. När de utvecklingsarbeten som GR gör tillsammans med 

medlemskommunerna resulterar i lösningar på problem som flera offentliga 

aktörer  har, väcker det ibland intresse hos kommuner utanför medlemskretsen 

som gärna vill ta del av olika innovationer, samarbeten osv. Att dela 

erfarenheter och kunskap genom samverkan är ett sätt för kommunerna att 

stärka sin kapacitet inom olika områden, kopplat till snabb och komplex 

samhällsutveckling, enligt Kommunutredningen. (Starkare kommuner med 

kapacitet att klara välfärdsuppdraget, SoU 2020:8) 

 

Projektet ”Yrkesresan” nämns som ett exempel på att GR skulle gå utanför 

lokaliseringsprincipen genom att fler kommuner nu använder sig av 

utbildningsmodellen som har tagits fram av medlemskommunerna i GR. I det 

här fallet har SKR övertagit “Yrkesresan” och gjort den tillgänglig för landets 

kommunkollektiv. Avtalen upprättas därmed mellan SKR och de kommuner 

som önskar. Det sker inte via GR. 

 

Initiativet Yrkesresan har tillkommit genom ett antal beslut i nätverket för 

chefer för individ- och familjeomsorg under åren 2016-2017. Besluten finns på 

följande länkar:  
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481
608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf  (se punkt 1) 

https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/148610
4301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf   (se punkt 4) 

https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/14912

96843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf (se punkt 2) 

Lagen om avtalssamverkan, Lag 2019:835, 9 kap §37 och § 38, säger att en 

kommun eller en region får 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 § på 

anknytning till kommunens eller regionens område eller dess medlemmar. 

https://www.regeringen.se/4a7447/contentassets/39c4816961934a4ca8bd627868fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-20208.pdf
https://www.regeringen.se/4a7447/contentassets/39c4816961934a4ca8bd627868fd4423/starkare-kommuner--med-kapacitet-att-klara-valfardsuppdraget-sou-20208.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4c4ab557158f0ac692d8a83a/1481608925657/ifo_chefer_natverk_anteckningar_161209.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/1486104301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.3128c17159f99ceb519c919/1486104301506/ifo-chefer-anteckningar-170127.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/1491296843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.ab81cd615b3424876842d9d/1491296843000/ifochefer-anteckningar-170331.pdf
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Som kommunalförbund bör GR offentligrättsligt betraktas som en kommun 

vilket, enligt vår tolkning,  innebär att det inte skulle vara något hinder att ingå 

ett sådant avtal med SKR. 

 

Uppdraget till Göteborgsregionens kommunalförbund att arbeta med 

kompetensförsörjning och kompetensutveckling regleras i förbundsordningen 

§3 punkt 2. Av förbundsordningen framgår också att förbundet ska ge 

medlemskommunerna stöd och service. GR samordnar, på huvudmännens 

uppdrag, praktikplatser i olika skolformer. Respektive kommun fattar beslut 

om anordnande av praktikplats. Ett IT-system, Praktikplatsen.se, används för 

ändamålet. Vidare samverkar GR med kommuner och regioner avseende 

gemensamt kvalitets- och utvecklingsarbete avseende praktik, där vi nyttjar 

samma IT-system. 

 

GR är ett kommunalförbund som både har myndighetsuppgifter och 

samverkansuppgifter, enligt förbundsordningen. Som framgår av 

förbundsordningen har förbundet 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. 

 

GR åberopar förbundsordning och den styrkedja för styrning, ledning och 

uppföljning som fullmäktige utarbetat för att befästa att förbundet lever upp till 

kommunallagen och att verksamheten därmed inte drivs med vinstintresse. Se 

ovan beskrivet. 

 

§ 3 samverkansorgan 

 

3.25 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund är ett samverkansorgan för sina 

medlemskommuner enligt förbundsordningen som antagits i alla 

fullmäktigeförsamlingar. I 10 kap 1 § KL står det om fullmäktiges möjligheter 

att lämna över kommunala angelägenheter till en juridisk person, till exempel 

ett kommunalförbund. Förbundsordningen § 3 visar att GR har ett brett 

samverkansmandat och det är så kommunerna vill ha sitt kommunalförbund 

GR är inte ett samverkansorgan för hela länet utan endast för de 13 

kommunerna som bildat sitt kommunalförbund för såväl viss 

myndighetsutövning som samverkan inom ett brett fält.  
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Samhällsutvecklingen är komplex och går snabbt. Det behövs därför samverkan 

på kommunal nivå för att agera samstämt gentemot  andra samhällsaktörer i de 

fall där medlemskommunerna anser att det är relevant. Det ger styrka att ta 

gemensamma positioner och stärker  det kommunala självstyret. Att samverka 

kommunerna emellan är ett sätt att öka den kommunala kapaciteten.  

Ansvaret för regional utveckling ligger (enligt lagen om regionalt 

utvecklingsansvar) på VGR men vi framhåller att den struktur GR och övriga 

kommunalförbund har för samverkan med Västra Götalandsregionen är en 

framgångsfaktor för den regionala utvecklingsstrategin och en förutsättning för 

dess genomförande. GR har liksom övriga kommunalförbund i länet väl 

utvecklade samverkansformer med Västra Götalandsregionen (VGR), vad 

gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt 

kollektivtrafik. Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via 

beredningen för hållbar utveckling, BHU, som är ett politiskt samverkansorgan 

för VGR och länets kommuner. GR har tillsammans med kommunerna varit 

mycket involverade i processen med att ta fram den regionala 

utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland, 

samt lämnat synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget 

förankringsarbete med många aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s 

verksamheter och vägledande för kommuner, företag, 

myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. 

Den beskriver övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå 

till 2030. 

 

Ett annat exempel på samarbete i gränssnittet mellan kommunerna och 

regionen är utvecklingen av Nära Vård. Från och med den 1 juli preciseras 

primärvårdens uppdrag i hälso- och sjukvårdslagen.  Enligt den nya 

bestämmelsen i hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården tillhandahålla de 

hälso- och sjukvårdstjänster som krävs för att tillgodose vanligt förekommande 

vårdbehov. (13 a kap, 1 § Hälso- och sjukvårdslagen) 

 

§ 4.2 Förbundsstadgans reglering av förbundsstyrelsens 

sammansättning 

 

3.26 – 3.32 

 

Att förbundsordningen anger antal ledamöter  och ersättare som minst ska 

finnas i förbundsstyrelsen inskränker inte förbundsfullmäktiges möjligheter att 

besluta om antal ledamöter och ersättare. Kommunallagen själv föreskriver ett 

minsta antal ledamöter och ersättare i 6 kap. 16 §: ”ledamöter och ersättare i en 

nämnd väljs av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. I 

styrelsen ska antalet ledamöter och antalet ersättare vara minst fem. ” 

Förbundsordningens angivande av minsta antal godkänns av fullmäktige såväl 

som medlemskommunerna så det är utifrån den aspekten ett av fullmäktige 



Svar angående mål 8284-2  12 (13) 

Svar angående mål 8284-2 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Datum: 2021-08-20 

 

   

 

fullt godkänt tillvägagångssätt.  

 

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. Förbundsfullmäktige beslöt 

2021-06-15 om ett tydliggörande i förbundsordningen om att lagen om 

proportionellt valsätt inte ska tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, 

revisionsgrupp och beredningsgrupper. Här följer förbundsordningen alltså 

lagens krav.  

 

Förslaget om reviderad politisk organisation för GR, som ligger till grund för de 

beslutande förändringarna i förbundsordningen, innehåller några viktiga 

principer. Det ska vara en kombination av partilogik och medlemslogik vid 

tillsättande av ledamöter och ersättare till GR:s olika organ. När det gäller 

partimandaten tillämpas den jämkade uddatalsmetoden och dessa mandat 

baserar sig på det sammanlagda valområdet som de 13 kommunerna utgör. Så 

har det även varit tidigare (dock tillämpades då istället d’Hondts metod vid 

mandatfördelningen). Vid fördelningen av mandat – 24 ledamöter och 13 

ersättare – har valberedningen en viktig roll i att tillgodose att så många som 

möjligt av de 13 KSO:erna liksom oppositionsråd eller motsvarande bereds 

plats inom ramen för partimandaten. Att detta kommer att fungera är en 

förtroendefråga och eftersom hela GR bygger på förtroendet i samverkan 

mellan 13 kommuner så är det ett naturligt tillvägagångssätt för GR. Det är inte 

så att 13+13 mandat kommer att vara upptagna utan dessa mandat fördelas 

inom ramen för partilogiken. Där detta pussel inte fullt ut kan läggas på grund 

av att något annat parti utifrån valresultatet ska ha ett visst mandat 

kompletteras förbundsstyrelsen utifrån medlemslogik med de KSO;er samt 

oppositionsråd eller motsvarande som inte fått plats utifrån partilogiken. När 

det gäller partilogiken är det alltså det samlade valresultatet i 

Göteborgsregionen som ligger till grund.  

 

När det gäller medlemslogiken är det det enskilda valresultatet i aktuell 

kommun som ligger till grund. Förslaget till reviderad organisationen bygger 

på en kombination av parti- och medlemslogik och det är inte helt 

okomplicerat givetvis - men det strider inte mot lagen. 

Att Göteborgs stad ska ha cirka hälften av mandaten är en bör-fråga, inte ett 

absolut krav. För den största kommunen i GR med mer än hälften av invånarna 

är detta ett bra riktmärke. GR har samtidigt en tradition av att alla kommuner 

ska vara representerade på ett bra sätt. I förbundsfullmäktige har Göteborgs 

stad därför inte fler mandat än hälften plus 1, fast staden befolkningsmässigt 

skulle kunna hävda fler mandat. Det kan finns skäl att Göteborg även i 

valberedningsarbetet lämnar ifrån sig vissa mandat till kranskommunerna av 

skäl som ett visst parti till exempel kommer överens om. Exempelvis har så 
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skett även tidigare då Socialdemokraterna i Göteborg lämnat ifrån sig S-

mandat till kranskommun för att säkra att en KSO fått en plats i styrelsen.  

 

Att GR inte ska tillämpa proportionellt valsätt vid val till våra olika organ 

påverkar inte kommunernas val av KSO och oppositionsråd. Dessa föreslås ju 

sedan i indirekta val inom GR och först då börjar principen om proportionella 

val inom GR att gälla. Då är dessa KSO:er och oppositionsråd redan utsedda av 

sina fullmäktige, som ju heller inte har möjlighet att avstå från proportionella 

val som ett kommunalförbund har, då lagen är dispositiv för 

kommunalförbund.  

 

 

Axel Josefson  

Förbundsstyrelsens ordförande 

 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Länkar och bilagor: 

• Reviderad förbundsordning (bilaga) 

• Strategisk inriktning 

• Plan och detaljbudget 2021 

• Rambudget 2022 (bilaga) 

• Arbetsordning förbundsfullmäktige 

• Reglemente förbundsstyrelsen 

• Regional utvecklingsstrategi 

• Beslutsunderlag ISGR (bilagor) 

• Protokoll FS 2001-06-06  

• Memorandum från 1998 rörande kommunförbundsuppgifter (bilaga) 

• Hur ska kommunfullmäktigen och nämnder hålla digitala 

sammanträden – analys JP Infonet (bilaga) 

 

 

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf041770/1598020780088/Arbetsordning%20fullm%C3%A4ktige%202020-06-09.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.4bc4a05217409821bf041799/1598020868096/Reglemente%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rbundsstyrelsen%202020-06-09.pdf
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/28389/Regional%20utvecklingsstrategi%20f%c3%b6r%20V%c3%a4stra%20G%c3%b6taland%202021%e2%80%932030.pdf?a=false&guest=true
https://goteborgsregionen.se/download/18.27c040f3133a6d63b8d80003615/1359468827582/Protokoll%202001-06-01.pdf
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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. 

 

Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och 

revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §). 

 

§ 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. 
 
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §). 

 
§ 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. 

 

Formaterat: Indrag: Vänster:  0 cm

formaterade: Färgöverstrykning

formaterade: Färgöverstrykning
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§ 4.6 Tillkännagivanden 
 

Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens 

sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla. 



Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx 

6 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESULTATBUDGET GR (TKR) GR
Budget 2021 Budget 2022

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

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

Inkomstskatt - -

Årets resultat -4 500 500



3

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

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

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

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

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

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

ÅRSAVGIFT
Kommun 2021 2022

Ale 2 371 2 307

Alingsås 3 128 3 024

Göteborg 43 747 42 360

Härryda 2 868 2 772

Kungsbacka 6 374 6 163

Kungälv 3 499 3 414

Lerum 3 214 3 118

Lilla Edet 1 066 1 034

Mölndal 5 238 5 083

Partille 2 967 2 869

Stenungsund 2 022 1 960

Tjörn 1 210 1 173

Öckerö 975 941

Summa 78 681 76 218

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

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget

2021-12-31
Budget

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

B. Bidrag till infrastruktur - -

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

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

B. Avsättningar - -

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

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

356 526 308 831

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

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

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

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

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

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

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

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2021 Budget 2022

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

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)
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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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Protokollsutdrag 

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

Diarienummer: 2020-00230 

Beslut 

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

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

rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna 

hanterar under våren 2021. 

 

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

och med år 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

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

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

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

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

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

tio procent. 

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

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

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

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

beslutsärende. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att 

förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning 

av årsavgiften till och med år 2023.  

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

yrkande inklusive tilläggsyrkandet.  

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

förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.  

Propositionsordning 

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

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

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att 

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

med verksamhetsåret 2022.  

 

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

inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar 

under våren 2021. 

Sammanfattning av ärendet 

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

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

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

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

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

tio procent. 

 

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

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

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

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

verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte 

förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt 

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

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

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

omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom 

följande områden – i relation till storleken på neddragningen. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

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

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

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

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

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

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

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

igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan 

riskera förtroendet för förbundet.  

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

sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för 

förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda 

komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för 

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

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

 

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

storstadsregionens intressen.  

 

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

framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar. 

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett 

effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag. 

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

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetens-

försörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften 

finansierar delar av dessa insatser. 

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

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

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR. 

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

 

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

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

nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället 

föreslås tas in direkt från medlemskommunerna. 

 

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

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

uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett 

omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens 

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

beslutsärende. 

Beskrivning av pågående process och tidplan 

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

med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte 
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade 

synpunkter.  

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

oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.  

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

arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022 

• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen 

• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna 

• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM 

• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022 

Beslutsunderlag 

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

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades 

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

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

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

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

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

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

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

nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter 

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

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

verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en 

konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille 

förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av 

årsavgiften används till. 

 

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

uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till 

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

redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av 

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

tio procent.   

GR:s uppdrag 

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

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

ordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren 

2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst 

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

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

 

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

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

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

mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för 

Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering. 

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

 

Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka 

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

delårsrapporter samt i årsredovisningen.  

 

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

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

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

samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.  

Byggstenar i GR:s ekonomi 

Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklings-

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

har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är 

formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en 

anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är 

mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.  

 

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

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

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

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

den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i 

ekonomin.  

 

Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket 

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

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

 

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

såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se 

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

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

 

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

samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas 

till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell. 

 
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr) 

 

Organisation Budget 2020 

ARC 33 

BRG 20 000 

Europa Direkt 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 28 640 

 

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

efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.  
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Diagram 2 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

neddragning av årsavgiften. 

 

Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels 

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

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

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

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

Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift 

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

Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar. 

Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts 

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

med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

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

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

frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.  

 

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

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

arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort 

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

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

Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya 

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

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

kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och 

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

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

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

paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.  

Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften 

Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och 

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

Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören 

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

innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra 

medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid 

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

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

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

 

Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun 

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

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

medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.  

 

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

Kommun  Avgift 2021 enl plan   Minus 4% Skillnad 

Ale                  2 371 479             2 281 041     -           90 438     

Alingsås                  3 128 038             3 008 749     -         119 290     

Göteborg                43 747 301           42 078 972     -      1 668 329     

Härryda                  2 868 023             2 758 649     -         109 374     

Kungsbacka                  6 373 510             6 130 453     -         243 058     

Kungälv                  3 499 295             3 365 847     -         133 448     

Lerum                  3 214 735             3 092 140     -         122 596     

Lilla Edet                  1 065 512             1 024 878     -           40 634     

Mölndal                  5 238 369             5 038 601     -         199 768     

Partille                  2 967 105             2 853 953     -         113 152     

Stenungsund                  2 022 199             1 945 081     -           77 118     

Tjörn                  1 209 528             1 163 402     -           46 126     

Öckerö                     975 416                938 218     -           37 198     

Summa                78 680 512            75 679 984     -      3 000 528     

 

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

påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och 

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

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

kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet, 

Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och 

utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i 

skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar 

också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta 

fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet 

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

 

Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel 

letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och 

driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR. 

 

Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande 

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

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

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

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

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

uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår stor-

skalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig 

smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar 

i och med det gemensamma arbetet i förbundet.  

 

GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera 

strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av 

resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra 

att nå för en enskild kommun.  

 

Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden 

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

konsekvenser redovisas här nedan. 

 

• Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot 

medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss 

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

förknippad med neddragningen av årsavgiften. 

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

innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

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

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

förbundet.  

• De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och 

avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och 

handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.  

• Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas 

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

omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna 

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

 

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

storstadsregionens intressen.  

 

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

kommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och 

sjukvård minskar.  

• Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på 

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

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

inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, 

kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.  

Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser. 

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

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

vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer 

arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.  

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

 

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

självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och 

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

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

innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner. 

De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till 

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

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

dessa samarbeten. 

  

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

konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.  
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SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 



Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Europa Direkt 200 000              

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

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

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

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

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

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

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

Reväst 60 000                 

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

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

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

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

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

och omvärldsbevakning/samverkan.



ISGR 1 000 000           

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

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

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

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

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

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

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

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kranskommunerna. 

Effektivisering GR 1 047 500           

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

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

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

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

förlora spetskompetens. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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$56 Samhällsutbyggnad och skredriskanalys i södra
Göta älvdalen, slutrapport

Vid dagens sammanträde delades rubricerade slutrapport ut med tillhörande

kartdel.

Härom gjordes anteckning till protokollet. '

$57 Internationell skola för Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslöt 1995-05-05 att förslag till bildande av en fristående

regional internationell skola skulle utarbetas. I beslutet, som fattades i anslutning

till ett yttrande över en utviirdering av de internationella klasserna i Göteborgs

kommun, betonades det angelägna i att den internationella skolan startar snarast

möjligt. För att kunna starta den regionala friskolan fr o m l?isåret 1996197 krävs

att en ansökan inlämnas till skolverket senast 1995-08-01.

Ett förslag har utarbetats som tillstyrkts av utbildningsgruppens presidium 12 juni.

Förbundsstyrelsen beslöt

att hos skolverket söka tillstånd att bilda en regional friskola, åk 1-9, med

engelskspråkig utbildning fr o m läsåret 1996197 för 250 elever med en

svensk/engelsk och en engelsk gren,

att bilda ett aktiebolag som huvudman för skolan,

att som interimsstyrelse för aktiebolaget utse utbildningsgruppen,

att uppdm åt utbildningsgruppen att bilda ett pedagogiskt råd som stöd för
skolans ledning,

att uppdra åt utbildningsgruppen att utarbeta arbetsprogram för fördjupat
samarbete med niiringslivbt, Universitetet och Chalmers i samverkan med

närin gslivssekretariatet, samt

att uppdra åt utbildningsgruppen att finna lokaler som ger önskad

samordningseffekt med en svensk grundskola.

6
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Justerat sign:
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Förbundsstyrelsen

\ Internationell skola för Göteborgsregionen
)

Förbundsstyrelsen beslöt 1995-05-05 att utarbeta förslag till bildande av en
fristående regional internationell skola. I beslutet, som fattades i anslutning till
ett yttrande över en utvärdering av de internationella klasserna i Göteborgs

) kommun, betonades det angelägna i att den internationella skolan startar snarast
möjligt.

För att kunna starta den regionala friskolan fr o m läsåret lggltgT krävs att en
ansökan inlämnas till skolverket senast 1995-08-01.

Detta ärende behandlas av utbildningsgruppens presidium 12 juni.

Med hänvisning till bifogade promemoria föreslås förbundsstyrelsen besluta

att hos skolverket söka tillstånd att bilda en regional friskola, åk l-9, med
engelskspråkig utbildning fr o m läsåret 1996197 för 250 elever med en
svensk/engelsk och en engelsk gren,

att bilda ett aktiebolag som huvudman tör skolan,
att som interimsstyrelse för aktiebolaget utse utbildningsgruppen,
att uppdra åt utbildningsgruppen att bilda etr pedagogiskt råd som stöd för

skolans ledning,
att uppdra åt utbildningsgruppen att utarbeta erbetsprogram för fördjupat

samarbete med nåiringslivet, Universitetet och Chalmers i samverkan med
närin gslivssekretariatet, samt

att uppdra åt utbildningsgruppen att finna lokaler som ger önskad
samordningseffekt med en svensk srundskola.

Till
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Göteborg 7 juni 1995

Rune Gustafsson

/ Marie Fridolf
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Europaskola för Göteborgsregionen

Bakgrund

Internationaliseringen av svenskt näringsliv och inte minst medlemskapet i EU
aktualiserar frågan om utveckling av en internationell skola i Göteborgsregionen.
Kommunalförbundets styrelse fattade beslut 1995-05-05 art urarbeta f<irslag till
bildande av en fristående regional internationell skola. Utbildningsgruppen har
tidigare noterat vikten och behovet av en satsning. Man understryker också
vikten av att denna satsning genomförs i regional samverkan.

På uppdrag av utbildningsgruppen har en behovsanalys genomförts med förslag
till riktlinjer för det fortsatta arbetet. utredningen, benämnd ..Europaskola för
Göteborgsregionen, Behovsanalys - förslag till riktlinjer" presenterar en kort
bakgrundsbeskrivning där kravet på flexibilitet viil undersrryks genom den
snabba förändring som sker.

Utredningen har i sin behovsanalys tagit hänsyn till den nya läroplanen LpO 94
samt till regeringens proposition 1994/95:100. vidare har man kartlagt
förutsättningarna för såväl skolor med internationell inriktning som
utlandsskolor. I Göteborgsregionen har man särskilt behandlat de tre skolor som
bedriver utbildning på grundskolenivå med internarionell inriktning med
engelska som språk, nämligen

- Engelska skolan, 250 elever, friskola

- Samskolan,44 elever, friskola

- Johannebergsskola n, 42 elever, kommunal grundskola

Därtill kommer tyska skolan och svensk-finska skolor. När det gäller såväl
Engelska skolan som Samskolan finns enligt utredarna inga ambitioner till någon
större fortsatt utbyggnad.

För Johannebergsskolan har en särskild utvärdering genomfcirts. Denna visar på
ett behov av att kunna erbjuda utbildningsplatser även för svenska elever och

ffi
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permanentboende. Utvärderingen visar också på behovet av att profilera skolan

och informera om dess existens. Skolan bör också vara en komplett grundskola.

Behov

Utredarna konstaterar att ett ökat intresse av utbildningsplatser inom

internationellt inriktad grundskola finns i Göteborgsregionen. I Stockholm ligger

nivån idag på ca 5 7o och i Göteborg drygt I 7o.Med en utveckling i nivå med

Stockholm skulle det krävas ett antal nya skolor.

Efter kontakter med näringslivets representånter konstaterar utredarna att en

intemationell skola är en viktig faktor för regionens attraktionskraft. Därtill

kommer behovet av att kunna ta hand om ett ständigt ökande antal familjer som

återkommer efter utlandsvistelse.

Utredarna pekar också på behovet av fördiupade behovsanalyser niir det gäller

att kvantifiera intresset för en grundskola med internationell profil hos svenska

familjer.

Inriktning

I utredningen lyfts de positiva fördelal man elhållit i Stockhohu av såvåil en

svensk/engelsk som renodlat engelsk sektion fram. Man pekar också på de

fördelar som finns om dessa sektioner geografiskt kan ges en knytning till en

komplett svensk grundskola.

När det gäller undervisning på andra språk som tyska och franska är behovet inte

siikerställt. Framtida behov kan mötas genom särskilda insatser.

Omfattning

För att nå en tillfredsställande ekonomi med max 107o merkostnad i förhållande

till en normal utbildningsplats rekommenderar utredarna en komplett grundskola

för ak 0-9. Elevantalet per årskurs bör eftersträvas vara 25. Den totala

omfattningen blir därmed 250 elever.
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Kommentarer

Utredningen visar på ett klart behov av ytterligare etablering av skolor med

intemationell inriktning. En internationell skola är ett viktigt instrument i arbetet
för att öka regionens attraktionskraft. Den har därmed ett högt gemensamt

intresse i samverkan mellan region och näringslivet. Tidigare har näringslivet
visat sitt intresse genom att aktivt medverka ekonomiskt i anordnandet av
utbildningsplatser. Detta intresse åir viktigt att ta tillvara vid en satsning på en

internationell skola.

När det gäller organisationsformen är det angeläget att söka en form som innebiir
att regionens aktörer långsiktigt ges möjligher till påverkan. Ett fördjupat
samarbete med näringslivet, Universitetet och Chalmers i samverkan med
näringslivssekretariatet bör ske. Associationsformen bör ge möjlighet till en hög
grad av självständighet inom en av huvudmännen faststiilld rambudget. Som
associationsform föreslås aktiebolag eftersom en friskola måste bedrivas i
privaträttslig form. I övrigt hänvisas till bifogat memorandum 1995-06-01,
författat av Sten Losman, Advokatfirman Vinge (se bilaga).

Etablering av en internationell skola förutsätter ett mycket stort engagemang
men ger också möjligheter inte minst när det gäller utveckling av pedagogik och
former fdr effektivisering av lokalanvändning och skolans organisation. För att
nå en sådan utveckling krävs att nätverk etableras med andra skolor såväl inom
som utom landet. Därtill måste de teorier som finns inom det pedagogiska

området implementeras på ett lämpligt sätt. En samverkan med llirarhögskolan
ses som nödvändig. Till den nya skolan bör iämpligen ert pedagogiskt råd
knytas.

För att kunna starta den regionala friskolan 199611997 krävs en ansökan till
skolverket senast I augusti 1995. Dessförinnan måste aktiebolag bildas.

,&
\ffi
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MEMORANDUM

DATUM: 1995-06-01

ÄReIIoe: Verksamhetsforrn f ör i.nternationeLl skola

Bakgrrrnd

rnom Göteborgsregionens kommunalförbund pågår överväganden om at.bföreslå kommunerna att l:ilda en internationell skora onrfattandeårskurserna 1-9. Förbundet har begärt ett kort underlag för be_dömning av lämplig Juridisk verksamhetsform. r första hand harefterfrågats en belysning av för- och nackdelar med de privat_rättsllga subjekten aktiebolag, ideerr förening och ekonomiskförening' Därjämte lämnas en kort beskrivning av kommunal-förbund
med direktion.

Aktiebolag

Kommunerna

aktiebolag
får
för

samverka med varandra, b.l
änciamå1et. Bil.dandet sker

a genom att bilda ett
genon att kommunerna

sortialavtal ) i vilket
ett aktlebolag och tillskjuta

konsortialavtalet förbinder slg
för aktiebolaget,

sl-nsemellan träffar ett aktieägaravtal ( kon
de kommer överens om att bilda
kapital, 1ägst lOO.OOO kronor. f
parterna normalt också att verka

Ledamöter och suppleanter i aktieboragets styrersenormalfalret enrigt aktieboragslagen av bolagsstämman
utses i

I bolags-
utses på

ordningerr kan emerlertid bestärrunas att styrersen skarr_
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annat sätt. r kommunägda aktieboJ.ag skall bolagdordningen tirlförid av föreskrifter i kommunalragen innehårLa besEämmerser omatt kommunfurrmäktige skarr utse samtliga styrerseredamöter.
Detta förutsättes också i aktiebolag ägda av flera kommuner. rett företag ägt av frera komrnuner förutsättes det alLtså vara
derägarkommunernas fullmäktige som utser redamöterna.

För ett aktieborag gärrer omfattande regler om bofagets organisa_
tion och ansvarsförhåIIanden.
konmunal samverkan i regionen.

Aktiebolagsformen utnyttjas för

Ekonomisk förening

En ekonomisk förening förutsätter att det
Iemmar. Medl-emmarna antar stadgar samt
revisorer. I stadgarna kan föreskrivas

Stadgarna kan alLtså föreskriva
medlemmarnas fuIlmäktige.

finns minst tre med-
välJer styrelse och
att en e.l-l-er f l_era

att ledamöterna skal1 utees av

styrelseledamöter skall utses på annat sätt än vid föreningsmöte.

För eni-ngen är l-i-ksom aktiebolaget en j uridi sk person . För
föreningens förplikte]se. svarar endast för.eningens tirlgångar.
r stadgarna skaf)- anges den i-nsats, med vlrken varje medrem skarr
derta i föreningen. Även en ekonomisk förening är underkastad en
lngående reglering i 1ag.

Ideell förening
För ideerla föreningar finns i-nte f n någon ragregrering. En
ldeerr förening birdas genorn att några sluter sig samman, antar
stadgar och utser s'byrerse och andra funktionärer.

Kommunalförbund

Kommuner får sluta sig samman i kommunalförbund och på detta
överlåta kommunala uppgifter. Ett konrmunalförbund biLdas genom
att kommunerna antar en förbundsordning som undertecknas av
företrädare för kommunerna.
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3Det finns två sorters kommunalförbund, komrnunalförbr-rnd med för-bundsfur-rmäktige och styrelse samt kommunarförbund med enbartdirektion' r ett kommunarförbund nred direktion utövas besr.utande-rätt' förvaltning och verkstärrlghet av direktionen. Förbunds_medlemmarna bestämrner antalet r-edamöter och ersättare i direktio_nen. Antaret ledamöter får inte vara mi.ndre än fem. Varje för_bundsrnedlenr skaII ha minst en Iedamot eller en ersättare idirektionen . Ledamöter och ersättare skar.r vä1j as br_and med_.l-emmarnas fulLrnäktige .

Aven ett kommunal_förbund merJ förbundsdirektion är en juridiskperson' om ett kommunalförbund saknar tlllgångar för att betar-aen skur-d, är medr-emmarna skyldlga att fy1la bristen. Varje medlemskar-l då tilrskjuta så stor det av bristen som svarar mot med_lemmens andel i skulden efter grunder sorn bestämts i förbunds_ordningen. r förbundsordningen skalr regreras br a grunderna förmedlemmarnas deltagande i kostnaderna för förbundets verksamhet.

Kouununernas styrning av verksamheten

Kommunerna har möjligheter att
verksamhetsformer genom

påverka verksamheten i samtliga

- val- av styrelseLedarnöter
- bolagsstämma ell-er föreningsmöte ( gä11er ej

med direktion, där sådan instans saknas )
avtal melLan stiftarna
avtal mellan komrnunen och den bildade juridiska personen.

kommunal förbund

VaL av verksamhetsform

Att välja mellan tänkbara verksamhetsfor:mer för skorverksamhet ärinte helt Iätt. Först bör stäIlning tas ti]-1 onr verksamhetenskall l:edrivas i privaträttsrig elrer i offentligrättslig orcl-ning. Våljes den privaträttsriga ordni.ngen synes aktieborags_formen med dess stadga vara att föredra. Den medger också attverksamheten kan överlåtas genom att aktierna avyttras. För_
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utsättnlngarna för detta kan mellan komrnunerna regleras i kon-
sortialavtalet.

Vä1Jes en offentligrättsiig verksamhetsform bl.ir valet ett kom-

munalförbund, Iärnpligen då ett med förbundsdirektion, d v s utan
förbundsfullmäktige .

Aooi
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KoMMIJNALFÖRBUNDET GR

utdrag av protokoll från förbundsstyrelsens sam-
manträde torsdagen 6 juni 1996

Ledamöter

ffi 7
Styrelseprotokoll
6juni 1996

Göran Johansson (s), Göteborg, ordförande
Johnny Magnusson (m), Göteborg,
Kerstin Svenson (s), Göteborg,
Sven Pettersson (s), Ale,
Jan Hallberg (m), Göteborg,
Jan Gustafsson (s), Håirryda,
Roger Andrdasson (v), Göteborg,
Jörgen Hellman (s), Lilla Edet,
Ingemar Johansson (m), Härryda,
Ulf Persson (c), Kungsbacka,
Bengt Odlöw (s), Mölndal,
Lars Kjellgren (s), Partille,
Madta Aronson (fp), Mölndal,
Sten-Erik Lindvall (s), Stenungsund,
Ingamaj Wallertz Olsson (m), Lerum

Ersättare

lrif Andersson (s), Göteborg (diinstgörande)
Vivi-Ann Nilsson (s), Göteborg (tjänstgörande)
Folke Hildebrand (s), Kungsbacka (tjiinstgörande)
Alf Johanson (s), Lerum (dänstgörande)
Monica Påhlsson (fp), Göteborg (tjänstgörande)
Lennart Jonason (s), Öckerö (dänstgörande)
Ove Andersson (m), Stenungsund (d:instgörande)
Ingemar Bengtsson (v), Partille (dänstgörande)

Sekreterare

Peter Holmström, utredningsledare

$ 173 Internationell skola

Förbundsstyrelsen bestöt 1996-04-26 att huvudman för den internationella
skolan även i foruättningen skall vara Göteborgsregionens Internationella skola
AB med Göteborgsregionens kommunalförbund som ensam aktieägare.



KOMMUNALFÖnBUNDFT GR

Förbundsstyrelsens presidium diskuterade I996-05-21den forrsarta handlägg-
ningen av ärendet och anser att det inte krävs något avtal mellan GR och r6p"t-
tive kommun fcir bolagets stfft. Presidiet förutsätter att kommunerna kommer att
bidra till skolans drift med interkommunal ersätrning som fasts&illts av GR.

En skrivelse, daterad 1996-05-29, med bilagor har framtagits i ärendet.

Förbundsstyrelsen beslöt

att godkiinna föreliggande förslag till fortsatt handläggning av ärendet om den
internationella skolan,

att hos förbundsfullmiiktige hemstiilla
1) att fullmiiktige godkänner att bolaget bildats med bilagda bolagsordning,
bilaga 2,

2) att bolagsordningens 3$ ska ha den lydelse som framgår av bilaga2 och att
aktiekapitalet nu höjs med 400 tkr till 500 rkr, at förbundsstyrelsen sedan
bemyndigas aft senare höja aktiekapitalet upp tili 2 Mkr,
3) an fullmiiktige bemyndigar förbundsstyrelsen att utftirda en garanti för
förlustlkapitaltiickning maximalt rill4 Mkr under tiden intill 199g-12-31 fcir
Gö teborgsregionens Inrernationella Skola AB (GIS AB), sam t
4) att 400 tkr nu upplanas av förbundssryrelsen för art möjliggöra höjningen
av aktiekapitalet, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att lana ytterligare
maximalt 6 Mkr fcjr verkstlillande av evenruellt erforderlig höjning av
aktiekapitalet i GISAB från 500 tkr upp till2 Mkr samr för infriande av den
under 3) n?imnda garantin och evenruella övriga bidrag till GISAB under
skolans startskede,

att uppdra till styrelsen för bolaget art i samverkan med projektgruppen inleda
marknadsaktiviteter, rekrytering av rekror tillika verkstäilande direktör för
bolaget samt bilda ett skolutvecklingsråd som stöd för skolans utveckling,

att uppdra till bolagets styrelse att övertå ansvaret i och med att projektet tiveigår i
verksamhetsfas, samt

att för slutförande av proiektet anslå 200 tkr.

Rätt utdraget intygas

u$ffi.,,k
$'\tl$Nt
rN{!*h\Y
WN

Styrelseprotokoll
6juni 1996
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KouuuNelröRsuNopr GR BILAGA 1

Internationell skola - fortsatt handläggning

Projektgruppen för internationell skola inom GR har framgångsrikt studerat,
liimnat förslag och förankrat beslutet om bildandet av en internationell skola.
Arbete har letts av utbildningsgruppens presidium Vivi-Ann Nilsson och
Ingamaj Wallertz-Olsson. I projektgruppen har följande personer medverkat:
Marie Fridolf (proj.led) GR, Börje Rådesjö, GR, Anders Löfgren, Kungälv,
Jan Mellberg, Mölndal, Malin Johnsson, GR, Lars Hansson, Göteborg och
Lars Ekberg, NS.

Styrelsen har fattat beslut om bildandet av ett särskilt bolag för verksamheten.
Enligt GR:s förbundsordning skall detta beslut fastställas av

förbunds fullmiikti ge.

Parallellt med den formella beslutsprocessen övergår nu satsningen från
projektfas till verksamhetsfas. Projektet avslutas med nåiringslivskontakter och
marknadsföring av satsningen. Det senare sker i samråd med bolagets
interimsstyrelse och ledning. Ett skolutvecklingsråd bildas parallellt med att
rektor tillika verkstiiilande direktör anställs. Projektplanen visar att senast den

1 januari 1997 ska rektor finnas på plats. Eftersom projektet avslutas och
övergår i en verksamhetsfas som kräver viktiga beslut av rektor och VD
eftersträvas en snabbare handläggning och dåirmed anställning av rektor.

Starttidpunkten för skolan är enligt tidigare beslut faststäild till 970101 med
elever fr o m höstterminen 1997. Det innebiir att bolaget redan under hösten
måste inleda ett antal förberedande aktiviteter. Exempel på sådana iir
lokalanskaffning, marknadsföring och rekrytering av lärare mm. Dessa

aktiviteter förutsätter att de ekonomiska förutsättningarna är siikerställda.

Detaljplanering visar på att ytterligare medel för projektarbetet, vid sidan av
de redan anslagna 600.000 kronor, erfordras. Förslaget innebär dåirför ett
äskande om kompletteringsanslag på 200.000 kronor. Projektbudget och
projektplan för 1996 redovisas bifogas.

1

s
t996-05-29
Marie Fridolf



KotrruuNet-rönnuwoer GR BILAGA 1

Kalkylen visar att Göteborgsregionens Internationella skola AB behöver

tillföras kapital. Projektgruppen har via KPMG Bolins närmare analyserat

bolagets behov av kapital under etableringsskedet, vilket kommer att ligga till
grund för upplåning, bilaga 3. I förslaget till täckning av kapitalbehov föreslås

två alternativ. I alternativ ett tillförs bolaget hela kapitalet vid bildandet. I
alternativ två sker successivt förlust/kapitaltäckning under uppstarten.

Alternativ två förutsätter en garanti, utställd av kommunalförbundet som

ägare.

Kapitalet skall förutom att täcka variationer under löpande förvaltning också

täcka

r initialkushrader fram till skolans öppnande,

I underskott under de första två åren,

I uppkomna räntekostnader fram till driftstart.

Initialkostnader omfattar kostnader inför skolans öppnande. I dessa kostnader

ingår den skolledare, rektor, som anst?ills för att organisera starten.

Då tillgången på lokaler iir begränsad kommer skolan de första två årcn att

endast omfatta 120 elever i förhållande till planerade 320 elever. Diirmed

uppkommer ett driftsunderskott under dessa två år. De första två åren vänder

sig skolan i första hand till utländska barn i årskurs 0-7.

Vid en nivå på 320 elever kommer ovan angivna kostnader att täckas av

framtida driftöverskott. Kostnaderna skulle d?irmed kunna ses som en

investering och kan successivt skrivas av. Insatsen iir då att betrakta som

villkorat som betalas tillbaka då resultat och likviditet så tillåter.

Riskema i satsningen åir helt kopplade till förutsättningarna att efter två år nå

det planerade elevantalet. Skulle så ej ske kan såväl aktiekapital som övrigt
eget kapital forviintas vara förbrukat. Enligt tidigare analyser ses denna risk
som ytterst marginell.

Interimsstyrelsens presidium har diskuterat de två alternativen till att täcka

kapitalbehov. Alternativ två förordas med ett aktiekapital om 500 tkr och ett

avtal mellan Göteborgsregionens Internationella Skola AB och

Göteborgsregionens kommunalförbund om förlust/kapitaltäckning avseende

uppstarten under de första två åren maximerat till4 Mkr. Efter uppstarten kan

aktiekapitalet höjas tiil rekommenderade 2 miljoner kronor.

2

&



Bilaga I

Proiektbudeet under 1996

. Projektets ledning (ianuari 1996 - december 1996)

- projektledare
- projektsekreterare
- ledningsgrupp
- konsultationer, resor m.m.
- arvode till styrelsen

o Externa tjänster

- juridiskt stöd
- ekonomiskt stöd
- rekrytering; rektor
- arkitekt; Iokaler

Marknadsföringo

340.000

245.000

100.000

11s.000

800.000

. Bolagsbildning och ombildande av bolag

Total omslutning
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Bilaga 2

L (2)

BOLAGSORDNING FöR CÖTNgORGSREGIONENS

INTERNATIONELLA SKOLA AKTIEBOLAG

1$.

Bolagets firma är Göteborgsregionens Internationella skola Aktiebolag

2$.
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att som fristående skola för vanlig

skolplikt och med internationell profil bedriva undervisning för elever från i

första hand Göteborgsregionen samt att bedriva därtill anknytande verksamhet.

3$.
Bolagets aktiekapital skall utgöra lägst 500.000 kronor och högst 2.000.000

kronor.

4$.
Aktie skall lyda på 1.000 kronor.

s$.
Bolagets styrelse skall ha sitt säte i Göteborg.

6$.
Styrelsen skall bestå av sju ledamöter och iika många suppleanter

Styrelselbdamöterna och styrelsesuppleanterna väljs årligen på ordinarie

bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma.

slo/5069 lalavbl



7$.

Tre revisorer och tre revisorssuppleanter väljes årligen på ordinarie

bolagsstämma för tiden intill slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. En av

revisorerna och en av suppleanterna skall vara auktoriserad revisor.

8$.

Kallelse till bolagsstämma skall ske genom brev med posten till aktieägarna

tidigast fyra senast två veckor före stämman.

e$.

Ordinarie bolagsstämma hålles en gång årligen före juni månads utgång

På ordinarie bolagsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling

1)

2)

3)

4)

s)

6)

Val av ordförande vid stämman.

Upprättande och godkännande av röstlängd.

Val av en eller två justeringsmän.

Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad.

Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen'

Beslut

a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen

b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust

enfigt den fastställda balansräkningen

c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande

direktören

Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna.

Val av styrelse samt revisorer och revisorssuppleanter'

Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen

(t97 5: 1 385) eller bolagsordningen.

7)

8)

e)

s10/5069 I a/avtal
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10 $.

Styrelsens ordförande eller den styrelsen därtill utsett öppnar bolagsstämman

och leder förhandlingarna till dess ordförande valts.

11 $.

Vid bolagsstämman får varje röstberättigad rösta för fulla antalet av honom

ägda och företrädda aktier utan begränsning i röstetaler.

12 $.

Kalenderåret skall vara bolagets räkenskapsår

slo/5069 I a,/avral



Bilaga 2

2 (2)

Förslag till ändring i Bolagsordning ftir Göteborgsregionens Internationella skola AB

Ändring i bolagsordningens 3 $ ska ha foljande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 100.000 Bolagets aktiekapital ska utgöra lägst 500.000

kronor och högst 400.000 kronor. kronor och högst 2.000.000 kronor.
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Bilaga 3

Göteborgsregionens [ntemationella Skola AB
PM
1996-0s-24

I (5)

PM avseende analys av resultat, likviditet och kapi-
talbehov 1997-1998

1 lnledning

Vi har av Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) fått uppdraget atr analy-
sera resultat och likviditet avseende Internationella Skolan i Göteborgsregionen
AB samt Grundskolan med engelsk profil under riikenskapsåren 1997 och 1998

samt att presentera ett förslag till kapitalisering av bolaget.

Våra beråikningar har baserats på resultatbudget avseende fullt utbyggd verk-
samhet i 1995 år prisläge, utarbetad av GR, samt förutsättningar för verksamhe-
tens Wå första år som framkommit vid kontakter med representanter för GR.
Undervisningen beriiknas börja för 120 elever höstterminen 1997. Verk-
samheten förutsätts sedan att ha denna omfattning under wå år. Höstterminen
1999 antas skolans verksamhet att vara fullt utbyggd för 320 elever.

Beriikningarna har baserats på att bolaget inte skall btira några
finansieringskostnader. Dessa förutsätts bdras av GR. Vi vill i detta
sammanhang niimna att $ 6 i Förbundsordningen för Göteborgsregionens
kommunalförbund begr2insar förbundets möjlighet att ta upp lan och stiilla
borgen för andras skulder.

Våra kalkyler har utarbetats enligt två huvudalternativ enligt instruktioner från
GR:

Alternativ 1

GR tillför bolaget ett eget kapital som iir tillräckligt för att bolaget skail kunna
bedriva sin verksamhet under de två första åren utan ytterligare kapitalinsats
från ägaren.

Alternativ 2

GR tillför bolaget ett mindre eget kapital samt att avtal om resultattäckning,
maximerad till visst belopp, upprättas mellan ägaren och bolaget.

Innehåll

2 Sammanfattning

3 Resultatbudget

4 Likviditetsbudget

5 Kapitalbehov
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Bilagor

Bil. I
Bil.2
Bil.3

Resultatbudget helt utbyggd verksamhet i 1995 ar prisläge

Resultatbudget 1997 och 1998

Likviditetsbudget 1997 och 1998

2 Sammanfattning

2.1 Alternativ 1

Enligt våra beriikningar bör bolaget tillfloras ca 5,5 Mkr i likvida medel och eget

kapital för att trygga verksamheten de första två åren. Eftersom viss os?ikerhet

råder rörande. de forutsätbringar berlikningarna gntndats på, detta gäller såväl

intiilrer som kostnader, har siikerhetsmarginaler om drygt I Mkr for
oförutsedda h?indelser lagts in i berlikningarna av eget kapital och likvida
medel.

2.2 Alternativ 2

Vi föreslår att bolaget i detta fall tillförs ett aktiekapital om 500 tkr och att ett

avtal om förlusr/kapitaltackning tecknas mellan GR och bolaget. Förlust-
lkapitaltäckningsgarantin kan liimpligen maximeras till4 Mkr avseende de

första två åren. Enligt detta alternativ fömtsätts GR ha den buffert för
oförutsedda håindelser om ca 1 Mkr som tillförs bolaget i form av eget kapital
enligt alternativ l.

Vi rekommenderar att en ny analys av bolagets resultat och framtida
kapitalbehov genomförs inför expansionen av verksamheten 1999.

3 Resultatbudget

Resultatbudgetar avseende riikenskapsåren 1997 och 1998 återfinns i bilaga 2,

Nedan redogörs för de förutsättningar och antaganden som legat till grund fdr
beriikningarna.

3.1 lntäkter

3.1.1 Kommunbidrag
Fullt utbyggd beråiknas skolorna ha totalt 320 elever. Under de första två åren

uppskattas det totala elevantalet till 120. Beriikningarna grundas på antagandet

att 120 elever börjar i skolan i augusti 1997 och att detta elevantal i princip iir
oföriindrat de kommande två åren. Av de 120 eleverna antas 25 gå i årskurs 7
och resterande i årskurs 0-6. Med ett kommunalt bidrag om 37 400 kr per elev i
årskurs 0-6 respektive 48 000 kr per elev i årskurs 7 ger detta intiikter om
4153 tkr på helårsbasis. Kalkylen förutsätter att de statsbidrag som utgår till
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den internationella delen inte medför reducerade kommunala bidrag för dessa
elever.

En förskjutning fran arskurs 7 till årskurs 0-6 om 10 elever medför ett bortfall i
intiikter och likvida medel om 106 000 kr per år.

3.1.2 Statsbidrag
Av de ovan niimnda 120 eleverna beriiknas samtliga gå i den internationella
delen. Dessa berättigar skolan till statsbidrag om 2 520 tkr per år.

En förskjutning fran den internationelia delen till den svensk-engelska delen om
10 elever medför ett bortfall i intiikter och likvida medel om 210 000 kr per år.

3.1.3 Skolbarnomsorg
Intiikterna för skolbarnomsorg under i997 och 1998 har uppskattats till50Vo av
intiikterna då verksamheten dr fullt utbyggd.

3.2

3.2.1

Kostnader

Administration
Administrationskostnader har beriiknats utifran antagandet att de budgeterade
administrationskostnaderna om I 172 tkr per år belastar 1997 i sin helhet även
om undervisningen börjar forst under hösten..

3.2.2 Lärare
Kostnaden för liirare har baserats på antagandet att elevantalet fu 50 i årskurs 0-
3,45 i årskurs 4-6 samt 25 i årskurs 7. vidare uppskattas llirarkostnaderna
under 1997 uppgå till 807o av kostnaderna 1998.

3.2.3 Elewård
Kostnaden for elevvård har beriiknats efter relationen mellan antalet elever 1997
och 1998 och antalet elever då verlaamheten dr fullt utbyggd.

3.2.4 Undervisningsmaterial
Kostnaden för undervisningsmaterial har baserats på antagandet att elevantalet
iir 50 i årskurs 0-3, 45 i årskurs 4-6 samt 25 i årskurs 7.

3.2.5 Skolmåltider
Kostnaden för skolmåltider har baserats på en 32/40 dänst under halva 1997 och
hela 1998 samt portionskostnader i relation till elevantalet.
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3.2.6 Avskrivningar
Investeringar i skolmöbler och datorer inför de första två åren har uppskattats

rill 675 tkr respektive 350 tkr. Avskrivningsplanerna löper under 10 år avseende

skolmöbler och 3 år avseende datorer.

3.2.7 Lokaler
Skolans verksamhet kommer inledningsvis att bedrivas i hyrda lokaler.

Ä,rskostnaden för dessa äI 1 200 tlcr. Våra kalkyler har baserats på antagandet

att denna lokalkostnad åir oföriindrad under 1997 och 1998. Till detta kommer

lokalkostnader för idrott och slöjd vilka uppskattas till 200 tkl på årsbasis.

3.2.8 Förberedelseklass
Kostnaden för förberedelseklasser har beriiknats efter relationen mellan antalet

elever 1997 och 1998 och antalet elever då verksamheten dr fullt utbyggd.

3.2.9 Skolbarnomsorg
Kostnaderna för skolbarnomsorg under 1997 och 1998 har uppskattats ttl\50Vo

av intiikterna då verksamheten d.r fullt utbyggd.

4 Likviditetsbudget

En likviditetsbudget per månad baserad på forutsattningarna ovan återfinns i

bilaga 3. Enligt denna kommer bolaget att under i997 och 1998 som sämst ha

ett negativt kassaflöde om 3,1 MkI. lnför expansionen av verksamheten 1999

tillkommer sedan investeringar om ca 1,1 Mkr i skolmöbler och datorer. För att

undvika likviditetsproblem under de första två åren indikerar detta att bolaget

bör tillföras likvida medel om ca 5,5 Mkr. Dessa medel kan skjutas till antingen

i form av eget kapital eller lån fran GR. Som niimnts inledningsvis förutsätter

beriikningarna ovan att bolaget inte skall biira några finansieringskostnader.

Eventuella lan fran GR till bolaget förutsätts diirför vara rlintefria.

5 Kapitalbehov

5.1 Alternativ 1

En resultatbudget baserad på förutsattningarna ovan återfinns i bilaga 2. Enligt

denna kommer bolaget att under 1997 och 1998 som siimst att visa ett negativt

resultat om 2,1 Mkr. Under förutsättning att bolaget skall ha ett aktiekapital om

2 Mkr och att detta skall förbli intakt indikerar detta att bolaget bör tillföras ett

egna kapital om ca 5,5 Mkr. Detta förutsatt att bolagets verksamhet kan

bedrivas utan förlust från och med höstterminen 1999. i det fall bolaget tillförs
hela kapitalet vid bildandet kommer belopp utöver aktiekapitalet att utgöra en

bunden fond vilken bland annat kan tas i anspråk för att täcka förlust.
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Alternativt kan ägarna skjuta till kapital löpande genom villkorade eller
ovillkorade aktieägartillskott.

5.2 Alternativ 2
En resultatbudget baserad på förutsättningarna ovan återhnns i bilaga 2. Enligt
denna kommer bolaget att under 1997 och 1998 som slimst att visa ett negativt
resultat om 2,1 Mkr. Vi föreslår att bolaget i detta fall tilltörs ett aktiekapital om
50o tkr och att ett avtal om förlust-lkapitaltäckning tecknas mellan GR och
bolaget. Förlust-lkapitaltäckningsgarantin kan lämpligen maximeras rill4 Mkr
avseende de fcirsta wå åren. Enligt detta alternativ förutsätts GR ha den buffert
för of?irutsedda hiindelser om ca 1 Mkr som tillförs bolaget som eger kapital
enligt alternativ 1.

Göteborg 1996-05-24

KPMG Bofilins AB
)

Ät" H binette

Auktoriserad revisor
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Under överläggningen yrkades att en justering av texten i det sista avsnittet på

sidan 4 i t'örslaget till ytrrande görs enligt t'öljande: "Vi anser att en överför'ing av

det regionala utvecklingsansvalet bör ske till den kommunala beslusnivån och att

detta för Västsveliges del sker tedan under 1996."

Förbu nd sstyrelsen besl öt efter överlä-l gn i n gen

.-::=- ' ? - 1--atrsom egetyttlandeåberopa innehållet i kansliets törslag till yttrande, daterat

1995-0-5-31, j Llsterat enlig I o'/iur ledovislt )'rkancle

Förbunclsstyrelsens beslut förklalades vara omedelbart justerat.

$83 Internationell skola för Göteborgsregionen

Förbundsstylelsen beslöt 1995-06- l3 att inrätu en fiistående regional

intemarionell skola. Vidare beslöt tiirbundsstyrelsen att bilda ett aktiebolag som

huvudman för skolan och att utse ledningsgruppen för utbildningsfrågor,

utbildningsgrLrppen, till interimstyrelse. För att Skolverket ska ge tillstånd till

startandet av skolan krävs att ett privauättsligt objekt är bildat. Därför har

beslutas att för ändamålet bilda ett hundratusenkronors-aktiebolag.

Vid sammanträde 1995-06-13 beslöt för'bundsstyrelsen att skolan bör starta

fr o m läsåret 1996197 . Tiden för förankring i kommunetna är mycket knapp,

varför utbildningsgruppens presidium istället föreslår att skohn starLar läsåret

1997/98.

På förslag av utbildningsgruppens presidium beslöt fötbundsstyrclsen

att starta clen regionala fiistående skolan fr o m liisåret 1997/98, samt

att godkänna bildandet avBtt aktiebolag med Göteborgsregionens

kommunalförbund som huvudman i avvaktan på en principdiskussion i

stylelsen om ägars truktur: för' r'egionala bolag.

$84 Skrivelse till Sveriges Radio beträffande
kommande ned sk ärning ar

GR har genom sklivelse, claterad 1995-09-25, till Sveriges Radios styrelse och

leclning krattigt plotesterat mot kommande nedskätlingar, som innebär att

Västsverige i stolt kommer al.t sakna riksladioreportrar.

J

Justerat sign:

-lI::::::i:ri::l
tst!!!I:'::lii{
t^rli;i::::SsÅ{lii$'

Styrelseprotokoll
3 oktober 1995
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Till
Förbundsstyrelsen

, Internationell skola for Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslot 1995-06-13 att bilda en fristående regional
internationell skola med 250 - 300 elever, åk 1-9, med en svensk/engelsk och
en engelsk/svensk gren. Vidare beslöt forbundsstyrelsen att bilda ett aktiebolag
som huvudman for skolan och att utse utbildningsgruppen till interimsstyrelse.
För att bilda skolan krävs tillstånd av Skolverket. Ansökan har skett hos

Skolverket per den 1 augusti. För att Skolverket ska behandla ansökan kävs
att ett privaträttsligt objekt är bildat. Därfor har utbildningsgruppen beslutat
bilda ett 100.000:- kronors bolag med Göteborgsregionens kommunalforbund
som huvudman och utbildningsgruppen som interimsstyrelse. Rune Gustafsson
forordnas som VD för bolaget tills vidare. Bolaget kan sedan ombildas efter
forbundsstyrelsens beslut och en ordinarie styrelse kan då tillsättas.

Under hösten kommer ett aktivt forankringsarbete i medlemskommunerna att
ske. Kontakter med näringslivet frr eventuell sponsring av skolan kommer
också att tas. Flera lokaler, primärt i Goteborgs kommun, studeras. En särskild
projektgrupp bestående av Marie Fridoll G\ Börje Rådesjo, GR, Anders
Löfgren, Kungälv, Lars Hansson, Göteborg, Lasse Järvsdn, Göteborg, Jan
Mellberg, Mölndal, Lars Ekberg, Näringslivssekreteriatet och Malin Johnsson,
GR arbetar med frågan direkt mot utbildningsgruppens presidie.

Vid sammanträdet 1995-06-13 beslöt förbundsstyrelsen att skolan bör starta
fr o m läsåret 1996191 .I planeringen kan idag konstateras att tiden for
förankring i kommunerna är mycket knapp. Av detta skal foreslår presidiet i
utbildningsgruppen styrelsen att istället starta skolan läsåret 1997198.

Styrelseärende 3

1 995- r 0-03
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Med hänvisning till ovan foreslås forbundsstyrelsen besluta

att starta den regionala friskolan fr o m läsåret 1997198

att godkänna bildandet att aktiebolag med Göteborgsregionens
kommunalforbund som huvudman i awaktan på en principdiskussion i

stvrelsen om äsarstruktur for regionala bolae

Id"ffF:i!.ii.N

I

)

Göteborg 27 september 1995

Rune Gustafsson

/Nlarie Fridolf

)

J
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$ 158 Internationell skola i Göteborgsregionen

Förbundsstyrelsen beslöt 1995-06-13 att inrätta en fristående regional inter-
nationell skola samt att bilda en aktiebolag som huwdman ft)r skolan. Vid sam-
manträde 1995-1G03 beslöt förbundsstyrelsen att startra den regionala fristående
skolan fr o m l?isåret 1997/98 s:rmt att godkåinna bildandet av etr aktiebolag med
GR som ägare i awaktan på en principdiskussion i styrelsen om ägarstruktur för
regionala bolag.

Frågan har diskuterats vid presidiets sammanrräde 1996-04-16.

En skrivelse i iirendet har framtagits, daterad 1996-Ol-18

, På förslag av presidiet beslöt förbundsstyrelsen

att huvudman för den internationella skolan även i forsänningen skall vara
Internationella skolan i Gciieborgsre gionen AB med Göteborgsregionens
kommunalförbund som ensilm aktieägare.

$159 Plan för intagningsprojekret

Förbundsstyrelsen har vid sammanträde 1996-02-02 beslutat om en handlings-
plan ftr utveckling av gymnasieskolan i regionen. Inom ramen för detta arbete
har en projektplan fiir intagningsprojektet framtagits, daterat 1996-04-01

Utbildningsgruppen har för sin del godkiint planen 1996-04-19.

Förbundsstyrelsen beslöt

att godk?lnna ftirelig gande plan för intagningsprojektet, daterad 1 996-04-0 l,
innebiirande att kommunema som ingår i det gemensamma intagningsarbetet
förbinder sig att kvarstanna i samarbetet under projektets genomft)randetid,

att uppdra åt utbildningsgruppen att ta fram ett underlag för kommunernas
stiillningstaganden innefattande en inventering av kommunernas befintliga
inform ationstekniska resurser för det fram tida intagningsarbetet, snmt

att ftrbundsstyrelsens beslut förklaras vara omedelbart iusterat.

N
Styrelseprotokoll
26 april 1996

4
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$38 Redovisningshandlingar och revisionsberättelse
avseende S tiftels en för Västsvenska Fritidsområden
(Västkuststiftelsen) samt ftäga om ansvarsfrihet för
stiftelsens styrelseledamöter avseende år 1995

Med bifall till förbundsstyrelsens och revisoremas hemstlillan i iirendet beslöt
förbundsfullmiiktige

att för sin del godkiinna föreliggande verksamhetsberättelse för år 1995 för
Viistkuststiftelsen,

att faststiilla den i redovisningshandlingarna för Västkuststiftelsen intagna
balansr?ikningen av den 3l december 1995, samt

att bevilia i stiftelsen ansvarsfrihet för 1995 års förvaltrins.

ffi
Fulltniiktigeproto-
koll1996-C.9-24

$39 Förslag till budget för Göteborgsregionens
kommunalförbund 1997

Rune Rustafsson lämnade en redovisning av ärendet.

Med bifall till förbundsstyrelsens hemställan i ärendet beslöt förbunds-
tullmiiktige

att fastställa förslaget till budget för 1997 för Göteborgsregionens
kommunalförbund, daterat 1996-08-22, samt

att faststiilla kommunernas avgift till förbundet för t997 ti130.907.581 kronor,
vilken fördelas på kommunerna enligt deras befolkningsunderlag
r995-t2-31.

$40 Internationell skola

Ingamaj Wallertz Olsson liimnade en redovisning av lirendet.

Förbundsstyrelsen beslöt L996-04-26 att huvudman för den internationella sko-
lan även i fortsäturingen skall vara Göteborgsregionens Internationella skola AB
(GISAB) med Göteborgsregionens kommunalförbund som ensam aktieägare.

Förbundsstyrelsens presidium diskuterade 199 6-05 -21 den fortsatta
handläggningen av iirendet och anser att det inte krävs något avtal mellan GR och

Justerat sign:
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respektive kommun för bolagets start. Presidiet förutsätter att kommunerna
kommer att bidra till skolans drift med interkommunal ersättning som faststlills
av GR.

Ingamaj Wallertz Olsson yrkade bifall till styrelsens förslag med den ändringen
att bolagsstyrelsen skall bestå av 5-9ledamöter och 5-9 suppleanter.

Beslöt förbundsfullmliktige med bifall till Ingamaj Wallertz Olssons yrkande

1) att godkiinna att bolaget bildats enligt bolagsordning, bilaga 2, med den
åindringen att bolagsstyrelsen skall bestå av 5-9ledamöter och 5-9
suppleanter

2) att bolagsordningens 3 $ ska ha den lydelse som framgår av bilaga 2 och att
aktiekapitalet nu höjs med 400 tkr till 500 tkr, att förbundsstyrelsen sedan

bemyndigas att senare höja aktiekapitalet upp till 2 mkr,
3) att bemyndiga förbundsstyrelsen att utf?irda en garanti för förlust/kapital-

täckning maximalt till 4 mkr under tiden intill 1998-12-31för Göteborgs-
regionens Internationella Skola AB (GISAB), samt

4) att 400 tkr nu upplanas av förbundsstyrelsen för att möjliggöra höjningen av
aktiekapitalet, samt att bemyndiga förbundsstyrelsen att lana ytterligare
maximalt 6 Mkr för verkstiillande av eventuellt erforderlig höjning av
aktiekapitalet i GISAB fran 500 tkr upp till 2 mkr samt för infriande av den
under 3) niimnda garantin och eventuellt övriga bidrag till GISAB under
skolans startskede.

$41 Instruktioner för verksamheten och för
hanteringen av delegations- och attestfrågor

Rune Gustafsson lämnade en redovisning av iirendet.

Inför sammanläggningen GFF/GR den 1 januari 1995 fattade förbundsfullmiiktige
199+12-20 beslut om attesträtt i det nya förbundet. En samlad översyn har nu
företagits av kommunalförbundets verksamhet vad avser behovet av instruklioner
för verksamheten och för hanteringen av delegations- och attestfrågor.

Som följd härav har GR utarbetat förslag avseende

- arbetsordning förförbundsstyrelsen

- instruktion för förbundschefen

;'-W' 5
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Gäller fr o m 1 januari 2001

Förbundsordning för
Göteborgsregionens kommunalförbund

1 § Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.

Medlemskommunerna är medlemmar också i Svenska Kommunförbundet. Kommunalförbun-
det skall för sina medlemmar utgöra den regionala sammanslutning för kommunernas gemen-
samma intressebevakning som avses i § 2 i stadgar för Svenska Kommunförbundet. Kommunal-
förbundet är tillsammans med Kommunförbundet Skaraborg, Kommunförbundet Fyrbodal och
Kommunförbundet Sjuhärad medlem i Västsvenska Kommunförbundets Samorganisation (Väst-
Kom).

2 § Förbundet har till ändamål
– att som organ för Göteborgsregionen tillvarata medlemskommunernas intressen och att främ-

ja deras samverkan och ge dem service
– att stödja och utveckla den kommunala självstyrelsen
– att genom samhällsplanerande insatser och utredningar och på annat sätt verka för samord-

ning av angelägenheter av gemensamt intresse för medlemskommunerna, vari följande ar-
betsområden ingår

• regionplanering
• näringsliv/marknadsföring
• kommunikationer
• teknisk försörjning
• utbildning
• natur- och miljövård
• bostadsförsörjning
• sociala frågor
• arbetsmarknadsfrågor
• regionala verksamheters finansiering

– att med anpassning till medlemskommunernas organisation bistå kommunerna med:

• utbildningsinsatser
• utvecklingsaktiviteter
• mediainsatser

– att svara för intagningen till gymnasieskolan enligt skollagen, samt,
– att i andra frågor samverka när kommunal samverkan är erforderlig.

1 § Medlemskommuner

Sida 1

2 § Förbundet har till ändamål



3 § Benämning
Förbundet benämnes Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborg.

4 § Förbundsfullmäktige
Varje medlemskommun äger 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 10 000 invånare, dock skall antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs kommun begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.

5 § Förbundsstyrelse m m
I kommunalförbundet skall finnas en förbundsstyrelse.

I kommunalförbundet skall också finnas en intagningsnämnd som svarar för intagningen enligt
vad som sägs i 2 §.

I förbundsstyrelsens uppgifter ingår - utöver vad som följer av lag -

1. att övervaka att de av förbundsfullmäktige fastställda målen och planerna för förbundets
verksamhet efterlevs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt och
ekonomiskt sätt;

2. att på ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning;

3. att inom beloppsram som framgår av denna förbundsordning och förbundsfullmäktiges be-
slut taga upp lån och teckna borgen för lån; samt

4. att avge yttranden som ankommer på förbundet samt att underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämnes Göteborgsregionens förbundsstyrelse,
skall vara 22 jämte 11 ersättare. Av ledamöterna och ersättarna bör 11 respektive 5 vara i
Göteborg bosatta medlemmar av Göteborgs kommun och återstående ledamöter och ersättare
utom Göteborgs kommun men inom kommunalförbundets medlemskommuner bosatta kom-
munmedlemmar.

Mandattiden för förbundsstyrelsen och intagningsnämnden skall vara fyra år och räknas från
och med den 1 januari året efter det då val av fullmäktige har ägt rum i hela landet.

Kommunalförbundet får genom beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en särskild
angelägenhet som anges i 2 § och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.

6 § Lån och borgen
Förbundet får upptaga lån eller ingå borgen till ett sammanlagt belopp av 10 miljoner kronor.

7 § Fördelning av förbundets utgifter
Förbundets nettoutgifter enligt fastställd budget fördelas mellan medlemskommunerna i förhål-
lande till deras befolkningsunderlag. Härvid skall användas invånarantalet vid utgången av
andra året före verksamhetsåret.

8 § Medlemmarnas andel i t

4 § Förbundsfullmäktige
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7 § Fördelning av förbundets utgifter

6 § Lån och borgen

5 § Förbundsstyrelse m m

3 § Benämning



Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhål-
lande till deras bidrag till förbundets verksamhet under senast gångna femårsperiod.

Vid skifte av förbundets behållna tillgångar skall motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

9 § Tid för avlämnande av
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avlämna sin berät-
telse om granskning av verksamheten under det föregående året.

10 § Uppsägning av medlemskap
En förbundsmedlem har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden skall löpa ut när för-
bundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden skall emellertid i intet fall vara längre
än tre år eller kortare än ett år.

Efter uppsägning skall förbundsmedlemmarna söka träffa överenskommelse om ny förbundsord-
ning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, skall förbundet träda i likvidation vid uppsäg-
ningstidens utgång.

11 § Anslagstavla
Tillkännagivande om justering av protokoll från sammanträden och andra tillkännagivanden
skall ske på Göteborgs kommuns anslagstavla.

12 § Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer tre revisorer och tre revisorsersättare för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorer och revisorsersättare utses för en period om fyra år.

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet skall löpande tillställa förbundsmedlemmarna en rapport om verksamhetens ekono-
mi och utveckling.

14 § Budgetprocess
Förbundsstyrelsen skall upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet nästföl-
jande år samt bereda förbundsmedlemmarna tillfälle  att yttra sig häröver.

Förbundsstyrelsen framlägger senast under september förslag till budget för förbundsfullmäkti-
ge, som fastställer förbundets budget för nästföljande år senast den 30  september. Samtidigt
bestämmer förbundsfullmäktige de bidrag som förbundsmedlemmarna har att utge till förbun-
det. Besked om bidragens storlek skall omgående tillställas förbundsmedlemmarna.

15 § Tvister
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Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera förbundsmedlemmar, å andra
sidan, skall parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i
överläggningar 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, skall
utseendet av skiljeman hänskjutas till ordföranden i Svenska Kommunförbundets styrelse.

16 § Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av kommunalförbundet i fortsättningen skall vara bunden av sitt medlemskap i
förbundet och att medlemmarna är eniga om denna bedömning, skall på begäran av
förbundsmedlemmen förbundet omedelbart träda i likvidation.

Att likvidation kan bli följden av förbundsmedlems uppsägning framgår av 10 §.

Likvidationen verkställes 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 regler-
na om kallelse på okända borgenärer.

17 § Ersättningar åt förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning åt förtroendevalda inom förbundet.
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Förbundsordningen för Göteborgsregionens kommunalförbund och ändringar
i kommunallagstiftningen m m.

Den 1 januari 1998 upphörde kommunalförbundslagen (1985:894) att gälla. Samtidigt tillförs
kommunallagen ett antal delvis nya regler om kommunalförbund genom lag (1997:550) om
ändring i kommunallagen. Ändringarna är sådana att de föranleder en översyn av gällande
förbundsordning. Det skall dock antecknas att äldre föreskrifter får tillämpas i frågor om kom-
munalförbund som bildats före den 1 januari 1998, dock längst till och med den 31 december
2002.

Kommunallagen (KL) innehåller i dess nya lydelse i 3 kap 28 § en förteckning i 17 punkter på vad
en förbundsordning måste och kan innehålla. I anslutning till denna har ett utkast till reviderad
förbundsordning utarbetats, bilaga.

Under hand har också diskuterats möjligheten att låta kommunalförbundet påtaga sig de uppgif-
ter som f n ankommer på regionalt kommunförbund.Det finns inte något i stadgarna för Svenska
kommunförbundet som skulle hindra att den regionala sammanslutningen utgöres av ett kom-
munalförbund. I utkastet har förutsatts att kommunalförbundet tilläggs de uppgifter som f n
ankommer på regionalt kommunförbund.

I det följande kommenteras detta utkast paragraf för paragraf .

1 § Medlemskommuner
Alingsås kommun inträder som medlem. Medlemskommunerna förutsätts vara medlemmar
också i Svenska Kommunförbundet.

2 § Ändamål
Mot bakgrund att kommunalförbundet skulle kunna tilläggas de uppgifter som ankommer på
regionalt kommunförbund har ändamålsparagrafen kompletterats med uppgifterna ”att stödja
och utveckla den kommunala självstyrelsen” samt att främja medlemskommunernas samverkan
och ge dem service. Övriga uppgifter som enligt stadgarna f n ankommer på kommunförbundet
ryms inom de formuleringar som i övrigt återfinns i 2 § i förbundsordningen. Samtidigt har
”regionen” preciserats till ”Göteborgsregionen”.

I förteckningen över arbetsuppgifter har ”upphandling” strukits medan ”sociala frågor” och
”arbetsmarknadsfrågor” tillförts förteckningen.

När det gäller gymnasieintagningen har Kungsbacka ingått i det av förbundet ombesörjda intag-
ningsförfarandet medan den nya medlemmen Alingsås ställt sig utanför tillsammans med Lilla
Edet.

3 § Benämning
Ingen ändring.

4 § Förbundsfullmäktige
Enligt KL 3 kap 23 § skall varje förbundsmedlem vara representerad i förbundsfullmäktige med
minst en ledamot och en ersättare. Antalet ersättare skall vara lika många som antalet ledamö-
ter. Till följd av denna föreskrift har orden ”och en ersättare” tillagts på tre ställen i texten. För
varje ledamot skall det finnas en ersättare men det får inte finnas mer än en sådan för varje
ledamot. Ersättare som inte tjänstgör har ovillkorlig närvarorätt vid förbundsfullmäktiges sam-
manträden. En ersättare som inte tjänstgör har dock inte rätt att delta i överläggningarna och ej
heller i besluten. Det får ankomma på förbundsfullmäktige att bedöma hur ersättare skall kallas
till sammanträdena.

Memorandum
1998-08-17
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5 § Förbundsstyrelse
I KL 3 kap 28 § r 2 föreskrivs att förbundsordningen skall ange förbundets organisation, organens
befogenheter och inbördes förhållanden samt om interimsorgan får inrättas och om förbundssty-
relsen skall få vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige. På grund härav har förbundsstyrel-
sens uppgifter angivits i några punkter. Att förbundsstyrelsen handhar beredningsuppgifter samt
förvaltning och verkställighet framgår av 6 kap 4 § KL.

Punkt 4 innebär att förbundsstyrelsen tilläggs befogenheter att avge yttranden när remissen ställs
till kommunalförbundet. En motsvarande befogenhet har i regel tillagts kommunstyrelserna i av
fullmäktige antagna reglementen. Föreskriften hindrar inte att mindre betydelsefulla yttranden
avges inom ramen för den löpande verksamheten.

6– §§
Inga ändringar föreslås, bortsett från att tiden för revisorernas avlämnande av revisionsberättel-
sen förlängs till maj månads utgång.

10 § Uppsägning av medlemsskap
Enligt KL 3 kap 26 § har en förbundsmedlem rätt att utträda ur förbundet. Uppsägningstiden skall
vara tre år om inte kortare tid anges i förbundsordningen. Nuvarande föreskrift i förbundsord-
ningen anger att uppsägningstiden skall löpa ut med utgången av mandattiden, dock i intet fall
kortare än ett år. Föreskriften bör bibehållas dock att en maximal uppsägningstid på tre år bör
skrivas in med hänsyn till lagens regel.

Förbundsordningen skall enligt KL 3 kap 28 § p 14 innehålla föreskriften om förfarandet vid
förbundsmedlems utträde ur förbundet. Till följd härav har ett andra stycke fogats till paragra-
fen, vari föreslås att förbundsmedlemmarna får söka träffa överenskommelse om ny förbunds-
ordning och - om inte detta lyckas - får förbundet träda i likvidation. En likvidation hindrar inte
att två eller flera av de forna förbundsmedlemmarna bildar ett nytt kommunalförbund med
liknande uppgifter. Normalt torde en medlems utträde inte föranleda annat än att kvarvarande
medlemmar enas om att fortsätta verksamheten med den justering av förbundsordningen som
föranleds av medlemmens utträde.

11 och 12 §§
Oförändrade i sak.

13 § Förbundsmedlemmarnas styrning av och insyn i förbundets ekonomi
och verksamhet
Enligt KL 3 kap 28 § r 12 skall förbundsordningen ange förbundsmedlemmarnas styrning av och
insyn i förbundets ekonomi och verksamhet. Det får förutsättas att medlemmarna normalt hålls
tillräckligt underrättade om verksamheten genom de representanter dessa har i fullmäktige och
styrelse samt genom de informationsåtaganden som förbundskansliet ombesörjer. Styrningen
och insynen genomförs också på ett naturligt sätt i samband med budgetbehandlingen. Med
hänsyn härtill får det anses vara tillfyllest att i förbundsordningen skriva in en skyldighet för
förbundet att lämna löpande rapporter.

14 § Budgetprocess
De föreslagna reglerna överensstämmer med tillämpad praxis.

15 § Tvister
Lagen förutsätter att förbundsordningen anger ordningen för att lösa tvister mellan förbundet och
dess medlemmar.

Det finns två former för tvistelösning. Den ena är att tvist skall lösas av allmän domstol. Den
varianten uppvisar den högsta graden av rättssäkerhet, är billig i den meningen att staten svarar
för domarnas löner men är förhållandevis långsam. Det andra alternativet är skiljeförfarande
enligt lagen (1929:105) om skiljemän, som i sak är en process i en enda instans inför en eller flera
skiljemän som parterna utser direkt eller indirekt. Detta alternativ har i och för sig möjlighet att
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tillgodose högsta rättssäkerhetskrav och är väsentligt snabbare än domstolsprocessen men blir
ibland dyrare genom att parterna har att betala ersättning till skiljemännen för deras arbete.

Föreskrifter om skiljeförfaranden är vanliga i regionala sammanhang. Konsortialavtalen om
regionala aktiebolag innehåller regelmässigt en skiljeklausul. En sådan bör därför kunna tillfö-
ras förbundsordningen. Här föreslås ett förenklat förfarande med en skiljeman, inte tre som följer
av lag. Klausulen har utformats med hänsyn till att det kan vara två eller flera förbunds-
medlemmar som tvistar med förbundet. Att skiljeförfarande skall föregås av överläggningar
mellan parterna är naturligt. En erinran härom har dock förts in i paragrafen. Att ordföranden i
Svenska Kommunalförbundets styrelse föreslagits som den som skall utse skiljemän när de tvis-
tande parterna inte kunnat enast om valet, sammanhänger med att denne får förutsättas vara
neutral och samtidigt ha tillgång till ett omfattande nätverk.

16 § Likvidation
Lagen förutsätter att förbundsordningen anger förutsättningarna för och förfarandet vid förbun-
dets likvidation och upplösning samt grunderna för skifte av förbundets  behållna tillgångar när
förbundet upplöses. I paragrafens första stycke har angivits förutsättningarna  för likvidation.
Bestämmelsen är hämtad från den kommunalförbundslag som ersätts av de nya bestämmelserna
i KL. Den innebär sålunda ingen förändring i sak.

Genom föreskriften i sista stycket uppdrar förbundsmedlemmarna åt förbundsstyrelsen att verk-
ställa likvidationen. Det blir sålunda förbundsstyrelsens ledamöter som får det politiska och
juridiska ansvaret för att likvidationen genomförs på ett korrekt sätt. Detta hindrar inte att
förbundsstyrelsen utser en advokat eller annan lämplig person att praktiskt genomföra likvida-
tionen. Förfarandereglerna i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar föreslås bli gällande vid
genomförande av likvidationen i tillämpliga delar.

17 § Ersättning åt förtroendevalda
Lagen förutsätter att förbundsordningen reglerar ordningen för bestämmande av ersättningar åt
de förtroendevalda inom förbundet. I paragrafen anges att ersättningarna skall bestämmas av
förbundsfullmäktige.

Enligt KL 3 kap 28 § kan förbundsordningen också innehålla föreskrifter i följande avseenden.

– om en förbundsmedlem skall ha rätt att väcka ärenden i förbundsfullmäktige,
– om det för beslut skall krävas kvalificerad majoritet i förbundsfullmäktige och för vilka ären-

den detta skall gälla,
– om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot i förbundsfullmäktige skall

ha rätt att delta i förbundsfullmäktiges överläggningar men inte i besluten, och
– om en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är ledamot eller ersättare i förbunds-

styrelsen eller någon annan nämnd skall få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och
delta i överläggningarna men inte i besluten.

Om denna typ av föreskrifter skall tillföras förbundsordningen är ytterst en politisk fråga. I
bilagda utkast till reviderad förbundsordning har inte några föreskrifter av detta slag medtagits.
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Hur ska kommunfullmäktigen och nämnder 

hålla digitala sammanträden? – analys 

Analys 
Kammarrätten i Sundsvall 2021-06-14, mål nr 276-277-21 

Enligt en ny dom från Kammarrätten i Sundsvall så måste samtliga 
ledamöter som deltar i ett möte på distans kunna se de ledamöter som 
deltar fysiskt i sammanträdeslokalen. Slutsatsen innebär stora 
utmaningar för kommuner då de tekniska förutsättningarna varierar. 
Sven Boberg, chefsjurist på Stadsbyggnadskontoret i Göteborg, 
kommenterar avgörandet. 

INLEDNING 

Möjligheten att hålla digitala möten i kommunfullmäktige och nämnder 
infördes genom den nya kommunallagen (KL) och i förarbetena uttalas 
bland annat följande. Deltagande på distans bör i första hand 
betraktas som ett komplement som ger möjlighet till ett deltagande i 
beslutsfattandet som annars inte hade kommit till stånd, prop. 
2013/14:5 s. 30 f.. Syftet var att göra det möjligt att i undantagsfall 
hålla möten där ledamöterna var närvarande genom digital 
uppkoppling. Därefter har covid-19 drabbat Sverige och övriga världen 
på ett mycket allvarligt sätt. Möten kan inte längre hållas på plats som 
förut då människor ska undvika att träffas. Folkhälsomyndigheten 
rekommenderar att alla gör vad man kan för att begränsa 
smittspridningen. Det gäller även för kommuner. För att 
överhuvudtaget kunna hålla möten i beslutande organ så måste därför 
kommuner hålla digitala möten. 

I 5 kap. 16 § KL anges följande om deltagande på distans: 

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om 
fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom 
ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. 

https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_4339840-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_1764429-?anchor=page=30#page=30
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_1764429-?anchor=page=30#page=30
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_3019026-?anchor=5_kap_16_%C2%A7#5_kap_16_%C2%A7


En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 

Även 13 kap. 9 § KL är aktuell. I detta lagrum anges att om ett fel har 
saknat betydelse för ärendets utgång, behöver beslutet inte upphävas. 
Detsamma gäller om beslutet har förlorat sin betydelse till följd av 
senare inträffade förhållanden. 

KOMMUNFULLMÄKTIGES MÖTE I LULEÅ DEN 21 OCH DEN 22 

DECEMBER 

Kommunfullmäktige i Luleå kommun höll sammanträde den 21 och 
den 22 december 2020 och fattade ett stort antal beslut. Bland annat 
beslutades om vem som skulle vara kommunalråd. 

En kommunmedlem ansåg att hanteringen av det digitala 
sammanträdet inte hade hanterats på rätt sätt. Genom 
laglighetsprövning överklagade han samtliga beslut som fattats vid de 
två sammanträdesdagarna till förvaltningsrätten och yrkade att 
besluten skulle ogiltigförklaras. Han hänvisade till 5 kap. 16 § KL, och 
anförde i huvudsak följande. Vid sammanträdet såg han bara ett fåtal 
personer och eventuellt den som hade ordet. Man kunde inte se alla 
ledamöter på den direktsända visningen, och bara en del av 
ledamöterna var fysiskt närvarande. Därmed var inte alla ledamöter 
synliga i realtid som lagen föreskriver, varken för varandra eller för 
åhörarna. Under sammanträdet den 21 december 2020 var en 
ledamot helt utan bild vilket noterades av ordföranden. 

KOMMUNENS YTTRANDE 

Kommunen yttrade sig till förvaltningsrätten och framförde bland annat 
följande. Med hänsyn till rådande pandemi och Folkhälsmyndighetens 
föreskrifter har kommunen sett över vilka möjligheter som finns att 
vidta åtgärder för att begränsa smittspridningen och samtidigt se till att 
demokratin och kommunens beslutsförhet kan upprätthållas. Presidiet 
och sekreteraren närvarar alltid på det fysiska mötet tillsammans med 
vissa deltagare samt de åskådare som önskar närvara. De 
mötesdeltagare som deltar på distans kopplar upp sig på en Teams-

https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_3019026-?anchor=13_kap_9_%C2%A7#13_kap_9_%C2%A7


länk som skickas ut till ledamöter och ersättare. Samtliga måste ha 
tillgång till en teknisk lösning med mikrofon och kamera för att kunna 
närvara. Deltagarna deltar därmed med bildöverföring i realtid och 
även med ljud när de begärt och fått ordet. Deltagarna som deltar via 
Teams ser och hör presidiet och den person som befinner sig i 
talarstolen. De kan också se varandra. Presidiet ser deltagarna på 
Teams, dock inte alla samtidigt av praktiska skäl. Den person som får 
ordet och befinner sig på distans visas på skärmen i möteslokalen och 
kan därmed ses av samtliga. Lagens krav på att samtliga deltagare på 
mötet kan se och höra varandra i realtid och delta på lika villkor är 
därmed uppfyllt.  
  
Kommunen framförde vidare att kommunallagen inte kräver att 
eventuella åhörare ska kunna se samtliga mötesdeltagare. Det är inte 
heller möjligt att uppfylla klagandens önskemål även om mötet hålls 
enbart i fysisk form. Fullmäktige i Luleå består av 61 ledamöter och 37 
ersättare, det vill säga totalt 98 personer. Antalet ledamöter i större 
kommuner och i regioner är ännu högre. Det kan inte vara 
lagstiftarens mening att det ska ställas högre krav på synbarhet vid 
deltagande på distans än vid fysiska möten. Det kan inte heller vara 
meningen att möteslokalerna ska vara utformade som gigantiska 
amfiteatrar för att sammanträden i fullmäktige och nämnder ska få 
hållas, oavsett om dessa sker som fysiska möten eller med visst 
deltagande på distans.  
  
Kommunen anförde vidare att klagandens påstående att en av 
ledamöterna vid sammanträdet den 21 december var helt utan bild 
kan uppfattas som att personen inte syntes för övriga deltagare. Det är 
fel enligt kommunen. Den aktuella personen deltog på distans utan 
några problem fram till och med punkt 19 i dagordningen (§ 302 i 
protokollet). Därefter inträffade en incident som innebar att personen 
inte längre lyckades få fram bilden för att kunna se övriga deltagare. 
Ljudet fungerade felfritt. Deltagandet därför har skett på lika villkor 
oavsett var deltagarna har befunnit sig. 

Avslutningsvis anförde kommunen att en åhörare ansett sig inte kunna 
se alla deltagare får anses sakna betydelse för ärendenas utgång. Det 
finns därmed, enligt 13 kap. 9 § KL, inte skäl att upphäva besluten. 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS DOM 



I förvaltningsrättens dom den 22 januari 2021, mål nr 2620-20 och 
2661-20, konstaterar domstolen inledningsvis att bestämmelserna i 5 
kap. 16 § KL medger en möjlighet till ett deltagande i beslutsfattande 
som annars inte hade kommit till stånd. Även om bestämmelsen inte 
tillkommit för rådande pandemisituation föreligger enligt rätten inget 
hinder mot att använda sig av bestämmelsen för att kunna genomföra 
sammanträden på distans i den situation som nu råder. 

Förvaltningsrätten konstaterar att lagstiftaren inte ställt upp några krav 
på vilka tekniska lösningar som ska användas vid distansdeltagande 
på kommunfullmäktiges sammanträden. Men, anger rätten, det har 
dock tydligt angetts att deltagande på distans måste ske genom ljud- 
och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Endast 
om dessa krav är uppfyllda kan en distansdeltagande ledamot anses 
vara närvarande vid sammanträdet. 

Förvaltningsrätten anser utifrån klagandens och kommunens 
beskrivning av mötet att det är klarlagt att distansdeltagande 
ledamöter sett och hört presidiet och den person som befunnit sig i 
talarstolen. De har också kunnat se varandra i olika omfattning. 
Presidiet har kunnat se distansdeltagarna, dock inte alla samtidigt av 
praktiska skäl. Den distansdeltagande ledamot som fått ordet har 
kunnat ses av samtliga ledamöter. 

Förvaltningsrätten anger sedan att det inte finns något absolut krav på 
att samtliga deltagande ledamöter måste kunna se och höra varandra 
under hela sammanträdet. Vidare framhålls att de uppställda kraven 
gäller deltagande ledamöter och inte i förhållande till åhörare, som 
klaganden anfört. Därefter konstaterar domstolen att det står klart att 
de distansdeltagande ledamöterna inte vid något tillfälle kunnat se 
övriga i sammanträdeslokalen fysiskt deltagande ledamöter, vare sig i 
närbild eller genom en överblick av sammanträdeslokalen. Situationen 
har varit densamma såväl den 21 som den 22 december. I domen 
konstateras också att under sammanträdet den 21 december 2020 har 
dessutom en på distans deltagande ledamot förlorat möjligheten att se 
både presidiet och andra ledamöter under en inte oväsentlig del av 
mötet, utan att problemet åtgärdats eller sammanträdet avbrutits. 

https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_4203642-?anchor=
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_4203642-?anchor=


Sammanfattningsvis anser domstolen att bristerna i form av att de 
som deltog digitalt inte kunde se de som deltog fysiskt i 
sammanträdeslokalen och att det var problem med uppkopplingen för 
en av ledamöterna är så allvarliga att de grundläggande kraven på 
distansdeltagande inte kan anses uppfyllda. Enligt förvaltningsrätten 
medför det som kommunen framfört ingen annan rättslig bedömning. 
Följden av bristerna är att de distansdeltagande ledamöterna inte kan 
anses har varit närvarande vid sammanträdena. Besluten vid 
sammanträdena har därför inte kommit till på ett lagligt sätt. Samtliga 
beslut under båda dagarna upphävs därför enligt 13 kap. 8 § KL. 

Domstolen konstaterar därefter att det inte är sådana fel som man kan 
bortse från enligt 13 kap. 9 § KL och hänvisar till prop. 1990/91:117 s. 
226 och prop. 2016/17:171 s. 444 f. Felen har enligt 
förvaltningsrättens mening inte saknat betydelse för ärendenas 
utgång. 

Kammarrätten i Sundsvall 

Luleå kommun överklagade domen och framförde i huvudsak samma 
omständigheter som i förvaltningsrätten men betonade följande 
omständigheter. Det kan inte ställas högre krav på synbarhet och 
hörbarhet vid deltagande på distans än vid fysiska möten. En 
översiktsbild över sammanträdeslokalen skulle inte tillföra något 
mervärde för de distansdeltagande ledamöterna. Närbilder på 
lyssnande ledamöter skulle inte heller innebära att deltagandet för 
övriga ledamöter förbättrades. En tolkning enligt ordalydelsen i KL 
skulle innebära att en ledamot med en syn- eller hörselnedsättning 
inte kan anses vara närvarande vid sammanträden på distans 
eftersom ledamoten inte kan se respektive höra andra deltagare. Det 
finns varken enligt ordalydelsen i KL eller i lagens förarbeten något 
krav på att samtliga deltagare vid varje given tidpunkt ska se och höra 
varandra. Kommunen framförde vidare att synpunkterna från Sveriges 
Kommuner och Regioner i promemorian från maj 2020 inte bör 
tillmätas någon avgörande betydelse, utan får uppfattas som ett 
preliminärt ställningstagande i den situation och det kunskapsläge 
som då rådde. 

Kammarrätten hänvisar i sina domskäl till de förarbetsuttalanden som 
förvaltningsrätten redogjort för och där det framgår att vid 

https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_3019026-?anchor=13_kap_8_%C2%A7#13_kap_8_%C2%A7
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_578266-?anchor=page=226#page=226
https://www.jpinfonet.se/JP-Forvaltningsnet/analyser-och-referat/Analyser-och-referat/Kommunalratt/1.4.kommunal-organisation-och-beslutsfattande/Fullmaktige/analyser/d_578266-?anchor=page=226#page=226
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distansdeltagande ska samtliga deltagare kunna se och höra varandra 
tydligt. Det poängteras även i domen att den distansdeltagande 
ledamoten måste kunna se samtliga andra deltagare. Att deltagarna 
både kan se och höra varandra tydligt innebär att deltagarna enkelt 
kan identifiera varandra på ett betryggande sätt. Vidare ska, enligt 
kammarrätten, samtliga deltagare kunna delta på lika villkor. Om bild- 
eller ljudkvaliteten försämras eller förbindelsen bryts måste 
sammanträdet avbrytas tills en förbindelse av sådan kvalitet har 
återupprättats att alla åter kan sägas delta på lika villkor. 

Kammarrätten konstaterade att det av utredningen i målen framgår att 
de ledamöter som deltagit på distans har kunnat se varandra, presidiet 
och personerna som befunnit sig i talarstolen. Men, och det är det som 
är kärnfrågan i målet, distansdeltagarna har inte haft någon möjlighet 
att kunna se övriga ledamöter som fysiskt närvarade på mötet. 
Kammarrätten anser inte att det går att jämställa hinder vid ett fysiskt 
möte och hinder vid ett digitalt möte. Situationerna skiljer sig åt då en 
fysiskt närvarande deltagare kan påverka vad hen kan se medan en 
distansdeltagare är begränsad av vad de uppkopplade kamerorna 
visar. Enligt kammarrätten är syftet med lagstiftningen att personer 
som deltar på distans och personer som närvarar fysiskt vid 
sammanträdet ska kunna göra det på samma villkor. En förutsättning 
för att kunna delta på lika villkor är därmed att vad distansdeltagaren 
har möjlighet att överblicka kan jämställas med vad den fysiskt 
närvarande deltagaren kan se. Även om det inte kan krävas att den 
distansdeltagande ska kunna se samtliga andra ledamöter hela tiden, 
måste möjligheten som sådan att se samtliga ledamöter finnas. Under 
kommunfullmäktiges sammanträden de aktuella dagarna har de 
distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se samtliga övriga 
ledamöter. De har varit begränsade till att se presidiet, andra 
ledamöter som deltagit på distans samt de som befunnit sig i 
talarstolen. Någon möjlighet att se och identifiera de som närvarade i 
salen har inte funnits. Det har inte heller varit möjligt för de närvarande 
i salen, förutom presidiet, att se någon annan av de distansdeltagande 
ledamöterna än den som begärt ordet. De distansdeltagande 
ledamöterna kan därmed inte anses ha varit närvarande vid 
sammanträdena. Kammarrätten kommer därför fram till samma 
slutsats som förvaltningsrätten att de beslut som har fattats under 
sammanträdena inte har kommit till på lagligt sätt. 



Kammarrätten instämmer även i förvaltningsrättens bedömning att det 
saknas skäl att avstå från att upphäva de överklagade besluten. I 
denna del utvecklar kammarrätten att syftet med att samtliga deltagare 
ska kunna se och höra varandra är att varje ledamot efter egen 
förmåga ska kunna försäkra sig om att besluten tas på ett formellt 
korrekt sätt med rätt personer närvarande. Under de aktuella 
sammanträdena har den möjligheten inte funnits. Enligt domstolen 
utgör detta ett så allvarligt formellt fel att det inte kan anses ha saknat 
betydelse för ärendenas utgång. Kammarrätten avslår därför 
kommunens överklagande. 

AVSLUTANDE KOMMENTAR 

Möjligheten att hålla nämnd- och fullmäktigemöten på distans har 
använts flitigt av många kommuner och utgjort en nödvändighet för att 
under pandemin hålla igång den omfattande verksamhet som 
kommuner handhar. Utöver möten med kommunfullmäktige handläggs 
en omfattande myndighetsutövning mot enskilda i kommunala 
nämnder. Många frågor inom den sociala sektorn såväl som andra 
frågor inom kommunal tillståndsgivning ska också ofta ske inom snäva 
tidsgränser. För samhället i stort är det därför av yttersta vikt att den 
kommunala beslutsprocessen är robust och kan fortgå även under en 
rådande pandemi. 

Den reglering som finns i 5 kap. 16 § KL tillkom, som 
förvaltningsrätten anger, före pandemin och närmast för att kommuner 
inte i onödan skulle tvingas att ställa in kommunala möten om någon 
inte hade möjlighet att komma till ett möte. Den rådande situationen 
med pandemi har inte förutsetts och det medför att det föreligger en 
intressekonflikt mellan kommunallagens regler om digitala möten och 
de rekommendationer som gäller om att undvika möten på grund av 
pandemin. Både förvaltningsrätten och kammarrätten undviker 
nogsamt denna konflikt. Kammarrätten betonar dock syftet med 
reglerna och inskärper att beslut måste fattas på ett formellt korrekt 
sätt. 

Kammarrätten delar förvaltningsrättens beslut att upphäva samtliga 
beslut av kommunfullmäktige de aktuella dagarna, främst eftersom de 
distansdeltagande ledamöterna inte kunnat se de ledamöter som 
befunnit sig i sammanträdeslokalen. Det har alltså inte funnits en 



kamera som filmat lokalen på ett överskådligt sätt. Rätten anser 
således att det inte räcker att ledamöterna kunnat se presidiet och den 
som står i talarstolen, vare sig i lokalen eller digitalt. 

Lagtexten i 5 kap. 16 § KL anger att deltagandet i kommunala möten 
på distans ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta 
på lika villkor. I lagrummet anges inte explicit att ledamöterna i varje 
stund ska kunna se varandra. Domstolarna har inte heller ansett att 
detta utgör ett absolut krav, men anser dock att mötesrummet ska 
filmas för att alla ledamöterna ska kunna se detta och därigenom 
kunna anses delta på lika villkor. Domstolarna har här en poäng även 
om inte heller detta krav anges i lagrummet. Slutsatsen är kanske 
ändå rimlig. Även Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gör denna 
bedömning i promemorian Sammanträden med fullmäktige, nämnder 
och styrelser m.m. i kommun, region och kommunalförbund under 
spridningen av det virus som orsakar sjukdomen covid-19, från den 4 
maj 2020. I promemorian förordas bland annat att en överblick av 
sammanträdeslokalen ska visas under hela tiden som 
distansdeltagande sker. Det är denna rekommendation som 
kommunen kritiserar i överklagandet. 

Genom hänvisningen till aktuella förarbetsuttalanden framgår att 
domstolen till stor del grundat sitt beslut på vad som sägs i 
förarbetena. En sådan lagtolkningsmetod har ofta kritiserats i doktrin 
och kan i dess sämsta fall sägas innebära att man accepterar 
lagstiftning genom förarbeten. Genom denna lagtolkningsmetod 
förbiser man också den utveckling som skett i samhället efter det att 
en lagstiftning trätt ikraft. I det här fallet pågår ett sammanträde under 
en pandemi. Det i målet motstående intresset av att beakta 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att rädda liv bortses 
från utan en närmare kommentar av domstolen. Professor Olle 
Lundin, som deltog i utredningen om en ny kommunallag, har i 
nyheterna beskrivit domstolens synsätt som ”fyrkantigt”. Jag kan hålla 
med. Enligt min mening kan ett lägsta krav vara att samtliga ledamöter 
ser den som talar och självklart hör vad som sägs. Om exempelvis 
cirka 100 ledamöter deltar digitalt i ett möte så finns inte heller någon 
teknisk möjlighet att samtliga ska kunna se samtliga deltagare. Det 
kan också sägas att ju fler ledamöter som deltar digitalt ju sämre blir 
mötet rent visuellt. Den som är ordförande och på plats kan ses när 



hen talar. Det borde kanske räcka vid en sammantagen rättslig 
bedömning. 

När det sedan gäller frågan om det konstaterade felet saknat 
betydelse för ärendets utgång enligt 13 kap. 9 § KL så är 
kammarrätten tydligare i sina domskäl än förvaltningsrätten, då 
kammarrätten anger att det är ett så allvarligt formellt fel att det inte 
kan ha saknat betydelse för ärendenas utgång. Ja, formellt fel råder 
det inte någon tvekan om, men hur har hanteringen av det digitala 
mötet påverkat ärendenas utgång? Och varför måste alla beslut 
upphävas? Dessa frågor får inget svar i domskälen. 

Rättsläget avseende digitala möten i kommuner är genom 
kammarrättens dom lite klarare. Men, förhoppningsvis, överklagas 
domen till Högsta förvaltningsdomstolen så att frågorna om digitala 
möten kan redas ut i en prejudicerande dom. 

Sven Boberg 
Chefsjurist, Stadsbyggnadskontoret i Göteborg 
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           Förbundsstyrelsen – ärende 11 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-09-07 

 

                       Anmälningsärenden  

 

Anmälningsärenden 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärenden. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärenden gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium och 

styrgrupper samt delegationsbeslut från förbundsdirektören har sammanställts 

enligt nedan. I förteckningen ingår även anmälan av en personuppgiftsincident 

till Integritetsmyndigheten.  

Från presidiesammanträde 2021-06-22 

§ 399 Sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten 

år 2022 

Beslut:   

Styrelsens sammanträden under år 2022 äger rum och förläggs enligt följande: 

• fredag den 11 februari (v 6) i Ale kommun 

• fredag den 18 mars (v 11) i Tjörns kommun 

• fredag den 13 maj (v 19) i Mölndals kommun (DKR eftermiddag) 

• tisdag den 14 juni (v 24) på Ullevi restaurang och konferens  

• fredag den 30 september (v 39) (i Göteborgs kommun) 

• fredag den 21 oktober (v 42) i Lilla Edets kommun  

• fredag den 25 november (v 47) i Lerums kommun (DKR eftermiddag) 

Från presidiesammanträde 2021-05-31 

§ 395 Framställan om medlemskap i GR från Orust kommun.  

Beslut: Representanter för Orust kommun bjuds in till ett kommande 

presidiemöte för fortsatt dialog. En principdiskussion om medlemskap i GR för 

kommuner från andra kommunalförbund tas upp med Västkom. 

 

§ 398 Övriga presidieärenden 

Beslut: GR avvaktar med beslut om medverkan i Frihamnsdagarna till ett 

kommande år.  

Från utbildningsgruppens sammanträde 2021-06-29 

§42. Slutantagningen till gymnasiet 2021 

Beslut: att fastställa beslut om att anta föreslagna sökande till nationellt 

program och introduktionsprogram för grupp av elever till regionens 

kommunala gymnasieskolor, i enlighet med redovisat förslag, 

att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat 

Konstaterades att Göteborgsregionen liksom tidigare antagningar fattar 

antagningsbeslut på individnivå vid den fortsatta reservantagningen. 
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Från utbildningsgruppens sammanträde 2021-06-24 

§30. Adjungering till Utbildningsgruppen 

Beslut: att adjungera Anders Svensson till Utbildningsgruppen för återstoden 

av mandatperioden 2019-2022. 

 

§31. Remissvar gällande Nationell plan för trygghet och studiero 

Beslut: att godkänna föreliggande förslag till remissvar gällande förslag till 

Nationell plan för trygghet och studiero (Ds 2021:13) samt att översända 

remissvaret till Utbildningsdepartementet. 

 

§35. Återcertifiering Vård- och omsorgscollege Göteborgsregionen 

2023-2027 

Beslut: att ansöka om att återcertifieras som regionalt Vård- och 

omsorgscollege under perioden 2023–2027 

 

§36. Utbildningsgruppens sammanträdestider 2022 

Beslut: att Utbildningsgruppens sammanträdestider 2022 äger rum på 

torsdagar, klockan 09.00-12.00, följande datum 

10 februari (sökandestatistik) 

10 mars 

7 april (preliminärantagning) 

12 maj 

23 juni (slutantagning) 

22 september (reservantagning) 

20 oktober 

1 december 

Från utbildningsgruppens sammanträde 2021-05-20 

§ 22 Ansökan om regional garanti 

Beslut: att bevilja regional garanti för 

- hantverksprogrammet inriktning textil design att gälla från år 1 som startar 

inriktningen läsåret 2021/2022, med 4 tomma platser enligt prognos från 

Burgårdens utbildningscentrum, 

- VVS- och Fastighetsprogrammet inriktning Fastighet att gälla för år 2 som 

startar inriktningen läsåret 2021/2022, med 8 tomma platser enligt prognos 

från Lindholmens tekniska gymnasium. 

- VVS- och Fastighetsprogrammet inriktning kyl- och värmepumpsteknik att 

gälla för år 2 som startar inriktningen läsåret 2021/2022, med 8 tomma platser 

enligt prognos från Lindholmens tekniska gymnasium. 

 

§23. Representation i Politiskt Samråd Naturbruk 

Beslut: att utse Helene Odenjung (Göteborg) till ny representant i Politiskt 

Samråd Naturbruk 
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§24. Ändring av datum för sammanträde i Utbildningsgruppen i 

september 2021 

Beslut: att Utbildningsgruppens sammanträde den 23 september i stället 

genomförs den 30 september kl. 9-12 

Från utbildningsgruppens sammanträde 2021-04-15 

§14 Preliminärantagning till gymnasiet  

Beslut: att preliminärt anta elever till gymnasieskolan i Göteborgsregionens 

kommuner till antagningsåret 2021 i enlighet med redovisat förslag samt 

att Utbildningsgruppens beslut förklarades vara omedelbart justerat. 

 

§15 Ersättande tidsplan för rapportering av slutbetyg och 

slutantagning 2021, till följd av Covid 19 

Beslut: att ställa sig bakom förslaget till ersättande tidsplan för rapportering av 

slutbetyg och slutantagning 2021, till följd av Covid-19 

 

§ 16 Datum för sammanträde i Utbildningsgruppen gällande beslut 

om slutantagning till gymnasieskola 2021 

Beslut: att Utbildningsgruppen genomför ett sammanträde den 29 juni kl. 9-12 

samt att beslut om slutantagningen till gymnasieskola 2021 fattas vid 

detta sammanträde 

Från sammanträde med styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad 

2021-08-26 

§ 27 Fokusområden 2022, inledande diskussion 

Beslut: Styrgruppen uppdrar åt kansliet att utifrån diskussionen vid 

sammanträdet återkomma med förslag till fokusområden för verksamhetsåret 

2022.  

Från sammanträde med styrgrupp för social välfärd 2021-08-26 

§ 126. Dialog och prioriteringar fokusområden 2022 

Beslut: Medskick från styrgruppen tas med i beredning av ärendet inför 20 sep. 

Delegationsbeslut från förbundsdirektören 

2021-06-16 

Beslut: Godkännande av tre rutiner:  

1. Uppdatering av incidentrapportsrutin 

2. Webbpublicering av handlingar från politik och nätverk 

3. Webbpublicering av kontaktuppgifter till anställda 

Anmälan av personuppgiftsincident till Integritetsmyndigheten  

2021-09-06.  

Vid två tillfällen 2021-08-12 och 2021-09-02 publicerade GR handlingar 

innehållande personuppgifter på webben som borde ha maskats. Detta är nu  
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åtgärdat och anmälan av incidenten till Integritetsmyndigheten IMY har skett. 

Se bilaga.  

 

Helena Söderbäck        

Förbundsdirektör         

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Delegationsbeslut 

Beslut 2021-09-06   

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

Invändning enligt art 21 GDPR alternativt 
en begäran om radering enligt art 17 
GDPR 
Diarienummer: 2021–00173  

Delegationsbeslut 

Förbundsdirektören beslutar på delegation från förbundsstyrelsen i 

Göteborgsregionens kommunalförbund att tillmötesgå invändningen mot 

behandling av de aktuella personuppgifterna enligt artikel 21 GDPR och 

beslutar att radera uppgifterna från det publicerade materialet enligt artikel 17 

GDPR. 

Förbundsdirektören beslutar att anmäla publiceringen av personnummer på 

GR:s webbsida som en personuppgiftsincident till 

Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i enlighet med GR:s gällande rutin för 

incidentrapportering.  

Beslutet är fattat med stöd av GR:s delegationsordning antagen av 

förbundsstyrelsen punkt 8. 

Sammanfattning av ärendet 

Till GR inkom efter kontorstid den 2 september en handling (mejl) där en 

registrerad uppmärksammat att GR har publicerat handlingar där den 

registrerades personnummer framgår. 

Den registrerade anser att det inte finns något skäl att personnumret ska vara 

tillgängligt för allmänheten och sökbart på internet. 

Enligt uppgift har publicering med personnummer gjorts dels den 11 augusti 

2021, och den 2 september 2021 ytterligare en gång.  

 

Den registrerade gör en invändning enligt art. 21 GDPR alt en begäran om 

radering enligt art. 17 GDPR avseende GR:s behandling av personnummer på 

GR:s webb. Den registrerade anser att GR behandlar det i strid med art. 87 

GDPR och 3 kap. 10 § lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till 

EU:s dataskyddsförordning. Den registrerade förväntar sig att GR snarast 

upphör med den otillåtna behandlingen och raderar de aktuella uppgifterna.  

 

Vid bedömning av personuppgifterna som ingår i invändningen enligt artikel 21 

GDPR kan inte GR motivera publiceringen av personuppgifterna enligt artikel 

6.1 e GDPR att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt 

intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 

GR kan heller inte påvisa avgörande berättigade skäl för behandlingen som 
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Delegationsbeslut 

Beslut 2021-09-06   

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Helena Söderbäck, förbundsdirektör 

 

 

   

 

väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter. Därav 

bifalls den registrerades invändning.   

 

Den registrerade har också begärt att få sina uppgifter raderade enligt artikel 17 

GDPR. Med stöd av föregående bedömning och i enlighet med GDPR artikel 

17.1 c att den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 

21.1 och att det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre, 

eller den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21.2. så 

bifalls även begäran om radering av personnummer i den publicerade 

handlingen. 

Handlingen från den registrerade inkom till diariet den 3 september och 

samma dag togs aktuell handling bort från webbsidan.  

En handling återpublicerades utan personnummer den 4 september. 

Måndagen den 6 september anmäldes behandlingen av personnumret till IMY 

som en personuppgiftsincident. 

I samband med beslutet att anmäla personuppgiftsincidenten till IMY togs en 

kontakt med den registrerade för att informera den registrerade enligt artikel 

34 GDPR ”Information till den registrerade om en personuppgiftsincident”. 

Presidiet informerades om personuppgiftsincidenten och anmälan till IMY vid 

presidiemötet den 6 september. 

Förbundsstyrelsen får informationen om anmälan till IMY, som ett 

anmälningsärende vid styrelsemötet den 23 september. 

 

 

Beslutsunderlag 

Inkommen handling  

Anmälan om personuppgiftsincident till IMY  

Skickas till 

Den registrerade 

Antecknat av: 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 
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