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Kallelse till sammanträde med Direktionen 
 
Datum 2022-06-03 
Tid   12.30-16.00 Observera tiden! 
Plats  Hofsnäs Herrgård 
 
Kallade Beslutande    Ersättare 
  Ulf Olsson (S) Borås Stad, Ordförande  Lars-Erik Olsson (S) Bollebygd 

Bengt Hilmersson (C) Vårgårda, 1:e vice ordförande Kerstin Hermansson (C) Borås Stad 
Jessica Rodén (S) Mark, 2:e vice ordförande  Niklas Arvidsson (KD) Borås Stad 
Michael Plogell (FR) Bollebygd  Mats Palm (S) Herrljunga 

  Annette Carlson (M) Borås Stad  Tomas Johansson (M) Mark 
  Gunnar Andersson (M) Herrljunga  Johan Björkman (M) Svenljunga 

Patrik Harrysson (S) Svenljunga  Lennart Haglund (C) Tranemo 
Driton Bilalli (S) Tranemo   Wiktor Öberg (M) Ulricehamn 
Roland Karlsson (C) Ulricehamn  Tony Willner (S) Vårgårda 
 

  Adjungerade   
  Christofer Bergenblock (C) Varberg    
  Jeanette Qvist (S) Varberg    
  Anna Svalander (L)    
  Thomas Carlsson (LPO) 
  Ingemar Basth (MP) 
  Crister Spets (SD) 
  Jan-Olof Sundh (V) 
  Mikael Levander (NU)  
 
 

 

 

Välkomna!  
  
Ulf Olsson 
Ordförande    Magnus Haggren 
   Förbundsdirektör 

   

http://www.hofsnas.se/om-hh/hitta-hit/
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Ärende Bilaga 
1. Fastställande av dagordning  
2. Val av justerare  
3. Beslut Fyllnadsval Tranemo kommun X 
4. Information Utbyggnad E20, Trafikverket deltar, 30 min  
5. Information Strategisk kompetensförsörjning, 20 min  
6. Information Förstudiemedel 2022, 10 min X 
7. Beslut Yttrande granskningsremiss lokaliseringsutredningen – omedelbar justering X 
8. Beslut Avsiktsförklaring Ny stambana Göteborg-Borås X 
9. Beslut Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen X 
10. Beslut Delegations- och arbetsordning Navet science center X 
11. Beslut Handlingsplan psykisk hälsa 2023-2024 X 
12. Beslut Inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland X 
13. Beslut Digitala hjälpmedel i samverkan X 
14. Beslut Tertialuppföljning samt prognos 2022 X 
15. Förbundsdirektör informerar  
16. Återkoppling från VästKoms styrelse och BHU samt övrig politisk information  
17. Anmälningsärenden X 
18. Övriga frågor  
19. Nästa sammanträde 2022-09-16 kl 9.00-12.00  
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Linda Bergholtz, Administrativ chef 
linda.bergholtz@borasregionen.se 
Telefon: 0729-649697 

Redovisning av fyllnadsval Tranemo kommun 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Informationen tas till dagens protokoll 
 

 

Ärendebeskrivning 
Fyllnadsval har genomförts i Tranemo kommun då Anders Brolin (S) entledigats från sitt uppdrag som 
ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund från och med 1 juni 2022.  
 
Tranemo kommun har valt Driton Bilalli (S) till ledamot i Direktionen för Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund från och med den 1 juni 2022. 
 
 



 

Sammanställning inkomna förstudieansökningar per 31 mars 2022 

 Fokusområde Projektnamn Sökande Förstudieperiod Sökt 
belopp 

Beslut 

1 Strategisk kompetensförsörjning 

En socialt hållbar delregion 

Branschråd inom kommunal 
vård- och omsorg 

Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

2022-09-01 – 2023-
02-28  

100 000kr Beviljas 

2 En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion 

Företagsrevitalisering i 
Boråsregionen - En förstudie 
av hur arbetet med att 
systematiskt stödja 
strategiskt viktiga 
tillväxtbolag ska utformas 

Borås stad 2022-08-01 – 2023-
06-30  

100 000kr  Avslag 

3 En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion 

En socialt hållbar delregion 

Företagsstart Sjuhärad – 
förutsättningar för stöd till 
underrepresenterade 
grupper 

Borås stad eller 
Företagsstöd 
Sjuhärad 

2022-08-01 – 2023-
06-30 

100 000kr  Beviljas 

4 En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion 

Strategisk kompetensförsörjning 

Sjuhäradsbild Kompetens 
2030 

Boråsregionen 
Sjuhärads 
kommunalförbund 

2022-05-01 – 2023-
04-30 

100 000kr  Beviljas 

5 En socialt hållbar delregion 
Bibliotek och läsfrämjande  

Bokstart - alla barns rätt till 
språket 

Svenljunga 
kommun  

2022-09-01 – 2023-
09-01  

100 000kr Beviljas  

6 En innovativ och konkurrenskraftig 
delregion 
Strategisk kompetensförsörjning  

Pilot Mind the Gap i 
Sjuhärad 

IUC Sjuhärad 2022-06-01 – 2023-
05-31 

100 000kr Avslag 

7 Strategisk kompetensförsörjning Val- och 
entreprenörskapskompetens 

Ung 
Företagsamhet 

2022-05-01 – 2023-
04-30 

100 000kr Avslag 

8  En cirkulär och hållbar delregion Återvunnen betong som 
bädd för elledningar 

Högskolan i Borås 2022-04-01 – 2023-
03-31 

100 000kr Beviljas 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 

Yttrande gällande granskningsremissen inför tillåtlighetsprövning av ny 
järnväg Göteborg–Borås, en del av nya stambanor 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att överända föreslaget yttrande som eget yttrande i ärendet. Paragrafen 
förklaras omedelbart justerad 
 

 

Ärendebeskrivning 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (Boråsregionen) har möjlighet att lämna synpunkter 
gällande granskningsremissen inför tillåtlighetsprövning av ny järnväg Göteborg-Borås, en del av nya 
stambanor. Lokaliseringsutredningen och andra handlingar enligt utskickad förteckning utgör 
underlag för yttrandet. 
 
Boråsregionen väljer att besvara granskningsremissen för att visa på den enighet som råder kring 
vikten av en ny stambana mellan Göteborg och Borås. Förbundet arbetar aktivt i samverkan med 
närliggande kommuner, Västra Götalandsregionen, Swedavia och statliga myndigheter för en snabb 
utbyggnad av järnvägskapaciteten mellan Borås och Göteborg.  
 
Det pågår sedan ett antal år ett omfattande arbete med att utveckla den regionala 
samhällsplaneringen längs stråket Göteborg-Borås. Tillsammans har kommuner och 
kommunalförbund utarbetat en gemensam målbild för bostadsbyggande, näringslivsutveckling och 
social hållbarhet i stråket. Det råder full politisk enighet om målbilden och akademi, näringsliv, 
kommuner och Västra Götalandsregionen är alla involverade i arbetet. En integrerad och utbyggd 
järnvägstrafik är en förutsättning för att nå målen. 

Boråsregionens synpunkter på granskningsremissen  
Boråsregionen tillstyrker att regeringen tillåter planerad nybyggnad av ny järnväg enligt det alternativ 
som rangordnats först av Trafikverket.  
 
Ny järnväg Göteborg-Borås är Boråsregionens högst prioriterade infrastrukturobjekt. Förslaget ligger 
helt i linje med de prioriteringar förbundet framfört både under lokaliseringsarbetet och i tidigare 
samråd.  
 
Med ett centralt stationsläge i Borås och en konkurrenskraftig regiontrafik skapas en attraktiv 
knutpunkt för kollektivtrafik där flera befintliga järnvägar och regionala busslinjer möts. En restid på 
ca 35 minuter till Göteborg ger resenärer från Boråsregionenens medlemskommuner möjlighet att nå 
en större arbetsmarknad och i förlängningen kan det bidra till att två arbetsmarknadsregioner kring 
Borås och Göteborg växer samman till en, vilket är i linje med de framtagna långsiktiga målen.  
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Ett framtida fullt utbyggt tågsystem med Västlänkens stationer och stationer på den nya stambanan i 
Mölndal, Landvetter flygplats och Borås ger helt nya resmöjligheter och nyttor långt utanför västra 
Sverige. Förstärkningsåtgärder på befintlig Kust till kustbana samt kopplingspunkten vid Mölnlycke 
ger ytterligare tillskott av resenärer från stationssamhällena utmed banan och knyter på så sätt 
samman hela Västsverige samtidigt som omställningen till hållbara resval ökar.  
 
Korridoren mellan Landvetter flygplats, söder om Bollebygd och väg 40 och vidare till Borås kan 
dessutom ge färre barriärer om lokaliseringen sker nära väg 40. Den planerade järnvägen skär genom 
känsliga miljöer och därför behöver formgivningen anpassas till det omgivande landskapet. 
 
Näringslivets behov av ny järnväg mellan Göteborg och Borås är stort, redan i dag är utvecklingen av 
Västsveriges näringsliv starkt begränsad av att trafiksystemet inte klarar av mer trafik. Detta innebär 
också att en önskad omställning till mer hållbar mobilitet för pendling in mot de större städerna och 
de stora arbetsgivarna inte är möjlig. Att öka utbudet av kollektivtrafik i dagens trafiksystem är inte 
heller möjligt.  
 
Förbundet ser en stor efterfrågan av nya etableringar av samhällsomvandlande företag inom 
batteritillverkning i regionen, vilka möjliggör en grön omställning mot fossilfrihet för hela Sverige. För 
att förse dessa företag med arbetskraft kommer tillgången till en järnvägsstation under Landvetter 
flygplats vara avgörande. Den kompetens som dessa företag efterfrågar måste hämtas från olika 
delar i Sverige och från andra länder. På samma sätt måste utbildningssystem initiera utbildningar för 
de kompetenser som efterfrågas och där utgör lärosätena i Göteborg och Borås en central roll. 
Möjligheten att enkelt nå Landvetter flygplats för både studenter och personal inom 
utbildningssektorn är av stor betydelse. 
 
Det är viktigt att påbörja den fortsatta utbyggnaden mot Jönköping och Stockholm via Ulricehamn för 
att möjliggöra för pendlingsresor och på så sätt få arbetsmarknadsregioner att växa samman. 
  
En möjlighet för lokaliseringen av järnvägssträckan österut är att anlägga ett triangelspår som 
kopplar ihop den regionala trafiken mellan Ulricehamn, Jönköping och Borås på befintlig station i 
Borås C. Denna sträcka finns inte med i de kvarvarande korridoralternativen inom 
utbredningsområdets östra del men behöver utredas i det fortsatta arbetet. 

Expedieras till 
Trafikverket 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Avsiktsförklaring om samverkan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att anta avsiktsförklaringen i sin helhet utan ändringar 
 

 
Ärendebeskrivning 
Trafikverket har tagit fram en avsiktsförklaring avseende planering och byggnation av ny järnväg i 
stråket Göteborg-Borås. Avsiktsförklaringen är inte en juridiskt bindande skrivelse, utan avtal 
kommer att upprättas i det fortsatta arbetet med järnvägsplanerna mellan berörda kommuner och 
Trafikverket. 
 
Avsiktsförklaringen syftar till att uttrycka parternas samsyn på utbyggnaden, att tydliggöra 
förutsättningarna samt att förtydliga viljan till fortsatt samverkan inom stråket. Avsiktsförklaringen 
syftar även till att skapa stabila och långsiktiga planeringsförutsättningar.  
 
Avsiktsförklaringen har arbetats fram gemensamt av Trafikverket, Västra Götalandsregionen, 
Göteborgsregionen och Boråsregionen samt stämts av löpande med kommunerna i stråket och 
Trafikverkets båda samrådsgrupper (politisk samrådsgrupp och samrådsgrupp tjänstepersoner). 
Parterna som undertecknar avsiktsförklaringen är Västra Götalandsregionen, Göteborgsregionen, 
Boråsregionen, Göteborgs stad, Mölndals stad, Swedavia AB, Bollebygds kommun, Borås stad och 
Trafikverket. 
 
Avsiktsförklaringen om samverkan ligger i linje med de yttranden som Boråsregionen lämnat i 
samband med samråd 1-3. Avsiktsförklaringen kommer att beslutas hos flera samarbetsparter 
samtidigt, vilket innebär att avsiktsförklaringen behöver godkännas i sin helhet, utan ändringar. 
 
De berörda kommunerna inom Boråsregionerna, Borås och Bollebygd, har ställt sig bakom 
avsiktsförklaringen. Marks kommun ingår inte som part eftersom ingen del av kommunen ligger inom 
den aktuella korridoren för ny järnväg Göteborg – Borås. Lokaliseringsutredningen sträcker sig till 
centrala Borås och då det inte finns något förslag på fortsatt dragning österut innebär det att 
Ulricehamn inte ingår i avsiktsförklaringen. 

Expedieras till 
Trafikverket 
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Enligt sändlista Diariet, Trafikverket

För beslut
Avsiktsförklaring om Samverkan, Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor
Bakgrund
I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i maj 2018, ingår
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. Trafikverket presenterade i november
2021 sitt förslag till nationell plan för transportsystemet 2022–2033. Regeringen förväntas fastställa ny nationell
plan i juni 2022.

I april 2021 presenterade Trafikverket den för Göteborg–Borås genomförda lokaliseringsutredningen, med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med
rangordnade korridorer samt stationslägen för Göteborg–Borås, som en del av nya stambanor. Trafikverket
planerar för att beslutsunderlag om tillåtlighet för Göteborg–Borås, med förslag till val av korridor, ska kunna
skickas till regeringen omkring sommaren 2022. Parallellt med tillåtlighetsprövningen kommer arbetet med
järnvägsplaner att påbörjas. Byggstart inom planlagt område av Göteborg–Borås är planerat att ske under
perioden 2025–2027.

Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, är ett omfattande samhällsbyggnadsprojekt, som fordrar nära
samverkan, samarbete och samplanering mellan ett stort antal berörda parter i stråket. Detta gäller både under
den fortsatta planeringen och genomförandet av projektet, i syfte att skapa hög måluppfyllelse för samtliga parter
och för en långsiktig användning av den nya järnvägen.

En avsiktsförklaring har tagits fram om samverkan avseende planering och genomförande av Göteborg–Borås. I
avsiktsförklaringen beskrivs en samlad målbild, med målformuleringar på både nationell och regional nivå.
Vidare beskrivs bakgrund, nuläge och kommande milstolpar för Göteborg-Borås samt, i § 5, parternas
gemensamma utgångspunkter och intentioner inför den fortsatta samverkan.

Samarbetsparter i avsiktsförklaringen är:

• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket
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Avsiktsförklaringens syfte och sammanhang
Syftet med rubricerad avsiktsförklaring är att mellan parterna på en övergripande nivå tydliggöra
förutsättningarna för den fortsatta samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila
planeringsförutsättningar för samtliga parter.

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar byggstart och ett effektivt
genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt att optimera projektets nyttor och begränsa de
eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende samarbete, samverkan och
samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
på ett sätt som ger hög måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som i avsiktsförklaringen beskrivs i § 2
Samlad målformulering.

Beslutsunderlag
Beslutsunderlaget består av Avsiktsförklaring om samverkan gällande planering och genomförande av
Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, daterad 2022-03-11. Underlagen har distribuerats enligt
nedanstående sändlista.

Notera att denna avsiktsförklaring kommer att beredas och beslutas hos flera samarbetsparter samtidigt. Detta
innebär att avsiktsförklaringen behöver kunna godkännas i sin helhet, det vill säga utan ändringar. Efter beslut
önskas att varje part anger roll och namnförtydligande på den som undertecknar avsiktsförklaringen.

Svar
Trafikverket önskar svar med e-post senast 20 juni 2022 till
diariet.samhallsplaner@trafikverket.se och patrik.benrick@trafikverket.se.
Ange ärendenummer TRV 2022/30716.
Turordningen för själva undertecknandet av avsiktsförklaringen kommer att meddelas i separat utskick.

Med vänlig hälsning

Patrik Benrick
Planeringsansvarig Göteborg–Borås
Nya Stambanor, avdelning Verksamhetsstyrning

Sändlista
• Västra Götalandsregionen

• Göteborgsregionen (GR)

• Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund

• Göteborgs Stad

• Mölndals stad

• Swedavia AB

• Bollebygds kommun

• Borås Stad

• Trafikverket
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AVSIKTSFÖRKLARING OM SAMVERKAN
Avsiktsförklaring om samverkan, samarbete och samplanering gällande fortsatt
planering och genomförandet av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Version: Slutversion, daterad 2022-03-11

Part Diarienummer Part Diarienummer
Västra
Götalandsregionen Swedavia AB

Göteborgsregionen (GR) Bollebygds kommun

Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund Borås Stad

Göteborgs Stad Trafikverket TRV 2022/30716

Mölndals stad

§ 1 Samarbetsparter

Västra Götalandsregionen (VGR), org.nr. 232100-0131, Regionens hus, 405 44 Göteborg
Göteborgsregionen (GR), org.nr. 222000-0265, Box 5073, 402 22 Göteborg
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, org.nr. 222000-1008, 506 30 Borås
Göteborgs Stad, org. nr. 212000-1355, 404 82 Göteborg
Mölndals stad, org.nr. 212000-1363, 431 82 Mölndal
Swedavia AB, org.nr. 556797-0818, 190 45 Stockholm-Arlanda
Bollebygds kommun, org.nr. 212000-2973, 517 83 Bollebygd
Borås Stad, org.nr. 212000-1561, 501 80 Borås
Trafikverket, org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge

§ 2 Samlad målformulering

Nya stambanor för sträckorna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö är ett omfattande
och långsiktigt samhällsbyggnadsprojekt, som omfattar både nationella och regionala mål.

Trafikverket har fattat beslut om syfte och övergripande mål för de nya stambanorna samt
om ändamål för respektive etapp. Ny järnväg mellan Göteborg–Borås ska:

 Vara del av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö,
 Tillföra betydande kapacitet och robusthet till Västsveriges järnvägssystem för att

möjliggöra punktliga och effektiva tågresor för människor och näringsliv,
 Ge väsentligt kortare restider med tåg mellan Göteborg och Borås,
 Genom ökad tillgänglighet med tåg skapa goda förutsättningar för en stark

arbetsmarknadsregion och en hållbar regional utveckling,
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 Genom ökad tillgänglighet till Landvetter flygplats bidra till förbättrade möjligheter att
nå internationella noder och marknader,

 Främja hållbara resor i stråket Göteborg–Borås.

Västra Götalandsregionen beskriver i Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–
Göteborg år 2050 (nedan benämnd Funktionsutredningen) både mål och önskvärt trafikutbud
för den regionala tågtrafiken i stråket.

Bland målen märks bland annat:

 Kollektivtrafikens marknadsandel i stråket ska öka till 33 procent, och för resor till
Landvetter flygplats till 40 procent.

 Restidskvoten tåg/bil ska vara 0,8 mellan Borås och Göteborg och restiden med
regiontåg mellan Borås central och Göteborg central ska för samtliga turer inte
överstiga 35 minuter.

 Minskad trängsel i Göteborg. Detta genom att skapa ett attraktivt tågresande i stråket,
med bland annat sträckning via Mölndal, taktfast tidtabell för regiontågen samt att hög
turtäthet eftersträvas där det finns ett stort resandeunderlag, snarare än långa tåg
med många sittplatser.

Göteborgs stad, Mölndals stad, Härryda kommun, Marks kommun, Bollebygds kommun,
Borås stad, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och Göteborgsregionens
kommunalförbund har i Stråket Göteborg–Borås Målbild 2035, formulerat en gemensam
inriktning för en framtida hållbar regional struktur i stråket Göteborg–Borås. I målbilden
betonas att den nya järnvägen skapar en struktur som knyter ihop stråket i ett sammanlänkat
transportsystem, där samhällena i stråket har hög tillgänglighet och hela resan fungerar
effektivt. Den nya järnvägen, tillsammans med Kust till kustbanan, skapar förutsättningar för
en gemensam arbetsmarknadsregion, hållbart resande och livskraftiga städer och orter.

§ 3 Nuläge och bakgrund

Regeringen gav i juni 2021 Trafikverket i uppdrag att upprätta ett förslag till en trafikslags-
övergripande nationell plan för utveckling av transportinfrastrukturen för perioden 2022–
2033. I direktivet för åtgärdsplaneringen framgår bland annat att regeringens mål är att nya
stambanor ska färdigställas och att utbyggnaden ska genomföras inom den ekonomiska
ramen för utveckling av transportsystemet. De etapper av de nya stambanorna som ingår i
innevarande plan (Ostlänken, Göteborg–Borås och Hässleholm–Lund) ska genomföras och
samtliga etapper av nya stambanor ska ingå i Trafikverkets förslag. Trafikverket lämnade i
november 2021 sitt förslag till nationell plan för perioden 2022–2033. Regeringen förväntas
fastställa ny nationell plan under första halvan av 2022.

I den nationella planen för transportsystemet 2018–2029, som fastställdes av regeringen i
maj 2018, ingår Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, som en namngiven investering. I
sitt positionspapper PM Nya stambanor – en ny generation järnväg (TRV 2019/29684), från
oktober 2018, beskriver Trafikverket ställningstaganden och beslut för hur arbetet med de
nya stambanorna mellan Stockholm och Göteborg/Malmö ska drivas vidare.

I februari 2019 tecknades mellan Trafikverket och Västra Götalandsregionen ett
samverkansdokument, med syftet att klargöra förutsättningarna för det fortsatta samarbetet.
Utgångspunkterna var i första hand Trafikverkets positionspapper och Västra
Götalandsregionens Funktionsutredning för tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050. I
samverkansdokumentet framgår att det är Mölndal, Landvetter flygplats och Borås som ska
utredas som stationslägen i lokaliseringsutredningen för ny stambana Göteborg–Borås.
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Vidare framgår att stationslägen i Mölnlycke, Landvetter Södra och Bollebygd skulle prövas
utifrån nya stambanors ändamål och trafikering. I ett efterföljande ställningstagande (TRV
2019/139221) framgår att Trafikverkets bedömning är att de nyttor som uppstår med
ytterligare stationer på ny stambana Göteborg–Borås, inte uppväger de nackdelar som det
medför sett till nya stambanors ändamål och trafikering. Ytterligare stationer skulle medföra
längre restider, sämre förutsättningar till en attraktiv tidtabell och sämre robusthet.

På regional nivå har ny järnväg mellan Göteborg–Borås direkt koppling till flera strategiska
dokument. Specifikt bör nämnas Målbild Tåg 2035 (VGR, 2013), Funktionsutredning för
tågstråket Jönköping–Borås–Göteborg år 2050 (VGR, 2016) samt Stråket Göteborg–Borås
Målbild 2035, en mellan GR, Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund och kommunerna
längs stråket gemensam inriktning för en framtida hållbar regional struktur (GR, 2020).

§ 4 Planering och genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor

I april 2021 presenterade Trafikverket en samrådhandling för den för Göteborg–Borås
genomförda lokaliseringsutredningen, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. I
utredningen föreslår Trafikverket ett lokaliseringsalternativ med rangordnade korridorer samt
stationslägen för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor.

Trafikverkets sammanvägda bedömning visar att det högst rangordnade
lokaliseringsalternativet (benämnt Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering) är
korridor Mölnlycke, med station i Mölndal (M1) och station i tunnel under Landvetter flygplats
(L1). Öster om flygplatsen följer korridoren riksväg 40 och passerar söder om Bollebygd
(korridor Bollebygd Syd). I Borås inkluderar det högst rangordnade alternativet (korridor
Osdal/Borås C) ett externt stationsläge på huvudbanan vid Osdal samt en bibana för
regionaltåg Göteborg–Borås vid Borås central (B11A).

I februari 2022 godkände länsstyrelsen i Västra Götalands län den för Göteborg–Borås
upprättade miljökonsekvensbeskrivningen med bilagor. Under första halvåret 2022
genomförs granskning och beredningsremiss, inför att Trafikverket planerar för att
beslutsunderlag om tillåtlighet för ny stambana Göteborg–Borås, med förslag till val av
lokaliseringsalternativ, ska kunna skickas till regeringen omkring sommaren 2022.

Efter avslutande granskning av lokaliseringsutredningen tar Trafikverket i nästa steg fram
järnvägsplaner, enligt lag om byggande av järnväg. Detta sker parallellt med regeringens
tillåtlighetsprövning och i följande etapper och ordning:

1. Järnvägsplan Almedal–Mölndal
2. Järnvägsplan Borås
3. Järnvägsplan Bollebygd

Härryda kommun har tydliggjort att man inte ställer sig bakom Trafikverkets förslag till
lokalisering och att man för närvarande inte kan underteckna denna avsiktsförklaring.
Järnvägsplan/er som berör Härryda kommun bedöms kunna påbörjas först efter ett
regeringsbeslut om tillåtlighet. Detta gäller även det utredningsarbete som beskrivs i § 5
punkt 4. Under tiden kommer dialogen att fortgå med Härryda kommun, se vidare § 6.

Total byggtid för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, bedöms utifrån nuvarande
kunskap till omkring 10 år.
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§ 5 Avsiktsförklaringens syfte och omfattning

Parterna har en gemensam ambition om att möjliggöra en effektiv planering, en snar
byggstart och ett effektivt genomförande av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, samt
att optimera projektets nyttor och begränsa de eventuella negativa effekterna.

Parterna har därför enats om gemensamma utgångspunkter och intentioner avseende
samarbete, samverkan och samplanering, vilket är en avgörande förutsättning för att
genomföra Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, på ett sätt som ger hög
måluppfyllelse för samtliga parter utifrån vad som beskrivs i § 2 Samlad målformulering.

Syftet med denna avsiktsförklaring är att tydliggöra förutsättningarna för den fortsatta
samverkan och därigenom skapa långsiktiga och stabila planeringsförutsättningar för
samtliga parter. Parterna är överens om att:

1. Befintliga samarbetsgrupper inom ny stambana Göteborg–Borås ska leva kvar och
vidareutvecklas, både på politisk nivå (benämnd Politisk samrådsgrupp Göteborg–
Borås) och tjänstepersonnivå (benämnd Tjänstepersonsgrupp).

2. Fortsatt planering av Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ska ske enligt det
lokaliseringsalternativ som benämns Rangordnat alternativ 1 – föreslagen lokalisering
och som sammanfattas under § 4.

3. Gemensamt verka för att byggstart inom planlagt område av ny stambana Göteborg–
Borås ska kunna ske under perioden 2025–2027, förutsatt att förutsättningar finns för
planläggning längs hela sträckan. Ytterligare förutsättningar för byggstart är att
regeringen ger Trafikverket tillåtlighet att bygga järnvägen inom den föreslagna
järnvägskorridoren; att järnvägsplanen för minst en etapp (se § 4), och detaljplaner
som påverkas av den järnvägsplanen, har vunnit laga kraft samt att, i förekommande
fall, medfinansierings- och genomförandeavtal är tecknade mellan berörda parter.
Därtill krävs byggstartsbeslut från regeringen.

4. När förutsättningar finns låta påbörja planläggningsprocessen för att etablera en
anslutning mellan den befintliga Kust till kustbanan och den nya stambanan
Göteborg–Borås, utan att på ett negativt sätt påverka framdriften och framtida
trafikering inom Göteborg–Borås. Denna anslutning är ett avgörande första steg, för
att möjliggöra en stegvis kapacitetsutbyggnad enligt det så kallade
förstärkningsalternativet och därigenom uppfylla målen i Funktionsutredningen för
stråket Göteborg–Borås. Med åtgärderna i förstärkningsalternativet kan tillskapas
kapacitet för kvartstrafik på Kust till kustbanan i relationen Göteborg–Mölnlycke och
Landvetter tätort och halvtimmestrafik till stationer österut till Borås. Därtill skapas en
direktkoppling mellan Kust till kustbanan och nya stambanan till/från Mölndal och
fortsatt via Västlänken till/från stora delar av centrala Göteborg. Utredningen
genomförs av Trafikverket och finansieras genom regional plan för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland, enligt beslut i regionstyrelsen i oktober
2021. Utredningen behöver ske tidsmässigt samordnat med järnvägsplan/er som
berör Härryda kommun.

5. Gemensamt verka för en effektiv planläggningsprocess för Göteborg–Borås, en del
av nya stambanor. I detta behöver kommunerna och Trafikverket ha en nära
samverkan och med god framförhållning gemensamt organisera och planera för
arbetet med de detaljplaner som påverkas av respektive järnvägsplan. Berörda
detaljplaner behöver vara antagna för att järnvägsplaner ska kunna fastställas.
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6. Möjliggöra kommunal bebyggelseplanering under den fortsatta
planläggningsprocessen, detta genom dialog och genom att i möjligaste mån stegvis
avgränsa utredningsområdet för Göteborg–Borås, en del av nya stambanor. En
ytterligare avgränsning av det utpekade riksintresset för ny stambana Göteborg–
Borås (PM från september 2021, TRV 2020/123470) kommer att göras i samband
med att beslutsunderlag om tillåtlighet, med förslag till val av lokaliseringsalternativ,
skickas till regeringen.

7. I den fortsatta planläggningsprocessen i möjligaste mån optimera markanvändningen
avseende järnvägens utbredning för Göteborg–Borås och kommunala utvecklings-
och bebyggelsemöjligheter, samt i förekommande fall för ytor för tåguppställning.
Optimering sker i första hand genom den dialog mellan programmet Göteborg–Borås
och respektive samarbetspart som benämns Kommunmöten.

8. Planera så att stationslägena utvecklas till attraktiva och effektiva noder som
möjliggör intermodalitet mellan hållbara transportslag samt att hållbara och effektiva
transporter till och från stationerna blir möjliga. Resenären ska vara i fokus, så att en
attraktiv och tillgänglig helhetslösning för hela resan skapas. Stationsutformningen
innebär en komplex process och berör flera aktörers ansvarsområden, där
Trafikverket ansvarar för järnvägens kärnfunktion. För att optimera mellan nyttor och
kostnader krävs i dessa processer en särskilt nära samverkan och god förståelse för
de olika aktörernas ansvarsområden och sambanden mellan dessa.

9. Gemensamt verka för att de av Göteborg–Borås eventuella negativa effekter
avseende miljö och hälsa samt landskap kan begränsas, detta i enlighet med
gällande lagar, regler och riktlinjer samt med utgångspunkt i det som i miljöbalken
benämns rimlighetsavvägningen eller skälighetsregeln. Parterna behöver även
gemensamt planera och vidta åtgärder för att begränsa eventuella negativa effekter
under byggtiden.

10. Gemensamt verka för att kommunikation som berör Göteborg–Borås, en del av nya
stambanor, kan ske utifrån gemensamt framtagna budskap och en gemensam
målbild. Kommunikation behöver ske proaktivt och med hög transparens. Befintligt
kommunikatörsnätverk inom Göteborg–Borås ska leva kvar och vidareutvecklas.

§ 6 Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet

Denna avsiktsförklaring om samverkan gäller från och med dagen för undertecknandet av
samtliga parter och är giltig förutsatt att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor, ingår i
den av regeringen fastställda trafikslagsövergripande nationella planen för utvecklingen av
transportinfrastrukturen för perioden 2022–2033. Om parterna inte kommer överens om
annat, gäller denna avsiktsförklaring fram till att Göteborg–Borås, en del av nya stambanor,
öppnar för trafik.

Inför att det fortsatta planeringsarbetet enligt denna avsiktsförklaring kan återupptas i
Härryda kommun, kommer Härryda kommun att erbjudas att vara part i avsiktsförklaringen.

Denna avsiktsförklaring ska inte anses utgöra ett legalt bindande avtal och parts underlåtelse
att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte medföra någon skadeståndsskyldighet.
Parterna är införstådda med att ändringar i denna avsiktsförklaring, liksom ytterligare
överläggningar angående innehållet i densamma, kan bli nödvändiga. Eventuella ändringar
och tillägg till denna avsiktsförklaring gäller endast om de är skriftliga och undertecknade av
samtliga parter.
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Avsiktsförklaring om samverkan undertecknad av

Denna avsiktsförklaring om samverkan har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav
parterna tagit var sitt.

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Trafikverket För Västra Götalandsregionen

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgsregionens                         För Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund                                   kommunalförbund

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Göteborgs Stad                                För Mölndals stad

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________
För Swedavia AB

____________________________ ____________________________
Ort och datum Ort och datum

____________________________ ____________________________
För Bollebygds kommun                         För Borås Stad
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
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Telefon: 0766-08 41 12 
 
Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att översända skrivelsen till Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse 
 

 
Ärendebeskrivning 
Västtrafik har tagit fram en förstudie inför upphandling av Västtåg, nuvarande avtal går ut 2025. 
Förstudien utgår från en handlingsplan som ännu ej är beslutad. Beslut om handlingsplanen tas av 
Västtrafiks styrelse i slutet av juni i år. 
 
Handlingsplanen utgår från ”Målbild tåg 2035” och ”Målbild tåg delmål 2028” där möjligheten att 
öppna upp nya tågstationer inom Västra Götaland beskrivs. För kust-till kustbanan mellan Borås och 
Värnamo ingår tre tågstationer; Hillared, Länghem och Grimsås. Handlingsplanen ska utgöra underlag 
för kommande trafikupphandling och underlag för beslut om eventuella ytterligare 
fordonsinvesteringar.  
 
Västtrafik har inte skickat ut handlingsplanen på remiss till kommunalförbunden och det har inte 
heller förts någon dialog med kommunerna. Beslut om trafikförändringarna fattas i Västtrafiks 
ordinarie process för den årliga trafikplanen. Trafikförslagen kommer att lyftas för dialog med 
berörda kommuner inom ramen för den processen.  
 
Information om förstudien inför upphandlingen gavs till tjänstepersoner inom berörda kommuner, 
Borås, Svenljunga, Tranemo och Boråsregionen den 28 mars och det var även en informationspunkt 
på det delregionala kollektivtrafikrådet den 29 april. Därefter gav BH7 den 11 maj kansliet i uppdrag 
att upprätta en skrivelse för att uppmärksamma kollektivtrafiknämnden och Västtrafik på att 
Boråsregionen har synpunkter i ärendet. 
 
Boråsregionen vill att Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik hittar en lösning för att 
gå vidare med öppnandet av tågstationerna i Hillared, Länghem och Grimsås tillsammans med 
berörda kommuner. 
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Kollektivtrafiknämnden 
Västtrafiks styrelse 
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Karin Björklind, Regionutvecklare 
karin.bjorklind@borasregionen.se 
Telefon: 0766-08 41 12 
 
Skrivelse till Kollektivtrafiknämnden och Västtrafiks styrelse 
 

Skrivelse om Västtrafiks förstudie inför upphandling av Västtågen 

Västtrafik har tagit fram en förstudie inför upphandling av Västtåg, nuvarande avtal går ut 2025. 
Förstudien utgår från en handlingsplan som ännu ej är beslutad. Beslut om handlingsplanen tas av 
Västtrafiks styrelse i slutet av juni i år. 
 
Handlingsplanen utgår från ”Målbild tåg 2035” och ”Målbild tåg delmål 2028” där möjligheten att 
öppna upp nya tågstationer inom Västra Götaland beskrivs. För kust-till kustbanan mellan Borås och 
Värnamo ingår tre tågstationer; Hillared, Länghem och Grimsås. Den ska utgöra underlag för 
kommande trafikupphandling och underlag för beslut om eventuella ytterligare fordonsinvesteringar.  
 
Västtrafik har inte skickat ut handlingsplanen på remiss till kommunalförbunden och det har inte 
heller förts någon dialog med kommunerna. Västtrafiks bedömning är att det inte krävs något 
remissförfarande, då Målbild tåg 2028 varit på remiss och handlingsplanen utgår ifrån den. Beslut om 
trafikförändringarna fattas i Västtrafiks ordinarie process för den årliga trafikplanen. Trafikförslagen 
kommer att lyftas för dialog med berörda kommuner inom ramen för den processen.  
 
Information om förstudien inför upphandlingen gavs till tjänstepersoner inom berörda kommuner, 
Borås, Svenljunga, Tranemo och kommunalförbundet den 28 mars. Västtrafik informerade då om att 
en ny linje på kust-till-kustbanan mellan Borås och Värnamo bedöms svår att genomföra till 2028. 
Skälet är att nödvändiga åtgärder i form av mötesspår inte finns upptaget i förslaget till ny nationell 
transportinfrastrukturplan 2022-2033. En annan anledning är att det råder osäkerhet om 
lönsamheten. På det delregionala kollektivtrafikrådet den 29 april var Västtrafik inbjudna för att 
informera om förstudien. 
 
Boråsregionen vill att Västra Götalandsregionen tillsammans med Västtrafik hittar en lösning för att 
gå vidare med öppnandet av tågstationerna i Hillared, Länghem och Grimsås tillsammans med 
berörda kommuner. 
 
Att den nationella transportinfrastrukturplanen inte omfattar satsningar på regionala tågbanor är ett 
sedan länge välkänt faktum och detta borde ha beaktats i framtagandet av målbilden. Det borde ha 
funnits med förslag på alternativa sätt att finansiera åtgärderna inom målbilden. 
 
Tranemo kommun har sedan målbilden beslutats, aktivt arbetat för att maximera nyttan av 
stationerna Länghem och Grimsås genom att bygga stationsnära bostäder och ta fram fördjupad 
översiktsplan, respektive utvecklingsplan, för vidare utveckling av orterna. Allmänheten har fått 
mycket information om kommande tågstationer och mycket av samhällsplaneringen bygger på att 
tågstationerna kommer att öppnas. Om det inte blir någon öppning av nya stationer kommer det att 
påverka anseendet för såväl tjänstepersoner som för politiker, i första hand inom Tranemo kommun 
men även för kommunal verksamhet i stort. 
 



  Skrivelse 
Datum: 2022-05-18 

Diarienummer: 2022/SKF0136 
Sida 2 (2) 

 

 
Adress 
Skaraborgsvägen 1 A 

Postadress 
506 30 Borås 

Webbplats 
Borasregionen.se 

E-post 
info@borasregionen.se 

 

 
Nya förutsättningar gäller också i och med planerna på att bygga en batterifabrik i Lockryd, vilket 
omedelbart märkts av på efterfrågan av verksamhetsmark i och omkring Lockryd. Det skapas ett nytt 
stort företagskluster med ett stort upptagningsområde som kräver god infrastruktur och 
kollektivtrafik; både för varor och personer. Det är inte bara de anställda vid fabriken som kommer 
att resa, utan även anställda hos underleverantörer och andra etableringar som söker sig till 
området. Utöver anställdas resor har deras familjemedlemmar behov av att resa för arbete och 
utbildning. Det innebär att efterfrågan på bostäder, skola och annan kommunal service måste 
anpassas till ökad efterfrågan. För att nå en hållbar utveckling är satsningen på järnväg ett måste. 
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Lisa Belfrage, Verksamhetschef Navet science center 
Lisa.belfrage@navet.com 
Telefon: 0700-824341 

Delegations- och arbetsordning Navet science center 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen beslutar att ge kansliet i uppdrag att revidera delegations- och arbetsordning för 
Navet science center 
 

 

Ärendebeskrivning 
I ”Delegation och arbetsordning för Styrgrupp för Navet science center” från 2016 anges vad som 
gäller för Navets verksamhet avseende bland annat medlemmar, ändamål, organisation, finansiering 
av verksamheten, budgetprocess och ekonomisk styrning samt utträde ur Navet. Sedan 2016 har 
förändringar skett avseende flera områden. I februari 2022 antogs en ny Affärsplan 2022-2025 och 
under våren förs dialog om nya avtalskommuner och formerna för denna samverkan.  
 
Sammantaget bedömer styrgruppen för Navet science center att det finns ett behov av att se över 
och revidera befintlig delegations- och arbetsordning för att säkerställa att styrformerna ligger i linje 
med verksamhetens inriktning.  
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 

Handlingsplan för psykisk hälsa i Västra Götaland 2023–2024  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa i 
Västra Götaland 2023–2024 och rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om 
handlingsplanen 
 

Ärendebeskrivning 
Sedan 2016 finns en strukturerad samverkan mellan huvudmännen kring psykisk hälsa på 
länsövergripande nivå. Detta har varit ett krav och en förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk hälsa för åren 2018–
2020.     
 
Handlingsplanen togs fram i samverkan mellan Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt 
Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och Göteborg inom ramen för 
vårdsamverkan. 2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete. 
Handlingsplanen förlängdes därefter till och med 2022, med tankar om att en reviderad plan skulle 
tas fram och börja gälla från och med 2023.  
 
I juli 2020 gav regeringen Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram underlag 
för en ny nationell strategi kring psykisk hälsa. Senast 1 september 2023 ska myndigheterna 
presentera sitt förslag till en ny nationell strategi och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa. 
Handlingsplanen föreslås bli gällande för 5–10 år och den ska också innehålla mål och indikatorer.    
När de nya nationella dokumenten kan komma att bli gällande går inte med säkerhet att säga i 
nuläget, men Regeringskansliet menar att en rimlig uppskattning är att vi har en ny nationell strategi 
och en ny nationell handlingsplan för psykisk hälsa från och med 2025.  
 
Styrgrupp psykisk hälsa har hanterat informationen och anser att det är viktigt att vi synkroniserar 
vårt arbete och vår länsgemensamma handlingsplan med den nationella processen. Styrgrupp 
psykisk hälsa anser också att mål och indikatorer i befintlig länsgemensam handlingsplan fortsatt är 
aktuella. Styrgrupp psykisk hälsa föreslår utifrån ovanstående en förlängning av nuvarande 
länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024. Handlingsplanen kommer då att totalt 
omfatta perioden 2018–2024. Vårdsamverkan Västra Götaland ställde sig den 10 mars bakom 
förslaget. Det Politiska samrådsorganet ställde sig den 28 april bakom förslaget och 
rekommenderade huvudmännen att ta egna beslut i enlighet med förslaget.   
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
länsgemensam handlingsplan för psykisk hälsa 2023-2024 och rekommenderar kommunalförbunden 
att rekommendera kommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen.  
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Innehåll

Bakgrund
År 2016 slöt regeringen och Sveriges Kommuner 
och Regioner (SKR) överenskommelsen “Stöd 
till riktade insatser inom området psykisk hälsa”. 
Överenskommelsen syftade bland annat till att 
stärka kommuner och regioner i arbetet med 
att främja psykisk hälsa och ömsesidigt arbeta 
för att minska den psykiska ohälsan. Sedan dess 
har regeringen och SKR återkommande träffat 
överenskommelser inom området. Huvudmännen 
får ekonomiskt stöd för att stärka och utveckla 
sina insatser inom området och för det 
gemensamma arbetet att ta fram länsgemensamma 
handlingsplaner. 

Denna handlingsplan är gemensam för Västra 
Götalandsregionen (VGR), de 49 kommunerna via 
kommunalförbunden och VästKom samt Nationell 
Samverkan för Psykisk Hälsa i Västra Götaland och 
Göteborg (NSPHVG). Den gemensamma arenan är 
vårdsamverkan regionalt, delregionalt och lokalt.

Förlängd handlingsplan
Under 2021 genomfördes en fördjupad analys av det 
länsgemensamma arbetet med handlingsplan psykisk hälsa 
hittills. Den visade att målen i handlingsplanen fortfarande 
är aktuella och utvecklingsarbetet med dem har kommit 
olika långt. 

Nationellt har Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten 
fått i uppdrag att ta fram en långvarig strategi för insatser 
runt psykisk hälsa och suicid. Den strategin planeras 
resultera i en ny handlingsplan som ska gälla i en längre 
tidsperiod, mellan 5-10 år, och beräknas kunna träda i 
kraft 2025.  Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) och 
det politiska samrådsorganet (SRO) har därför tagit 
ställning för att den befintliga handlingsplanen förlängs 
till och med 2024. Under förlängningen förs en dialog 
med nationell nivå för att i möjligaste mån takta med den 
kommande nationella strategin och handlingsplanen.  De 
kommande årens arbete med handlingsplanen kommer 
att utgå ifrån de utvecklingsområden som framkom i 
den fördjupade analysen, med ökat fokus på de mål som 
hittills prioriterats i begränsad utsträckning.

Uppdraget för delregional vårdsamverkan att realisera 
handlingsplanen utifrån delregionala strategier och 
prioriteringar fortsätter som tidigare. www.vardsamverkan.se/ 

handlingsplanpsykiskhalsa
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Vi sätter ljus på skavet
Den mänskliga rättigheten till bästa uppnåeliga fysiska 
och psykiska hälsa gäller för alla människor som bor, 
verkar och vistas i  Västra Götaland. Samverkan över 
organisatoriska gränser med människan i centrum, är en 
förutsättning för att uppnå detta. 

Anställda och politiker inom regionens alla delar och 
i alla kommuner gör sitt bästa – det tas fram planer, 
det satsas, det följs upp och det utvecklas.  Var och 
en för sig går det ganska bra, ibland riktigt bra, men i 
mötet oss emellan skaver det ibland. De organisatoriska 
gränserna blir hinder och det är svårt att se förbi 
dem för att istället se till den enskildes behov.  Vi vet 
dessutom ofta väl var det skaver och det skiljer sig inte 

åt om vi befinner oss i stora Göteborg, i något mindre 
Skövde eller i lilla Dals-Ed. I arbetet med att ta fram 
handlingsplanen har vi lagt mycket tid på att identifiera 
och sätta ljus på områden där det skaver extra mycket, 
där vi alla vill åt samma håll, där alla måste bidra och 
göra det samtidigt. 

Syfte med handlingsplanen
Med handlingsplanens mål, aktiviteter och indikatorer 
för uppföljning vill vi sätta ljus på frågor där vi vill bli 
bättre i hela Västra Götaland. Handlingsplanen skapar en 
grund för att utveckla våra gemensamma insatser med 
tidig samordning och sömlösa vårdövergångar samt god 
samverkan.

Process för framtagande 
Organisation
Att i en handlingsplan formulera sig tillsammans så
att alla nivåer – regionalt, delregionalt och lokalt –
strävar åt samma håll ställer krav på gemensamma
strukturer. På strategisk övergripande nivå mellan de
49 kommunerna och Västra Götalandsregionen finns
sedan 2012 en struktur för ledning i samverkan. 

År 2017 förändrades sammansättningen och 
gruppen benämns nu Vårdsamverkan Västra Götaland 
(VVG). Deltagare i VVG är en representant från 
varje huvudman (kommun och region) utsedda via 
delregional vårdsamverkan. Uppdraget är att identifiera 
gemensamma behov, utgöra stöd för kunskapsutveckling, 
stödja samordning och skapa förutsättningar för länets 
utveckling inom välfärdsområdet.

Sedan hösten 2016 finns en särskild styrgrupp för
handlingsplanen för psykisk hälsa. Styrgruppen ska följa
utvecklingen och genomförandet av handlingsplanens
delar och ansvara för återrapportering såväl till VVG
som till de delregionala vårdsamverkansorganisationerna.
I styrgruppen finns representanter från de sex
vårdsamverkansområdena från specialistpsykiatri,
primärvård och kommun. I styrgruppen ingår även
NSPHiG och representant från VGR:s avdelning Social 
hållbarhet. Styrgruppen leds av representanter från 
VästKom och VGR:s koncernstab hälso- och sjukvård.

Arbetet med prioritering av mål har skett på bred
front med deltagande tjänstemän från kommun och
region från samtliga vårdsamverkansområden i syfte
att skapa delaktighet och förankring i det arbete som
ska göras. Dialoger har förts med samarbetspartners,
brukarföreträdare, representanter från HBTQ-
communityt och nationella minoriteter.

Fokusområden 
Regeringen har i sin strategi för området psykisk hälsa 
pekat ut fem fokusområden som särskilt viktiga. Dessa 
anges även i den nationella överenskommelsen och 
sammanfattar olika delar inom områden som är viktiga 
att fokusera på utifrån befolkningens behov för främja 
psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda 
effektiva insatser till de som drabbats. 

De fem fokusområdena har legat till grund för arbetet 
med framtagandet av handlingsplanens mål och 
målsättningen har varit att formulera minst ett mål för 
varje fokusområde.

 Förbyggande och främjande arbete 

 Tillgängliga tidiga insatser

 Enskildas delaktighet och rättigheter

 Utsatta grupper

 Ledning, styrning och organisation
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Genomförande  
Delregional vårdsamverkan har ansvar för genomförande 
av de mål som är definierade i handlingsplanen. Det 
ska beskrivas i en genomförandeplan med delregionala 
och/eller lokala aktiviteter för att nå målen. En 
delregional genomförandeplan möjliggör anpassningar 
till de geografiska och befolkningsmässiga skillnader 
som finns i länet och hur arbete ska ske tillsammans 
med t ex privata vårdgivare, samarbetspartners och 
brukarföreträdare på lokal nivå. 

Länsgemensamma aktiviteter kommer ske inom ramen 
för några av målen.

Uppföljning
Styrgruppen ansvarar för uppföljning av handlingsplanen. 
För att följa handlingsplanens 15 mål över tid har 
uppföljningsindikatorer valts ut. Målsättningen är att 
indikatorerna ska göra det möjligt att jämföra processer 
och resultat, och därigenom stimulera och initiera 
förbättringsarbete.

Till stöd för arbetet med uppföljning finns en
användarmanual och ett excel-ark för
baslinjemätning. Dessa finns att hämta på
www.vardsamverkan.se. Här publiceras också 
resultatet av de årliga uppföljningarna. 

Regionens 
verksamheter

 

 

Kommunerna i 
Västra Götaland

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Delregional vårdsamverkan

Styrgrupp  
Psykisk hälsa

Samverkan för psykisk hälsa i Västra Götaland
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1. Förbyggande och främjande arbete 

2. Tillgängliga tidiga insatser

Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen.
• Antal suicidförsök i befolkningen.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensam aktivitet
• Länsgemensam handlingsplan för 

suicidprevention ska tas fram i enlighet 
med Folkhälsomyndighetens uppdrag.

 Framtagen 2020: Det goda livet i 
Västra Götaland – Handlingsplan för 
suicidprevention 2020-2025.

Nollvision om suicid i Västra Götaland

Äldre personer med psykisk ohälsa ska få 
rätt vård och stöd

Mål 
1.1

Varje år tar cirka 200 personer i Västra Götaland sitt eget liv. 
Bakom varje fullbordat suicid går det tio allvarliga försök och 
bakom statistiken döljer sig psykisk ohälsa som kan förebyggas 
genom samverkan över verksamhetsgränser. Det kan handla om 
att tidigt uppmärksamma varningssignaler, identifiera, ge stöd 
och behandling till grupper i särskilt utsatta situationer och att 
utbilda personal. Ingen i Västra Götaland ska behöva se suicid 
som en utväg.

Indikatorer
• Aktuella rutiner för samordning inom 

äldreomsorgen.
• Förskrivning av antidepressiva läkemedel i 

befolkningen.
• Andel äldre med äldreomsorg som har 

besvär av ängslan, oro eller ångest.

Mål  
2.1 

Åldrandet i sig innebär en ökad risk för både fysiska och 
psykiska sjukdomar. Depression och ångest är vanligt hos äldre 
personer och cirka en femtedel av den äldre befolkningen 
lider av psykisk ohälsa, vilket gör att vi kan tala om det som 
ett folkhälsoproblem. Psykisk ohälsa är dock inte en del av det 
naturliga åldrandet och äldre är i behov av evidensbaserade 
insatser precis som alla andra åldersgrupper. Social gemenskap, 
fysisk aktivitet och bra matvanor kan förebygga ohälsa. Psykisk 
ohälsa bland äldre behöver uppmärksammas för att fler ska få 
rätt vård, stöd och behandling.

Fokusområden och mål för vuxna
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Personer som har behov av samordnade 
insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen.
• Uppföljning av SIP i befolkningen.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Vid behov revidera den länsgemensamma 

riktlinjen och stödmaterialet för SIP. 
 Revidering genomförd 2020.

• Från länsgemensam styrgrupp för handlingsplan 
psykisk hälsa framföra vikten av digitalt stöd för 
SIP till Styrgrupp IT i  Väst (SITIV). 

 Digital SIP finns i IT-stödet SAMSA.
• Uppdra åt brukarorganisationer att följa arbetet 

med SIP – hur blir det för den enskilde?
 Rapport framtagen: “Jag lever mitt liv mellan 

stuprören” Brukarrevision av Samordnad 
Individuell Plan (SIP) i Västra Götaland 2018.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen 
och hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och 
region ska upprätta en samordnad individuell plan 
(SIP) när en person har behov av insatser från båda 
huvudmännen. En SIP säkerställer att den enskilde får 
sina behov tillgodosedda när flera aktörer ansvarar 
för insatser. En SIP gör den enskilde och närstående 
delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård och socialtjänst och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning 
mellan verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska vara delaktiga  
i utvecklingsarbete

Indikatorer
• Systematiskt samarbete med 

brukarorganisationer.

Mål  
3.2 

Den enskildes egna upplevelser behöver tas tillvara för att 
kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Delaktighet 
i sin egen hälsa och vård är en mänsklig rättighet och en 
hälsofrämjande faktor. Inflytandet behövs på lokal, delregional, 
regional och nationell nivå och varje insats behöver 
betraktas ur den enskildes perspektiv. De som berörs av 
insatser ska i så hög utsträckning som möjligt kunna påverka 
verksamhetsutveckling och definiera vad god kvalitet är. 

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip
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Personer med missbruk, psykisk ohälsa 
och/eller komplex problematik ska få 
integrerade insatser

Mål  
4.2

5. Ledning, styrning och organisation

Invånare ska få tillgång till evidensbaserade 
metoder inom vård, stöd och behandling 

Indikatorer
• Standardiserade bedömningsmetoder 

inom missbruk- och beroendeverksamhet.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av alkoholmissbruk.
• Standardiserade bedömningsmetoder för 

utredning av drogmissbruk.
• Rekommenderad behandling vid 

psykiatriskt tillstånd.

Länsgemensam aktivitet
• Fortsatt utveckling av samverkan inom 

kunskapsstyrning psykisk hälsa, initialt 
benämnt regionalt resurscentra för psykisk 
hälsa.

Mål  
5.1

Evidens innebär bästa sammantagna vetenskapliga stöd 
och bevis om insatsers effekt. Det är en utmaning för 
verksamheterna att dra nytta av vetenskap och kunskap som 
finns och systematiskt tillämpa den. Samtidigt är det av yttersta 
vikt att främja spridningen av evidensbaserade metoder 
och bromsa användningen av ineffektiva metoder och rent 
av skadliga insatser. Det gäller att hushålla med resurserna 
genom att satsa på de metoder som gör störst nytta. Det 
finns nationella riktlinjer för målgrupper som är gemensamma 
för huvudmännen och som ger rekommendationer om vilka 
behandlingar och metoder som olika verksamheter i vård och 
omsorg bör satsa på. 

Indikatorer
• Case management till personer med psykisk 

sjukdom.
• Aktuella rutiner för samordning inom 

socialtjänsten.

Länsgemensam aktivitet
• Uppföljning av delregionala/lokala 

tillämpningar av “Överenskommelse om 
samarbete mellan  Västra Götalandsregionen 
och kommunerna i  Västra Götaland kring 
personer med psykisk funktionsnedsättning 
och personer med missbruk”. 

Den enskilde ska få vård, stöd och insatser som upplevs som en 
väl fungerande helhet. Det är viktigt att personer med två eller 
flera sjukdomstillstånd samtidigt (samsjuklighet) får vård och 
behandling parallellt och samordnat.  Vård- och stödinsatser från 
olika aktörer i kommun och region kan också behöva integreras 
för att möta den enskildes behov. Insatserna ska syfta till att 
förhindra utveckling av allvarliga tillstånd och ytterst bidrar till 
undvika slutenvård.

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva negativt 
bemötande i kontakterna med kommunerna och 
regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.
• Andel äldre med äldreomsorg som 

uppger att de brukar bli bra bemötta av 
personalen.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal ska få 
ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a minoritetsstress 
och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras till att personer 
bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell läggning, 
könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen om mänskliga 
rättigheter, normativt bemötande och hur det påverkar individer i 
enskilda möten ska också öka.
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Alla elever ska lämna grund- och 
gymnasieskolan med godkända betyg

Indikatorer
• Andel elever som fullföljt 

gymnasieutbildningen inom tre år.
• Andel elever utan godkända betyg från åk 9.
• Andel elever med betydande frånvaro från 

skolan.

Mål 
1.2

Att klara godkänt resultat i skolan är en stark faktor för god hälsa 
senare i livet. En fjärdedel av varje årskull går inte ut gymnasiet 
i  Västra Götaland idag. Samtidigt är det en viktig förutsättning 
att ha gymnasiekompetens för att kunna leva ett självständigt liv. 
Elever med hög frånvaro måste uppmärksammas tidigt och ges 
det stöd de behöver för att närvara i skolan. Det är viktigt att 
utveckla närvarofrämjande åtgärder och arbetssätt i samverkan. 

Fokusområden och mål för barn och unga

1. Förbyggande och främjande arbete 

Indikatorer
• Manualbaserad insats för föräldrastöd.
• Föräldraprogram om alkohol och 

droger i grundskolan.

Föräldrar ska erbjudas stöd under barnets 
hela uppväxt 

Mål 
1.1

Föräldrar är viktiga i varje barns liv. De påverkar förutsättningarna 
för barnets fysiska och psykiska hälsa och utveckling i stort. 
Därför är det viktigt att ge föräldrar och vårdnadshavare stöd 
utifrån sina och barnens behov när det behövs.  Det kan gälla 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning eller föräldrar med 
psykisk ohälsa och/eller missbruk. Verksamheter som arbetar 
med barn och som möter föräldrar behöver kunna erbjuda 
föräldrarna anpassat stöd under barnets hela uppväxt, 0-18 år. 
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2. Tillgängliga tidiga insatser 

Barn och unga med psykisk ohälsa ska få rätt 
insatser i rätt tid

Förebygga och uppmärksamma bruk av 
alkohol och narkotika bland unga 

Indikatorer
• Barn och unga med psykiatrisk diagnos 

som vårdats i slutenvård.
• Standardiserade bedömningsmetoder 

för utredning av missbruk.
• Andel barn och unga som får en första 

bedömning vid BUP inom 30 dagar. 
• Andel barn och unga som fått 

bedömning och vård för psykisk 
ohälsa/sjukdom på en vårdcentral.

Indikatorer
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i åk 9.
• Andel elever med riskkonsumtion av 

alkohol i gymnasiet år 2.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i åk 9.
• Andel elever som någon gång använt 

narkotika i gymnasiet år 2.

Länsgemensam aktivitet
• Sammanställa kunskap och ta fram 

ett regionalt inriktningsdokument 
för integrerade verksamheter/
mottagningar för unga.

 Framtaget 2020: Länsgemensamt 
inriktningsdokument för regionen 
och kommunerna i Västra Götaland 
för Organiserat integrerat arbete för 
personer med psykisk ohälsa, missbruk 
och beroende.

Mål  
2.1 

Mål  
2.2 

Att tidigt identifiera psykisk ohälsa hos barn och unga kan förhindra 
utveckling av allvarliga problem. Det som ofta benämns som “första 
linjen” är de funktioner eller verksamheter som har i uppgift att först 
ta emot barn, ungdomar eller familjer som söker hjälp när ett barn 
har problem eller mår dåligt. Barn och föräldrar ska veta vart de ska 
vända sig. Därför behöver första linjen för barn och ungas psykiska 
hälsa vara definierad och känd. En bra första linje är tillgänglig, utgår 
från barnets bästa och sätter barn och familj i centrum. Den hjälper 
barn och unga genom att kunna identifiera problem, behandla lindriga 
problem, remittera vidare när det behövs och säkerställa att alla barn 
och unga får tidig och högkvalitativ hjälp.

Bruk av alkohol och narkotika kan påverka fysiskt, psykiskt och 
socialt välbefinnande. För att ge goda förutsättningar för ett gott 
vuxenblivande behöver missbruk tidigt uppmärksammas. Missbruk hos 
unga samspelar ofta med psykiska och sociala faktorer som påverkar 
missbruket och samsjukligheten är ofta hög. Det finns samband med 
individers livsvillkor och sociala sammanhang. Särskilt sårbara och 
viktiga att uppmärksamma är t ex hbtq-personer, ensamkommande/
nyanlända och barn till föräldrar med eget missbruk eller psykisk 
ohälsa. Det är viktigt att samordna insatser för unga som har kontakt 
med flera myndigheter och behandlingsverksamheter. I samverkan 
behöver kommun och hälso- och sjukvård utveckla former för att 
tidigt identifiera dessa unga. 
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3. Enskildas delaktighet och rättigheter

Tips!  
Informations- och arbetsmaterial för SIP i Västra Götaland finns på 
www.vardsamverkan.se/sip

Barn och unga som har behov av 
samordnade insatser ska ha en SIP

Indikatorer
• Upprättande av SIP i befolkningen 0-20 år. 
• Uppföljning av SIP i befolkningen 0-20 år.
• Rutin för information om SIP.

Länsgemensam aktivitet
• Revidering av  Västbus riktlinjer och 

stödmaterial.
 Överenskommelse om samverkan för 

barn och ungas hälsa fastställd 2020.

Mål  
3.1 

Sedan 2010 är det lagstiftat, både i socialtjänstlagen och 
hälso- och sjukvårdslagen, att kommun och region ska 
upprätta en samordnad individuell plan, SIP, när en person 
har behov av insatser från båda huvudmännen. I  Västra 
Götaland finns från 2020 en överenskommelse om 
samverkan för barn och ungas bästa. I den har tidigare 
Västbus riktlinjer inarbetats. En SIP gör den enskilde och 
närstående delaktiga i planeringen av insatser från hälso- och 
sjukvård, socialtjänst och skola och ansvarsfördelningen blir 
tydlig. SIP är också ett bra verktyg för samordning mellan 
verksamheter inom en huvudman. 

Brukarföreträdare ska erbjudas delaktighet i 
utvecklingsarbete

Indikator
• Systematiskt samarbete med brukarorganisationer.Mål  

3.2 

Barns och ungas egna upplevelser behöver tas tillvara för 
att kunna utveckla ett kunskapsbaserat arbetssätt. Barn 
har rätt till delaktighet i alla frågor som berör dem enligt 
FN:s konvention om barnets rättigheter. Inflytandet behövs 
på lokal, delregional, regional och nationell nivå och varje 
insats behöver betraktas från barnets perspektiv. Barn, unga 
och deras vårdnadshavare ska i så hög utsträckning som 
möjligt kunna påverka verksamhetsutveckling och definiera 
vad god kvalitet är. 
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5. Ledning, styrning och organisation

Nollvision om suicid i Västra Götaland
Indikatorer
• Antal suicid i befolkningen 0-19 år.
• Antal suicidförsök i befolkningen 0-19 år.
• Handlingsplan för suicidprevention.

Länsgemensamma aktiviteter
• Länsgemensam handlingsplan för suicidpreven-

tion ska tas fram i enlighet med Folkhälsomyn-
dighetens uppdrag.

Framtagen 2020:  Det goda livet i Västra  
Götaland - Handlingsplan för suicidprevention 
2020-2025.

• Tillgängliggöra nationellt webbaserat verktyg 
(SPISS).

Mål  
5.1

I flera undersökningar uppger upp till åtta procent av flickorna 
och fyra procent av pojkarna att de någon gång försökt ta sitt 
liv. I  Västra Götaland sker i genomsnitt åtta till nio suicid per 
år i åldersgruppen 15-19 år. Bakom varje fullbordat suicid går 
det tio allvarliga försök och bakom statistiken döljer sig psykisk 
ohälsa som är viktig att uppmärksamma. Unga personer med 
förhöjd suicidrisk ska identifieras och erbjudas rätt hjälp i tid 
så att de inte försöker ta sitt liv. Detta sker genom utvecklad 
samverkan och samsyn mellan olika aktörer. Ingen i  Västra 
Götaland ska behöva se suicid som en utväg. 

4. Utsatta grupper

Ingen ska diskrimineras eller uppleva 
negativt bemötande i kontakterna med 
kommunerna och regionen 

Indikator
• Klagomål med avseende på bemötande 

inom socialtjänst och sjukvård.

Länsgemensam aktivitet
• Se över och, vid behov, ta fram 

länsgemensamt utbildningsmaterial 
om t ex rättighetslagstiftning och 
diskrimineringsgrunder.

Mål  
4.1

Det finns sju diskrimineringsgrunder som omfattas av lagens 
diskrimineringsförbud: kön, könsöverskridande identitet eller 
uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Personal 
ska få ökad kunskap om hur gruppers utsatthet, bl a 
minoritetsstress och skillnader i psykisk hälsa, kan relateras 
till att personer bryter mot normer utifrån exempelvis sexuell 
läggning, könsidentitet och nationellt ursprung. Kunskapen 
om mänskliga rättigheter, normativt bemötande och hur det 
påverkar unga i enskilda möten ska också öka.
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Tjänsteskrivelse 
Direktionen 
Ärende: 12 

Datum: 2022-05-25 
Diarienummer: 2022/SKF0139 

Sida 1 (1) 
 
Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 

Inriktningsdokument ungdomsmottagningarna i Västra Götaland  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom en förlängning av befintligt inriktningsdokument för 
ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock 
längst till och med 2024. Direktionen rekommenderar medlemskommunerna att besluta i enlighet 
med förslaget 
 

Ärendebeskrivning 
I Västra Götaland finns ett inriktningsdokument för länets ungdomsmottagningar. 
Inriktningsdokumentet är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner och 
ligger till grund för lokala avtal och överenskommelser om ungdomsmottagningarna. Befintligt 
inriktningsdokument gäller under perioden 2018–2022 och framtagande av uppdragshandling för 
utvärdering och revidering av inriktningsdokumentet är påbörjat och planerat att tas upp i VVG och 
SRO under juni 2022. Ett nytt samverkansavtal kommer dock inte hinna antas innan nuvarande 
inriktningsdokument går ut. För att inte få något glapp och för att lokala avtal för 
ungdomsmottagningar ska kunna förlängas behöver nuvarande inriktningsdokument förlängas. VVG 
ställde sig den 4 april bakom förslaget till förlängning och SRO ställde sig bakom förslaget den 28 
april.  
 
VästKoms styrelse beslutade den 10 maj 2022 att ställa sig bakom förslaget till förlängning av 
befintligt inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess ett nytt 
samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024. VästKoms styrelse rekommenderar 
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att besluta i enlighet med förslaget.  

Beslutsunderlag 
Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar i Västra Götaland 2018-2022  

Expedieras till 
Medlemskommunerna 
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1 Inledning 
Folkhälsan i Sverige utvecklas generellt positivt för befolkningen som helhet. Trots detta ökar 
skillnader i livsvillkor och hälsa mellan olika grupper i samhället. Utvecklingen av unga 
människors hälsa och välbefinnande skiljer sig från utvecklingen av hälsan befolkningen i 
övrigt.  Sedan1990-talet har ungdomsgenerationen haft en sämre hälsoutveckling än övriga 
åldersgrupper framför allt när det gäller den psykiska hälsan.  
 
Första ungdomsmottagningen i Sverige startades 1970, därefter spred sig idén om en 
mottagning särskilt inriktad mot ungdomars fysiska och psykiska hälsa snabbt över landet. 
Målet med ungdomsmottagningarna har allt sedan starten varit att arbetet ska präglas av en 
helhetssyn på ungdomar. Området kring sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är en 
viktig del av arbetet. Mottagningarna har genom åren också fått en allt större utmaning i att 
arbeta tydligare med psykisk hälsa och ungdomars levnadsvanor och livsvillkor. Idag är det 
tvärprofessionella arbetssättet väl etablerat och fördelningen mellan medicinskt och 
psykosocialt uppdrag relativt jämnt fördelat. 
 
Målet för ungdomspolitiken i Sverige är att alla ungdomar ska ha goda levnadsvillkor, makt 
att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Ungdomstiden är en brytningstid 
mellan barndom och vuxenlivet. Med rätt förutsättningar kan unga både forma sina egna liv 
och bidra till en positiv samhällsutveckling. Ungdomsmottagning är en viktig arena för att 
kunna uppfylla det nationella målet och för att skapa jämlik hälsa inom Västra Götaland.  
 
Ungdomar kan inte ses som en homogen grupp med lika uppväxtvillkor och förutsättningar. 
Kunskap om vilka ungdomarna är och deras livsvillkor, behöver utvecklas ur flera aspekter 
och ur ett ungdomsperspektiv. Behov av ökade och anpassade insatser för asylsökande och 
andra nyanlända unga måste beaktas i ungdomsmottagningarnas uppdrag. 
 
Detta inriktningsdokument är gemensamt för Västra Götalandsregionen och länets 49 
kommuner. Inriktningsdokumentet bör ligga till grund för lokala avtal och överenskommelser 
om ungdomsmottagning och ska vara känt av personalen vid ungdomsmottagningen.  
 
Inriktningsdokumentet grundar sig på tidigare Inriktningsdokument för ungdomsmottagningar 
i Västra Götaland 2011-2015 och på Föreningen för Sveriges ungdomsmottagningar (FSUM) 
handbok. 
 
Ungdomsmottagningar i Västra Götaland har att följa gällande och för verksamheten relevant 
lagstiftning samt författningar. 
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2 Värdegrund  
Mänskliga rättigheter 
Vägledande för verksamheten är FN:s förklaring om mänskliga rättigheter.  
 
Barnkonventionen 
Barnkonventionens fyra grundprinciper är vägledandeför verksamheten: barnets rätt att inte 
diskrimineras, barnets bästa i främsta rummet, barnets rätt till liv och utveckling samt barnets 
rätt att få uttrycka sina åsikter.  
 
Diskrimineringsgrunderna 
Alla ungdomar är välkomna till ungdomsmottagningen. Ungdomar som söker sig till 
mottagningen ska känna sig sedda, trygga och tillitsfulla i mötet, deras frågor och problem ska 
respekteras och tas på allvar. Ungdomarna ska uppleva att de bemöts och behandlas på ett 
likvärdigt sätt och får likvärdig tillgång till mottagningen oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 
funktionsförmåga, sexuell läggning och ålder. 
 
Normmedvetet förhållningssätt 
Ett normmedvetet förhållningssätt ska prägla verksamheten. Det innebär att personalen är 
medveten om och ifrågasätter de normer som påverkar uppfattningar om vad som är 
”normalt” och därmed oreflekterat kan uppfattas som önskvärt. Målet med 
normmedvetenheten är att alla unga ska känna sig inkluderade och välkomna. 
 
Hälsofrämjande arbete och förhållningssätt 
Ett hälsofrämjande, eller salutogent, perspektiv innebär att utgå ifrån det friska hos individen 
och se till hens styrkor och förutsättningar för en god hälsa. Hälsofrämjande arbete och 
förhållningssätt bör ständigt lyftas och vara ett utvecklingsområde.  
 
Det psykosociala perspektivet utgår från hur individens psykiska förutsättningar formas av 
och samspelar med miljön. På ungdomsmottagningen är det psykosociala perspektivet 
integrerat i alla besök, oavsett yrkeskategori. Det sker genom möten som utgår från en 
helhetsyn där förståelse för ungdomen sker mot bakgrund av de sociala, psykologiska och 
kulturella sammanshand den unge ingår i.  
 
 
3 Övergripande mål 

• Alla ungdomar ska kunna få hjälp och bli stärkta i övergången mellan ungdom och 
vuxenliv. 
 

• Ungdomsmottagningen ska var en lättillgänglig arena för ungdomarna, där ungdomars 
behov och de lokala förutsättningarna ska vara i fokus 
 

• Alla unga ska uppfatta att ungdomsmottagningen arbetar på den unges uppdrag.  
 

• Alla unga har utifrån ett rättighetsperspektiv rätt till information, kunskap, stöd och 
behandling inom ungdomsmottagningen. En psykosocial, psykologisk och medicinsk 
helhetssyn ska prägla verksamheten. 

 
• Ungas fysiska och psykiska hälsa ska förbättras 
• Ungas sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter ska stärkas. 
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4 Inriktning 
Ungdomsmottagningen ska vara en lågtröskelverksamhet. Det innebär att det ska vara lätt för 
alla ungdomar att söka hjälp och få hjälp med alla slags frågor; ungdomsmottagningen ska 
vara lättillgänglig och anpassad efter ungdomars behov. Tillgängligheten ger stora möjligheter 
till tidiga insatser.  
 
Ungdomsmottagningen ska ses som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och övrigt 
hälsofrämjande och förebyggande arbete som är en del av det som ofta benämns som första 
linjens hälso- och sjukvård. Ungdomsmottagningen är ingen remissinstans. 
Ungdomsmottagningarna behövs som ett led i att tillgodose ungdomars och unga vuxnas rätt 
till hälsa. Många unga under 18 år söker sig själva till ungdomsmottagningarna. 
Ungdomsmottagningarna har att följa gällande lagstiftning, barnkonventionen mm utifrån den 
unges bästa. 
 
Ungdomsmottagningen har till uppgift att på den unges uppdrag förmedla kunskap, ge 
information, stöd och behandling/tidiga insatser inom området sexuell, reproduktiv, psykisk 
och psykosocial hälsa. Ungdomsmottagningen ska uppmärksamma och medvetandegöra 
riskfyllda levnadsvanor, såsom riskbruk av alkohol, droger, sex, spel mm 
 
Verksamheten vid ungdomsmottagning ska utgå från lokala förutsättningar och ungdomars 
behov och ha ett normkritiskt förhållningssätt. Kunskaper om ungdomars hälsa/ohälsa, 
omvärld, levnadsvanor, livsvillkor och demografi identifieras dels på strukturell och 
övergripande nivå, dels utifrån lokal kunskap.  
 
5 Verksamhetens innehåll  
 
5.1 Målgrupp 
Ungdomsmottagningarnas målgrupp är ungdomar och unga vuxna, med de likheter och 
olikheter som var och en i denna heterogena grupp uppvisar. Ungdomsmottagningen är 
till för alla unga till och med 24 år.  
 
5.2 Ungdomsmottagningens huvudområden: 

• Levnadsvanor och livsvillkor 
• Samlevnad och relationer 
• Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter 
• Psykisk hälsa 

 
5.3 Insatser vid ungdomsmottagning: 

• bedöma om ungdomsmottagning är rätt vårdnivå 
• rådgivande, stödjande och behandlande arbete på mottagningen, individuellt eller i 

grupp  
• utåtriktat arbete på gruppnivå, t.ex. besök av klasser, besök på skolor och andra arenor 

för unga  
• erbjuda adekvat kunskap om sexualitet  
• stärka ungdomar i deras naturliga nyfikenhet kring sexualiteten samt stödja deras 

självkänsla och integritet  
• erbjuda kondomsamtal, preventivmedelssamtal och förskrivning av preventivmedel  
• förebygga och ge stöd vid oplanerad/oönskad graviditet samt vid abort  
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• samtala om sexuellt överförbara sjukdomar (STI, dvs Sexual Transmitted Infections) i 
det utåtriktade arbetet och vid individuella besök 

• smittspåra  
• arbeta med ungdomars fysiska och psykiska utveckling samt kroppsuppfattning och 

självbild  
• uppmärksamma ohälsa och erbjuda korttids råd, stöd, motiverande/bearbetande samtal 

kring sociala problem, psykisk ohälsa samt risk- och missbruk, 
• göra bedömningar, tidiga insatser och korttidsbehandling vid lindrig psykisk ohälsa (ej 

läkemedelsbehandling), inom ramen för ungdomsmottagningens profil som 
lättillgänglig lågtröskelverksamhet. 

• hänvisa/lotsa/remittera till annan aktör/vårdgivare/vårdnivå vid behov  
  
 
5.4 Verksamhetsformer  

• Drop-in-mottagning 
• Individuella besök 
• Gruppverksamhet 
• Telefonrådgivning 
• Utåtriktat arbete och informationsarbete  
• Digitala tillgänghetslösningar och e-tjänster 

 
5.5 Utåtriktat arbete och informationsarbete   
Ungdomsmottagningarna ska i sitt utåtriktade arbete eftersträva att finnas där ungdomarna är.  
Alla ungdomar ska känna till var ungdomsmottagningen finns och ha vetskap om vad de kan 
få hjälp med på mottagningen. Minst en gång under högstadietiden ska alla elever få göra ett 
besök på ungdomsmottagning för att få information om verksamheten. Utöver detta är det 
angeläget att på högstadie- och gymnasienivå arbeta i en strukturerad form där ungdomarna 
aktivt får möjlighet att diskutera olika ämnen inom sexuell och reproduktiv hälsa, 
levnadsvanor samt psykisk hälsa. Ungdomsmottagningens utåtriktade arbete kan även 
inkludera yngre åldrar.  
 
5.6 Kompetens  
Ungdomsmottagningarnas verksamhet utgår ifrån lokala behov och förutsättningar. Rätt 
kompetens hos personalen krävs för att göra adekvata bedömningar och för att vid behov lotsa 
den unge vidare till andra instanser För att definieras som ungdomsmottagning ska 
personalgruppen bestå av barnmorska, kurator/socionom och/eller psykolog samt läkare (i 
första hand specialist i allmänmedicin). Tillgång till läkare kan för mindre mottagningar ske 
genom samverkan (se 6.1 organisationsmodell). Mottagningarna kan ha tillgång till andra 
personalkategorier som till exempel sjuksköterska, undersköterska och/eller administrativ 
personal.  
 
En central förutsättning för ungdomsmottagningens verksamhet är att företrädare för de 
medicinska, sociala och psykologiska kompetenserna har nära samarbete och 
tvärprofessionellt arbetssätt.  
 
Fördelningen mellan de psykosociala/psykologiska och medicinska kompetenserna ska vara 
jämnt fördelade. För att kunna möta ungdomar utifrån deras behov och förutsättningar kräver 
uppdraget specifik kompetens om ungdoms- och genusperspektiv, biologiska, psykologiska, 
sociala aspekter på tonårsutveckling, sexualitet och könsidentitet.  
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5.7 Valfrihet 
Ungdomar kan fritt välja vilken ungdomsmottagning de vill besöka inom Västra Götaland. 
Det innebär att alla ungdomsmottagningar ska ta emot ungdomar från hela Västra Götaland.  
 
6 Resursnivå 
Den resursnivå där en lägsta service och kvalitetsnivå uppnås, upprätthålls vid ett 
befolkningsunderlag på 3250 ungdomar inom målgruppen 13-24 år, när 
ungdomsmottagningen bemannas med motsvarande: 

• Barnmorska 1,0 tjänst 
• Kurator/socionom och/eller psykolog 1,0 tjänst 
• Läkare 0,1 tjänst 

 
För mottagningar med antalet unga i målgrupp som understiger 3250 i sitt närområde, räknas 
resurserna proportionerligt enligt ovan. 
 
6.1 Organisationsmodell 
För öka förutsättningarna för unga i hela länet att få tillgång till en ungdomsmottagning i sin 
hemkommun och för att nå ovanstående resursnivå, byggs i Västra Götaland en 
organisationsmodell för ungdomsmottagningar i tre nivåer: huvud-, bas och närmottagning.  
Nivåstruktureringen görs för att trygga resurser och kompetenser även för de mindre 
mottagningarna. Syftet är att öka förutsättningarna för en jämlik vård, utifrån lokala 
anpassningar. 

 
Huvudmottagning 

• drop-in och tidsbokning  
• kompetens på mottagningen med uppdrag att även vara en resurs för mindre 

mottagningar; barnmorska, kurator, psykolog, allmänläkare, gynekolog 
• egen lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 

Vid en huvudmottagning kan även andra yrkeskategorier finnas t.ex. psykoterapeut, 
sjuksköterska med vidareutbildning inom tex psykisk hälsa, STI, andrologi och sexologi. 

 
Basmottagning 

• drop-in och tidsbokning 
• lokal anpassad för ungdomsmottagningsverksamhet 
• kompetens med uppdrag att även vara en resurs för mindre mottagningar; barnmorska, 

kurator.  
• Tillgång till psykolog och övriga kompetenser som finns vid huvudmottagningar. 

 
Närmottagning  

• drop-in och tidsbokning.  
• erbjuda lokaler som passar de unga 
• kompetens ska minst bestå av barnmorska och kurator/socionom.  
• Tillgång till läkare och övriga kompetenser som finns vid huvud - och 

basmottagningar. 
• kan vara mobil  

Detta är lägsta nivå.  
För läkarkompetens kan vid behov samverkan ske med vårdcentral där ungdomen är listad. 
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7 Samverkan 
Verksamheten vid ungdomsmottagningarna bygger på en aktiv samverkan mellan kommun 
och region. Samverkan ska ske både på individuell, övergripande och organisatorisk nivå.  
Det innebär ömsesidig samverkan med andra aktörer både lokalt, delregionalt och regionalt i 
frågor som rör barns och ungdomars välbefinnande.  
 
Samverkan mellan ungdomsmottagning och aktörer på orten såsom socialtjänst, hälso- och 
sjukvård, skola, folkhälsoråd och föreningsliv med flera är en förutsättning ett gott 
omhändertagande, både i individärenden och på organisatorisk nivå. Samverkan på 
organisationsnivå kan företrädesvis ske i Vårdsamverkan på lokal, delregional och regional 
nivå. 
 
Samverkan mellan respektive ungdomsmottagning behöver utvecklas för en ökad 
tillgänglighet för ungdomar, som anpassas efter ungdomars behov och de lokala 
förutsättningarna. 
 
För ungdomsmottagningens verksamhet bör samverkan och samordning prioriteras för att nå 
speciellt utsatta ungdomar. 
 
 
8 Huvudmannaskap och samverkansavtal 
Kommun och region har genom Socialtjänstlagen (SOL) och Hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL) ett befolkningsansvar. När det gäller ungdomsmottagningarna innebär detta ett 
gemensamt ansvar för psykisk hälsa, förebyggande, uppsökande och utåtriktade insatser för 
barn och ungdomar. Ungdomsmottagningen har genom sin lågtröskelprofil möjligheten att 
vara en resurs i att förebygga fysisk och psykisk ohälsa samt främja vuxenblivandet. Att 
samverka i ungdomsmottagningarna är en del av kommunernas och Västra 
Götalandsregionens gemensamma arbete med att utjämna skillnader i hälsa och 
socioekonomiska förutsättningar.    
 
Huvudman för ungdomsmottagningen kan vara kommun eller region – var för sig eller 
tillsammans/delat. Den vårdgivare som får uppdraget kan vara kommun, region eller privat 
vårdgivare. Det åligger dock regionen att ha det medicinska ledningsansvaret, enligt Hälso- 
och sjukvårdslagen.   
 
8.1  Lokala samverkansavtal  
 
För att reglera samverka och ansvarsfördelning samt och förankra varje ungdomsmottagning 
lokalt, tecknas lokala samverkansavtal mellan respektive kommun/avtalspart och Västra 
Götalandsregionen.  
 
Lokala avtal bör innehålla: 
• verksamhetens innehåll (kompetenssammansättning, öppettider, tilläggsuppdrag mm) 
• driftansvar (ledning, planering, uppföljning och redovisning av verksamheten) 
• ledning av verksamheten, inklusive arbetsledarroll och arbetsmiljöansvar 
• hälso- och sjukvårdsansvaret (om annan än Västra Götalandsregionen är driftansvarig)  
• former för strukturell samverkan, både lokalt, delregionalt och regionalt 
• hänvisning till föreliggande inriktningsdokumentet som styrdokument för verksamheten 
• finansiering  
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• redogörelse för hantering då parterna inte är överens  
  
8.2 Ekonomisk fördelningsprincip i lokala samverkansavtal 
Enligt ovan bör de lokala avtalen redogöra för samverkansparternas respektive finansiering 
för varje ungdomsmottagning. Varje avtalspart är suverän och kan genom förhandling komma 
överens om lämplig fördelning efter lokal anpassning 
 
En princip för finansiell fördelning mellan parterna bör spegla respektive parts ansvar och 
ambition. En sådan fördelningsprincip grundas på respektive organisations ansvar, nyckeltal 
för bemanning och kompetens, samt ungdomsmottagningens uppdrag. 
 
Syftet med en fördelningsprincip är att ge parterna stöd i den lokala dialogen. 
 
En riktlinje för ekonomisk fördelningsprincip gällande region- och kommunersättning i de 
lokala samverkansavtalen om ungdomsmottagningar kan vara 75/25, enligt följande: 
 

• Uppdrag och åtagande. 
Ungdomsmottagningarnas uppdrag och åtagande beskrivs under punkten 5.3: ”Insatser 
på ungdomsmottagning”. Insatserna fördelas ca 50 procent medicinskt uppdrag och ca 
50 procent psykosocialt/psykisk hälsa- uppdrag.  

• Bemanning 
Måltal för kompetens och bemanning beskrivs under punkt 6: ”Resursnivå”, och följer 
beskrivningen av ”Insatser på ungdomsmottagning”, det vill säga 50 procent 
medicinsk kompetens och 50 procent psykosocial/psykisk hälsa-kompetens.    

• Ansvar 
Västra Götalandsregionen ansvarar för medicinsk personal och uppdrag. Ansvar och 
uppdrag inom det psykosociala perspektivet och för psykisk hälsa är gemensamt, 
vilket innebär 50/50 mellan kommun och region. 

 
Sammantaget ger beräkningarna ovan den finansiella fördelningsprincipen 75/25.  
 
Kostnader för lokalhyra, laboratorie/provtagning, preventivmedel, tolk, verksamhetutvecklare, 
chef, IT och OH tillkommer och ingår i den totala finansieringen. 
  
9 Avgifter 
För besök hos hälso- och sjukvårdspersonal på ungdomsmottagning ska patientavgift erläggas 
i enlighet med beslut i Västra Götalandsregionen. 
 
 
10 Verksamhetschef och medicinskt ledningsansvar 
Verksamhetschef ska finnas för varje ungdomsmottagning. Verksamhetschefen ska svara för 
att verksamheten har en personal- och kompetensstruktur som tillgodoser god vårdkvalitet, 
hög patientsäkerhet och främjar kostnadseffektivitet. Den huvudman som är arbetsgivare 
ansvarar för att verksamhetschefen har kompetens för uppgiften och att medicinskt 
ledningsansvarig finns.  
 
 
11 Dokumentation och kvalitetssäkring 
Dokumentation ska ske enligt gällande lagstiftning. Arbetsuppgifterna avgör om 
dokumentation i patientjournalen ska ske. All personal oavsett huvudman som ger råd, stöd 
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eller behandling individuellt är skyldiga att dokumentera i enlighet med hälso- och 
sjukvårdslagen, eftersom ungdomen då är att betrakta som patient.  I de fall personal anställda 
av kommunen utför arbetsuppgifter som rådgivning och samtal kring psykisk ohälsa, 
abortsamtal, STI-rådgivning etc. kan tillgång till patientjournalen säkerställas genom 
tecknandet av ett uppdragsavtal om tillgång till vårdgivarens vårddatasystem. 
 
Ungdomar ska informeras om sekretessreglerna och på vilket sätt deras besök dokumenteras. 
Information ska lämnas på det sätt som anges i gällande lagstiftning. 
 
12 Uppföljning och resultat 
Ungdomsmottagningarna ska analysera och synliggöra verksamhetens kvalitet och resultat. 
Uppföljningen ska ske utifrån det som gäller i överenskommelser och/eller avtal. 
Uppföljningen bör kunna följas över tid. Besöks- och åtgärdsregistrering ska redovisas i 
regionens vårddatabas. 
 
Kundenkäter ska redovisas och ungdomars synpunkter ska belysas och beaktas. 
 
Båda samverkansparter har i uppdrag att samverka utifrån samverkansavtal, gällande 
uppföljning och resultat årligen.  
 
13 Utvecklingsarbete 
Fortsatta utvecklingsarbeten behöver göras för ungdomsmottagningarna.  

• Enhetlig avtalsmall för samverkansavtal inom Västra Götaland, som ett stöd när lokala 
samverkansavtal ska tecknas. 

• IT samt dokumentation ur juridisk synvinkel behöver klargöras 
• Samverkan behöver utvecklas inom ramen för Vårdsamverkan på olika nivåer. Vid 

behov kan partsgemensamma arbetsgrupper tillsättas.  
• En regionövergripande uppföljning av fördelningsprincipen samt resursfördelning bör 

göras. 
• Länsgemensam uppföljning av mottagningarnas kvalitet utifrån kvalitetsmått bör 

göras årligen. 
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Helen Nordling, Enhetschef Välfärdsutveckling  
helen.nordling@borasregionen.se 
Telefon: 0738-56 53 39 
 
 
Digitala hjälpmedel i samverkan – för en god hälsa och en jämlik vård och 
omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland  

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Direktionen ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i samverkan och 
rekommenderar medlemskommunerna att ta beslut om deltagande 
 
De kommuner som önskar delta i samverkan från start ska ta beslut senast 31 december 
 
För att även omfattas av Västra Götalandsregionens inplanerade upphandling krävs beslut senast  
7 oktober 
 

 

Ärendebeskrivning 
Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag på ett 
samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt 
till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att besvara 
remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.  
 
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring 
hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med den 
föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i 
linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra Götaland. Flera lyfter också 
fram det som positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt samt att 
befintliga välfungerande strukturer används vid införandet.  
 
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen:  

• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet  
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation  
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen  
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 

av 33 ja, tre remissinstanser svarar vet ej  
 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa finns 
beskrivna i bifogat tjänsteutlåtande från VästKom. Exempel på synpunkter att omhänderta i det 
fortsatta arbetet avser datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för 
hjälpmedel har ett ansvar kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och 
beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda 
samarbetet med produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom 
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kravställning i upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och API:er vid 
upphandling av digitala hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På kort 
sikt innebär detta att delning av data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt fullt ut 
under det första året/åren i projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan huvudmän 
på ett enligt gällande lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt, vilket planeras att utredas framåt 
med start hösten 2022. Denna fråga, och ytterligare aspekter som detaljeras i utredningen 
Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2, planeras att utredas framåt med start hösten 2022. 
 
Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att befintliga 
strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade uppdraget och 
säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta ingår i 
samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet av digitala 
hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen och 
Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att det bedöms behövas en 
initialfinansiering är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de första produkterna att 
bli mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas, vilket i sin tur hade inneburit att en enskild 
huvudman själv skulle behöva bära kostnaderna. 
 
Det finns också kostnader för att inte samarbeta. Beräkningar från utredningen visar att de 
sammanlagda kostnaderna när var och en av de femtio huvudmännen själva beslutar om sortiment, 
upphandlar, upplåter lager, ordnar logistik, underhåll och service etc är betydligt högre än 
kostnaderna för att göra detta gemensamt. 
 
Sammantaget medför samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader för huvudmännen 
initialt, i samband med att samarbetet etableras. När samarbetet finns på plats väntas de totala 
kostnaderna minska till följd av samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från 
utredningen visar dessutom att invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster kopplat till 
högre kvalitet, mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt möjlighet att stödja omställningen till 
god och nära vård. 
 
Flera statliga satsningar pågår just nu för att stötta kommuner och regioner i användningen av 
välfärdsteknik och omställningen till en personcentrerad och nära vård, exempelvis 
"Överenskommelse, äldreomsorg-teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus", "Säkerställa 
en god vård och omsorg av äldre personer" samt Nära vård. Det är väl värt att undersöka vilka medel 
som skulle kunna avsättas för att finansiera etableringen av samarbetet. Ärendet har beretts av 
projekt- och styrgrupp för Digitala hjälpmedel i samverkan. 
 
Tidplan för beslut  
Under de senaste veckorna har det uppkommit en deadline vilket är 2022-10-07 i förhållande till 
möjligheten att ta del av tidigt upphandlade produkter inom samarbetet. Deadlinen har uppkommit 
utifrån ett upphandlingsperspektiv då enstaka produkter, som av kommunerna önskats vara tidiga i 
sitt införande, sammanfaller med en redan inplanerad upphandling inom VGR. De produkter som 
berörs av denna deadline är: digital våg, digital blodtrycksmätare och pulsoximeter. De kommuner 
som inte kan lämna in ett påskrivet avtal, alternativt ett jakande beslut, inför deadlinen den 7/10 
förlorar möjligheten att avropa dessa produkter fram till dess att en förnyad upphandling ska 
genomföras. Det är dock fortsatt möjligt att lämna in ett påskrivet avtal efter denna deadline och 
ansluta sig till samarbetet för att delta i de upphandlingar som kommer därefter. 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Beslutsunderlag 

• Välfärdsteknik i samverkan 
• Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till inkomna medskick och 

synpunkter, del i VästKoms TU 
• Samverkansavtal - Digitala hjälpmedel i samverkan för en god hälsa och en jämlik 

vård och omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 

Expedieras till 
Medlemskommunerna 

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Till VästKoms styrelse 

Digitala hjälpmedel i samverkan  
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med hög kvalitet 
för invånarna i Västra Götaland 
 

Förslag till ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala hjälpmedel i 
samverkan och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att 
besluta i enlighet med förslaget. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Med stöd i utredningen Välfärdsteknik i samverkan skickade SRO i januari 2022 ut ett förslag på ett 
samverkansavtal kring digitala hjälpmedel på remiss till de 49 kommunerna i Västra Götaland samt 
till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var frivilligt att besvara 
remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar.  

Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet kring 
hjälpmedel i linje med förslaget. Flera av remissinstanserna betonar stora fördelar med den 
föreslagna samverkan, bland annat att det väntas bidra till en mer jämlik och nära vård, att det är i 
linje med intentionerna i omställningen och ett sammanhållet Västra Götaland. Flera lyfter också 
fram det som positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt samt att 
befintliga välfungerande strukturer används vid införandet 
 
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen: 
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 33 

ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 

 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver, dessa finns 
beskrivna i Bilaga 1. Exempel på synpunkter att omhänderta i det fortsatta arbetet avser 
datahantering och informationssäkerhet. Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har ett ansvar 
kring säker informationshantering. Det är viktigt att noggrant utreda och beakta frågor kring 
datahantering och IT-säkerhet. På kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda samarbetet med 
produkter där datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom kravställning i 
upphandlingar, till exempel genom krav på öppna standarder och API:er vid upphandling av digitala 
hjälpmedel som möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På kort sikt innebär detta att 
delning av data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren 
i projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt gällande 
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lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. Denna fråga, och ytterligare aspekter som detaljeras i 
utredningen Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas framåt med start 
hösten 2022.  
 

Finansiering och resurskonsekvenser av beslutet 
Om samverkansavtalet i sin nuvarande form undertecknas av huvudmännen medför det att 
befintliga strukturer för hjälpmedel behöver utökas något för att omhänderta det utökade 
uppdraget och säkerställa rätt kompetenser. Den initiala finansieringen för att etablera detta ingår i 
samverkansavtalet och motsvarar 10 kronor per invånare och huvudman. Nyttjandet av digitala 
hjälpmedel ska sedan följa nuvarande modell där tjänster från samverkansstrukturen och 
Hjälpmedelscentralen ingår i produkthyran. Anledningarna att det bedöms behövas en sådan initial 
finansiering är flera. Om ingen gemensam investering görs, riskerar de första produkterna att bli 
mycket dyra och därför sannolikt inte nyttjas vilket i sin tur hade inneburit att en enskild huvudman 
själv skulle behöva bära kostnaderna.  
 
Det finns också kostnader för att inte samarbeta. Beräkningar från utredningen visar att de 
sammanlagda kostnaderna när var och en av de femtio huvudmännen själva beslutar om sortiment, 
upphandlar, upplåter lager, ordnar logistik, underhåll och service etcetera är betydligt högre än 
kostnaderna för att göra detta gemensamt.  
 
Sammantaget medför samverkansavtalet följaktligen något högre kostnader för huvudmännen 
initialt, i samband med att samarbetet etableras. När samarbetet finns på plats väntas de totala 
kostnaderna minska till följd av samordningsvinster och minskat dubbelarbete. Underlaget från 
utredningen visar dessutom att invånarna, kommunerna och regionen ser flera vinster kopplat till 
högre kvalitet, mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel samt möjlighet att stödja omställningen till 
god och nära vård.  
 
Flera statliga satsningar pågår just nu för att stötta kommuner och regioner i användningen av 
välfärdsteknik och omställningen till en personcentrerad och nära vård, exempelvis 
"Överenskommelse, äldreomsorg - teknik, kvalitet och effektivitet med den äldre i fokus", 
"Säkerställa en god vård och omsorg av äldre personer" samt Nära vård. Det är väl värt att 
undersöka vilka medel som skulle kunna avsättas för att finansiera etableringen av samarbetet.  
 
Ärendet har beretts av projekt- och styrgrupp för Digitala hjälpmedel i samverkan   
 

Bilagor:  
• Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till inkomna medskick och 

synpunkter 
• Samverkansavtal- Digitala hjälpmedel i samverkan för en god hälsa och en jämlik vård och 

omsorg med hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

 

Helena Söderbäck   Anneli Assmundson Bjerde 

Tf direktör VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 

  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Bilaga: Sammanfattning av remissvar och förtydliganden kopplat till 
inkomna medskick och synpunkter 
 
Förslaget på samverkansavtal kring digitala hjälpmedel skickades på remiss till de 49 kommunerna i 
Västra Götaland samt till Västra Götalandsregionen under perioden 19 januari – 18 april. Det var 
frivilligt att besvara remissen och totalt inkom 36 huvudmän med svar. 
 
Remissvaren visar sammantaget att det finns ett brett stöd i länet för att utöka samarbetet 
kring hjälpmedel i linje med förslaget 
 
Samtliga inkomna remissvar är positiva till intentionen att samarbeta i länet och många lyfter fram 
olika fördelar med ett sådant samarbete.  
 
33 remissinstanser har svarat på frågorna i enkäten som gått ut tillsammans med remissen: 
• 33 (100 procent) är positiva till ramarna för samarbetet 
• 33 (100 procent) är positiva till uppdrag och organisation 
• 32 av 33 (97 procent) är positiva till investeringen 
• På den ej bindande frågan om de skulle underteckna avtalet i sin nuvarande form svarar 30 av 33 

ja, tre remissinstanser svarar vet ej. 

Exempel på kommentarer och yttranden som betonar vikten av samarbetet: 
• Det är positivt och medför stora fördelar att samverkan mellan VGR och kommunerna i Västra 

Götaland fortsätter att utvecklas 

• Intentionerna ligger väl i linje med intentionerna i omställningen av vården med en särskilt tydlig 
koppling mot nära vård och digitalisering 

• Intentionerna ligger helt i linje med ett sammanhållet Västra Götaland 

• Det är positivt att produktområdet införs på ett gemensamt och samlat sätt  

• Det är positivt att befintliga välfungerade strukturer används vid införandet 

• Samarbetet och samverkansavtalet är viktigt för att skapa förutsättningar för en jämlik nära vård 
oavsett geografisk hemvist. 

 
I remissvaren framkommer flera synpunkter som bör beaktas i arbetet framöver. Utifrån dessa 
är nedanstående särskilt viktigt i det fortsatta arbetet: 

Styr och ledningsstrukturens uppdrag 
• Befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel är uppskattad. Flera remissinstanser betonar 

att det är viktigt att se över struktur och kompetens för att säkerställa att det nya uppdraget kan 
omhändertas på ett bra sätt, exempelvis med kompetens inom socialtjänst och genom forum 
för förankring. En sådan översyn och utveckling är påbörjad.  

• Kostnadsansvaret för nya produkter i sortimentet behöver vara tydligt och i möjligaste mån följa 
befintliga principer för fördelning av kostnadsansvar inom och mellan huvudmän. För att 
undvika oenighet på lokal nivå är det viktigt att det för de nya digitala hjälpmedel som 
introduceras tas fram länsgemensamma riktlinjer kring ansvarsfördelning och kostnadsansvar, 
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också i förhållande till den enskilda invånarens egenansvar. Denna fråga hanteras av styr- och 
ledningsstrukturen för hjälpmedel i relation till respektive produkt.  

• När styrdokument, såsom riktlinjer, utvecklas av styr- och ledningsstrukturen ska det ske i 
samråd med huvudmännen. Liknande dokument som “Handbok för förskrivning av personliga 
hjälpmedel” behöver tas fram. I dessa styrdokument är det viktigt med en tydlig reglering om 
vad som omfattas av hälso- och sjukvård, socialtjänst respektive bostadsanpassning. Det 
behöver vara tydligt vilket ansvar som ligger på förskrivare/beställare, samt ansvar för 
uppföljning och kompetens. Det är också viktigt att tydliggöra vad som gäller vid överflyttningar 
vid flytt mellan olika huvudmän. Vid utformningen av riktlinjer är det viktigt att beakta att beslut 
inom socialtjänsten tas inom det begrepp som brukar kallas ”skälig levnadsnivå” vilket är ett 
begrepp som regleras i varje kommun. Det är viktigt att i gemensamma riktlinjer hitta ett 
ändamålsenligt sätt att förhålla sig till detta. I frågor där ansvarsfördelningen kring vem som gör 
vad kring en produkt är otydlig kan frågor pekas in mot Vårdsamverkan.  

Ekonomiska aspekter och hemtagning av effekter 
• Ökade driftskostnader kommer att uppstå inom Regionservice (Västra Götalandsregionen), 

medan kostnader för nyttjande av produkterna och tillhörande tjänster från Regionservice 
kommer att uppstå hos de beställande verksamheterna (sjukhusvård, regional och kommunal 
primärvård samt inom socialtjänst). Det är förväntat att volymerna av digitala hjälpmedel 
kommer att öka både inom regionen och kommunerna de närmaste åren – oavsett om det finns 
ett samarbete i länet eller inte. Respektive huvudman behöver ta höjd för detta och säkerställa 
en god hemtagning av effekter. Projektet Digitala hjälpmedel i samverkan undersöker hur de 
bäst kan vara ett stöd till huvudmännen i denna fråga.   

• Några remissinstanser har lyft frågan om investeringen, både i relation till om den inte är 
tillräcklig och om den visar sig vara för stor. En av de svarande på remissen har lyft frågan att 
projektorganisationen är väl tilltagen. Det är, som beskrivet i utredningen, svårt att uppskatta 
förväntade kostnader då de bland annat beror på volymer och hur många produkter som 
omfattas, samt huvudmännens nyttjande. Det är styr- och ledningsstrukturens uppdrag, precis 
som för hjälpmedelsverksamheten i övrigt, att hantera de gemensamma resurserna på ett 
ekonomiskt sätt och inte utöka organisationen mer än det finns behov av, samt att återredovisa 
ekonomin till huvudmännen. Om det skulle visa sig att det blir överskott eller att resurserna är 
otillräckliga är det styr- och ledningsstrukturens ansvar att hantera situationen i linje med 
rådande finansiella specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Om det finns ett underskott 
handlar det i första hand om att höja priserna för funktionshyra och om det finns ett överskott 
kan det handla om återinvestering i verksamheten eller prissänkning.  

• En fråga har inkommit kring hur det är tänkt att hanteras om någon huvudman ställer sig 
utanför samarbetet. Ambitionen och förhoppningen är att alla ska vara med. Om situationen 
trots allt skulle uppstå finns ingen intention att öka kostnaden via engångsfinansieringen för 
varje deltagande part. Det som i så fall kommer att förändras är uppskalningstakt och antal 
produkter som kan erbjudas. Om allt för många väljer att inte vara med kommer samverkan 
avbrytas. 

Datahantering och informationssäkerhet 
• Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel har ett ansvar kring säker informationshantering. 

Det är viktigt att noggrant utreda och beakta frågor kring datahantering och IT-säkerhet. På 
kort sikt kan frågan hanteras genom att inleda samarbetet med produkter där 
datahanteringsfrågan inte är allt för komplex samt genom kravställning i upphandlingar, t.ex. 
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genom krav på öppna standarder och API:er vid upphandling av digitala hjälpmedel som 
möjliggör för egna och centraliserade integrationer. På kort sikt innebär detta att delning av 
data mellan huvudmän inte kommer att vara tillgängligt fullt ut under det första året/åren i 
projektet. En långsiktig målbild är att kunna dela data mellan huvudmän på ett enligt gällande 
lagstiftning ändamålsenligt och säkert sätt. Denna fråga, och ytterligare aspekter som 
detaljeras i utredningen Välfärdsteknik i samverkan; avsnitt 5.2 (länk), planeras att utredas 
framåt med start hösten 2022.  

Avtalets innehåll, omfattning och signering 
• Flera remissinstanser har påtalat att det i avtalet och utredningen saknas en beskrivning av skolans 

involvering tillsammans med socialtjänsten. Både skolhuvudman och sjukvårdshuvudman har ett 
ansvar för att barn och elever med funktionsnedsättning får sina behov av hjälpmedel 
tillgodosedda. Den beskrivna hanteringen av produkterna utgår från HSL, SOL och LSS men har 
sin försörjning tillgodosedd genom befintliga och eventuella tillkommande avtal, exempelvis 
grundutrustningsavtalet. För skolan kan hjälpmedel därmed tillgodoses genom 
grundutrustningsavtalet där skolan finns med som avtalspart redan idag. För befintlig 
ansvarsfördelning kring hjälpmedel kopplat till skolan se Överenskommelse hjälpmedel i förskola, 
skola och daglig verksamhet som väntas träda i kraft 1 juni 2022. 

• En fråga har inkommit rörande vad som gäller vid ett eventuellt önskemål om utträde från 
samverkansavtalet. Gällande detta bedöms det att rådande formuleringar gör att ett eventuellt 
utträde inte är aktuellt. Detta då det rör sig om ett tillfälligt avtal (avtalstid tre år) som fortlöpande 
ska överföras och inarbetas i befintliga strukturer och därefter avslutas. Den tillhörande 
finansieringen är en engångsfinansiering som inte är möjlig att återbetala utöver de beslut som 
fattas efter avtalsperiodens slut kopplat till eventuella överskott (eventuell återinvestering i 
samarbetet). Gällande utträde från befintliga och tillkommande avtal kopplade till 
hjälpmedelsverksamheten gäller befintliga skrivningar kopplat till uppsägning och upphörande.  

• I remissvaren har det kommit önskemål kopplat till att förlänga tiden för när kommunerna behöver 
underteckna samverkansavtalet. Detta främst kopplat till att säkerställa att beslutet förankras väl i 
samtliga berörda instanser. Att eventuellt senarelägga ett undertecknande av en eller flera 
kommuner får påverkan på möjligheten för dessa att delta i de upphandlingar som är planerade för 
de första ingående produkterna. Detta då takvolymer behöver rapporteras in innan upphandlingen 
annonseras. I nuläget finns en föreslagen tidplan för upphandling av ingående produkter där dessa 
placerats in lämpliga upphandlingar utefter en från Koncerninköp föreslagen upphandlingsplan. 
Denna kommer finnas tillgänglig på projektets hemsida på vårdsamverkan. För vissa av de 
ingående produkterna är förberedelser för upphandling redan påbörjade (blodtrycksmätare och 
våg, del av upphandlingen Allmändiagnostik). Om en eller flera kommuner behöver senarelägga 
undertecknandet av samverkansavtalet är förslaget att de ingående produkterna upphandlas enligt 
föreslagen tidplan. För de kommuner som inte har möjlighet att underteckna avtalet innan 
annonsering för respektive upphandling innebär detta att de inte kommer kunna ta del av de 
specifika produkterna inom den aktuella upphandlingen. För dessa kommuner uppstår nästa 
möjlighet att delta vid avtalsslut och när en ny upphandling ska initieras.  

https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/SOFIA/RS6895-621728397-454/SURROGATE/Utredning%20V%c3%a4lf%c3%a4rdsteknik%20i%20samverkan-1.pdf
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Arbetssätt och medskick i det fortsatta arbetet 
• Nuvarande situation kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland är ojämlik. Det finns exempel på 

kommuner som gjort stora investeringar och inte vill förlora den investering som gjorts. Det är 
viktigt att det i samarbetet finns en flexibilitet och möjlighet att i kravställning ta hänsyn till de 
olikheter som finns idag, exempelvis genom att kravställa öppna API:er för att möjliggöra 
integration mot befintliga plattformar och system. En del av detta är också att tydliggöra att det är 
möjligt för de som önskar att ha ett större produktutbud än vad som ingår i det gemensamma 
sortimentet. Precis som för hjälpmedelssortimentet i övrigt är det en möjlighet att välja att inte 
nyttja en eller flera produkter i sortimentet om huvudmannen inte ser behov av dessa. Vi vill också 
poängtera att en viktig del i det kommande arbetet är också att dra nytta av erfarenheter och 
kunskap från de huvudmän som kommit långt i arbetet med digitala hjälpmedel.  

• Det är viktigt att avtalsparterna ges möjligheter att påverka sortimentet och föreslå produkter till 
styr- och ledningsstrukturen. Specifikt har önskemål framkommit att beakta behov avseende 
stödjande kommunikationsprodukter som tydliggörande bildstöd och alternativa 
kommunikationsmetoder. Det är också viktigt att hitta goda arbetssätt för hur enskilda huvudmän 
kan delta i kravställningsarbetet om specifika funktioner och produkter. Detta är särskilt viktigt för 
produkter som har integrationer mot IT-system eller andra helhetslösningar som redan finns 
implementerade i verksamheterna. Avtalsparternas påverkan på sortimentet och kravställning görs 
med fördel via ansökningar till styr- och ledningsstrukturen samt genom de kommunala 
representanterna i redan existerande forum så som beredningsgrupper och Ledningsrådet, men 
även via forum som är under uppbyggnad så som hjälpmedelsforum för hälso och sjukvård 
respektive socialtjänst (inklusive LSS) och beredningsgrupper. Detta är i linje med hur strukturen 
och verksamheten fungerar idag samt den bild som utredningen har utpekat som bäst hantering 
även i framtiden. Information om hur detta går till och kommer fungera finns på 
samverkansfunktionens hemsida. 

• Många digitala hjälpmedel består av både hårdvara (exempelvis kameror och sensorer) och 
mjukvara (exempelvis system för övervakning, larmhantering, styrning av behörigheter med 
mera). Båda dessa delar behöver ingå i de tjänster som ställs till förfogande av 
Hjälpmedelscentralen. Den upphandlade utrustningen måste kännetecknas av flexibilitet, 
nytänkande och kunna tillhandahållas kontinuerligt för att möta brukarnas och verksamhetens 
behov som snabbt kan skifta. Dessa medskick är i linje med det som framkommit i utredningen 
och kommer delas med berörda parter. Den lösning som är föreslagen enligt utredningen är att de 
upphandlingar som görs kring uppkopplad utrustning också behöver innehålla upphandlingar av 
tillhörande tjänster (såsom portaler för administration), och att dessa ska vara valbara tillval för de 
avropande huvudmännen. 
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Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
– för en god hälsa och en jämlik vård och omsorg med 
hög kvalitet för invånarna i Västra Götaland 
 

Inledning  
Utredningen Välfärdsteknik i samverkan pågick mellan mars – december 2021. Resultaten från 
utredningen visar att invånarna får en mer jämlik tillgång till digitala hjälpmedel inom vård och 
socialtjänst om regionen och kommunerna kan samarbeta kring att tillhandahålla detta. Vidare 
framkommer av utredningen att det finns en samsyn kring att en sådan samverkan kan ge en 
bättre användning av de gemensamma resurserna (exempelvis kopplat till upphandling, logistik 
och support). Det finns också ett brett stöd i regionen och bland kommunerna för den principiella 
modellen för hur en sådan samverkan ska fungera.  

Baserat på utredningen Välfärdsteknik i samverkan utvecklades ett förslag på samverkansavtal 
för digitala hjälpmedel som varit ute på remiss till Västra Götalandsregionen och de 49 
kommunerna i Västra Götaland under perioden 19 januari – 18 april 2022. Remissvaren visade 
att huvudmännen var positiva till att etablera en utökad samverkan i linje med det föreslagna 
avtalet. Detta dokument är det slutliga avtalet, vilket innehåller vissa mindre justeringar och 
förtydliganden utifrån de förslag som inkommit under remissperioden.  

 

Västra Götalands beskrivning av digitala hjälpmedel 
Begreppet digitala hjälpmedel är digital teknik som syftar till att  
a) bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som 

har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning, oavsett om den är individuellt 
utprovad eller inte.  

b) kontrollera, bibehålla eller förbättra ett medicinskt tillstånd och som är avsedd att kunna 
användas utan hälso- och sjukvårdsutbildning. Oavsett om den är individuellt utprovad eller 
inte 

Dessa avser både produkter med digitala komponenter som traditionellt brukar räknas som 
hjälpmedel och produkter som brukar definieras som välfärdsteknik. Alltså produkter med 
användning inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst. Gemensamt är att de används av 
invånaren i deras vardagsmiljö.  
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I Västra Götaland är vi överens om följande ramar för samarbetet: 
att  parternas uttalade avsikt är att med förtroende och tillit utveckla en modell för 

samverkan kring digitala hjälpmedel i Västra Götaland 
 
att det sortiment av digitala hjälpmedel som tillhandahålls ska utgå från invånarens 

behov inom såväl hälso- och sjukvård som socialtjänst1 

att  samverkan kring en modell för ett enhetligt sortiment av digitala hjälpmedel 
ska...  
... ske med utgångspunkt i individens behov  
... bidra till en jämlik tillgång till digitala hjälpmedel i Västra Götaland 
… bidra till att främja en sömlös övergång av vård för individen mellan olika 
huvudmän 
... skapa ett tydligt mervärde för både kommunerna och regionen över tid 
... bidra till en effektiv användning av de gemensamma resurserna 
... understödja pågående strukturomvandling, exempelvis mot nära vård  
... bygga på välfungerande befintliga strukturer i möjligaste mån 
... vara långsiktigt och varaktigt över tid 
... präglas av kontinuerliga förbättringar 
 

att nyttjandet av det upphandlande sortiment som tas fram inom samarbetet kan 
påbörjas stegvis – där ambitionen bör vara att samtliga huvudmän nyttjar 
samarbetet i så hög utsträckning som möjligt inom en femårsperiod 

 

För att samarbetet ska kunna realiseras behöver uppdragen för olika aktörer 

förtydligas. Därför är vi i Västra Götaland överens om 
 
att uppdra åt Hjälpmedelscentralen att tillhandahålla digitala hjälpmedel till 

regionen och de 49 kommunerna enligt utredningens definierade modell (Bilaga 
2) 

  
att sortimentet av digitala hjälpmedel ska kompletteras löpande med nya 

produktkategorier enligt en överenskommen plan (som uppdateras löpande 
utifrån framkomna behov. Planen för utrullning av nya produkter och 
beskrivning av processen för hur uppdatering av planen går till finns tillgänglig 
på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel)  

 
 

1 Enligt Socialstyrelsens termbank: Med socialtjänst avses i första hand den verksamhet som regleras 
genom bestämmelser i socialtjänstlagen (2001:453), SoL, lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser 
om vård av unga, LVU, lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, LVM och lagen (1993:387) 
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, samt personlig assistans som utförs med 
assistansersättning som regleras i 51 kap. socialförsäkringsbalken (2010:110). 

https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
https://alfresco-offentlig.vgregion.se/alfresco/service/vgr/storage/node/content/workspace/SpacesStore/c3ba634d-3015-4faf-a9aa-882bbef1641c?a=false&guest=true
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att  digitala hjälpmedel ska kunna hyras och/eller köpas i linje med de processer, 
rutiner och prissättningsmodeller som gäller för Hjälpmedelscentralens övriga 
sortiment  

  
att befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel skall användas även för detta 

utökade uppdrag. Detta inkluderar exempelvis beslut avseende avtal och 
överenskommelser, handbok, produktsortiment, kostnadsansvar och riktlinjer 
samt säker informationshantering i linje med rådande lagstiftning. En tillitsfull 
förankringsprocess är en viktig del av styr- och ledningsstrukturens ansvar. 
Övergripande politiska ställningstagande avseende digitala hjälpmedel ska 
fattas i det politiska samrådsorganet mellan VästKoms och Västra 
Götalandsregionens politiska ledningar (SRO). Aktuella uppdragsbeskrivningar 
för styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel finns på följande länkar:  

 - Tjänstemannanivå: Ledningsråd Medicintekniska produkter   
 - Politisk nivå: Politiskt samrådsorgan (SRO) 
 
att uppdra åt befintlig styr- och ledningsstruktur för hjälpmedel att säkerställa en 

ändamålsenlig organisation och kompetens för att omhänderta det utökade 
uppdraget 

 
att  uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att ta fram de 

avtal/överenskommelser som krävs för att rymma det utökade ansvarsområdet 
samt att hantera verkställighet inom dessa avtal/överenskommelser, inklusive 
att säkra att hjälpmedel som enbart används inom ramen för socialtjänstens 
verksamhetsområden ryms i dessa avtal. Tills dess att nya 
avtal/överenskommelser finns på plats ska arbetet inledas med produkter vilka 
anses rymmas inom befintliga avtal. 

 
att uppdra åt befintlig ledningsstruktur för hjälpmedel att detta samverkansavtal 

följs upp avseende kvalitet och ekonomi enligt en uppföljningsplan som ska tas 
fram och finnas tillgänglig på hemsidan för styr- och ledningsstrukturen för 
hjälpmedel.   

 
För att detta uppdrag ska kunna genomföras och befintlig organisation utökas krävs en 

initial investering, därför är vi i Västra Götaland överens om 
 
att  gemensamt finansiera de kostnader som uppstår vid etablering av en gemensam 

struktur för att tillhandahålla digitala hjälpmedel. Denna investering kommer att 
användas för lönekostnader exempelvis till arbetsledning, produktkonsultenter, 
upphandlare, tekniker, utbildare och supportpersonal samt produktkostnader för 
inköp av hjälpmedel och utrustning samt för etablering av test och 
demonstrationsmiljöer under perioden 2022 – 2025. Denna typ av finansiering 
är en engångsfinansiering. 

 
att kostnaderna för investeringen uppskattas till 34 miljoner kronor och fördelas 

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/uppdrag-och-avtal/hjalpmedel-och-lakemedelsnara-produkter/ledningsrad-medicintekniska-produkter/
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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enligt följande:  
... kommunerna i Västra Götaland betalar 10 kronor per invånare  
... Västra Götalandsregionen betalar 10 kronor per invånare  
Västra Götalandsregionen fakturerar dessa kostnader efter underskrivet avtal 
har inkommit 

 
att ansvarig organisation i samband med kalenderårets avslut sammanställer en 

redovisning av hur medlen använts för påseende av samtliga deltagande 
huvudmän.  

 
att Styr- och ledningsstrukturen för hjälpmedel beslutar om den ekonomiska 

hanteringen både i det fall den initiala investeringen skulle visa sig vara 
otillräcklig eller om finansiella medel återstår. Om investeringen visar sig vara 
otillräcklig ska detta i första hand hanteras i linje med befintliga finansiella 
specifikationer för Hjälpmedelsverksamheten. Eventuella finansiella medel som 
återstår 2025-06-30 ska i första hand återinvesteras i det gemensamma 
samarbetet kring digitala hjälpmedel. 

  

Giltighet: 
Detta samverkansavtal gäller tre år från tecknande.  

Tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal som inte kan lösas inom ramen för styr- och 
ledningsstrukturen för hjälpmedel ska avgöras av svensk allmän domstol med Göteborgs 
tingsrätt som första instans.  
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Detta samarbetsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar av vilka huvudmannen och 
utföraren tagit var sitt.  
 
Ort och datum   Ort och datum  
 
 
För xxx kommun   För Västra Götalandsregionen  
 
 
Behörig befattningshavare   Behörig befattningshavare  
 
 
Namnförtydligande   Namnförtydligande 
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Tertialrapport efter april samt prognos 2022 

FÖRSLAG TILL BESLUT  
 

 
Tertialrapport efter april samt prognos 2022 godkänns och översänds till medlemskommunerna 
för kännedom 
 

 

Ärendebeskrivning 
Enligt förbundsordningen ska kommunalförbundet överlämna uppföljning per första tertialet till 
medlemskommunerna. Förbundet har, förutom sin bas- och projektverksamhet, ansvar för 
verksamheterna Business Region Borås, Dataskyddsombud, Medarbetarcentrum, Vård- och 
omsorgscollege, Navet science center samt Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.  
 
Kommunalförbundets prognos inkluderat samtliga verksamheter för helåret 2022 är ett nollresultat. 
 
Flera av förbundets verksamheter uppvisar positiva resultat under perioden. Regional utveckling och 
Välfärdsutveckling har överskott som beror på att det inkommit medel till projekt där kostnader ännu 
inte fallit ut. Prognos för båda verksamheterna är dock ett nollresultat på helår.  
 
Medarbetarcentrums negativa resultat under perioden beror på högre pensionskostnader än vad 
som var budgeterat. Prognos för helår är därför ett negativt resultat.  
 
Avseende hela förbundets prognos för helåret är det två faktorer som kan komma att påverka 
resultatet; pensionskostnaderna och index E20, då det finns en risk att dessa kostnader blir högre än 
budgeterat. Dock är prognosen ett nollresultat då både förbundskansliet och administrationen 
uppvisar en prognos med positivt resultat. Förbundskansliets överskott förklaras av försäljning av 
tjänst och administrationens överskott beror på högre intäkter till följd av nya uppdrag som planeras 
under hösten 2022.  

Beslutsunderlag 
Budgetuppföljning januari – april 2022  

Expedieras till 
Medlemskommunerna  
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Budgetuppföljning januari – april 2022 
 
Förbundets samlade verksamhet 

    

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 85 480 28 493 14 322 21 740 85 505 
Verksamhetens kostnader -111 836 -37 279 -22 482 -22 642 -111 846 
Avskrivningar -524 -175 0 -180 -539 

       
Verksamhetens nettokostnader -26 880 -8 960 -8 160 -1 082 -26 880 

      
Medlemsavgifter 27 180 9 060 8 973 9 059 27 180 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -300 -100 -11 -211 -300 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 802 7 767 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 802 7 767 0 

 
 
Förbundskansli 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 0 0 0 36 107 
Verksamhetens kostnader -5 506 -1 835 -1 559 -1 559 -5 506 
Avskrivningar -40 -13 0 -13 -40 

      
Verksamhetens nettokostnader -5 546 -1 849 -1 559 -1 536 -5 439 

      
Medlemsavgifter 5 846 1 949 1 949 1 948 5 846 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader -300 -100 -11 -211 -300 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 379 201 107 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 379 201 107 
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Administration 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 7 105 2 368 2 423 2 423 7 246 
Verksamhetens kostnader -7 544 -2 515 -2 065 -2 065 -7 544 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -439 -146 358 358 -298 

      
Medlemsavgifter 439 146 146 146 439 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 504 504 141 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 504 504 141 

 
 
Regional utveckling 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 30 394 10 131 5 637 3 377 30 394 
Verksamhetens kostnader -31 643 -10 548 -6 112 -3 516 -31 643 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -1 249 -416 -475 -139 -1 249 

      
Medlemsavgifter 1 249 416 416 416 1 249 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 -59 278 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 -59 278 0 
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Välfärdsutveckling 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 19 743 6 581 1 557 6 581 19 743 
Verksamhetens kostnader -22 265 -7 422 -2 201 -672 -22 265 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -2 522 -841 -644 5 909 -2 522 

      
Medlemsavgifter 2 522 841 841 841 2 522 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 197 6 750 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 197 6 750 0 

 
 
Business Region Borås 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 800 267 803 268 803 
Verksamhetens kostnader -2 165 -722 -675 -675 -2 168 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -1 365 -455 128 -407 -1 365 

      
Medlemsavgifter 1 365 455 455 455 1 365 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 583 48 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 583 48 0 
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Dataskyddsombud 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 0 0 0 0 0 
Verksamhetens kostnader -2 508 -836 -777 -777 -2 508 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -2 508 -836 -777 -777 -2 508 

      
Medlemsavgifter 2 508 836 836 836 2 508 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 59 59 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 59 59 0 

 
 
Medarbetarcentrum 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 611 204 177 177 631 
Verksamhetens kostnader -3 161 -1 054 -1 092 -1 093 -3 409 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -2 550 -850 -915 -916 -2 778 

      
Medlemsavgifter 2 550 850 850 850 2 550 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 -65 -66 -228 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 -65 -66 -228 
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Vård- och omsorgscollege 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 500 167 0 167 448 
Verksamhetens kostnader -1 301 -434 -180 -434 -1 249 
Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -801 -267 -180 -267 -801 

      
Medlemsavgifter 801 267 180 267 801 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 0 0 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 0 0 0 

 
 
Navet science center 

     

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 12 396 4 132 2 162 4 067 12 202 
Verksamhetens kostnader -19 509 -6 503 -5 779 -6 440 -19 320 
Avskrivningar -484 -161 0 -166 -499 

      
Verksamhetens nettokostnader -7 597 -2 532 -3 617 -2 539 -7 617 

      
Medlemsavgifter 7 597 2 532 2 532 2 532 7 597 
Finansiella intäkter           
Finansiella kostnader           

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 -1 085 -7 -20 

      
Extraordinära intäkter           
Extraordinära kostnader           

      
Periodens resultat 0 0 -1 085 -7 -20 
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Närvårdssamverkan Södra Älvsborg 

    

  Periodiserad Verkligt Periodiserat  
 Budget Budget  Utfall Utfall Prognos 
Tkr 2022 2204 2204 2204 2022 
Verksamhetens intäkter 13 931 4 644 1 563 4 644 13 931 

Verksamhetens kostnader 
-16 
234 -5 411 -2 042 -5 411 -16 234 

Avskrivningar 0 0 0 0 0 

      
Verksamhetens nettokostnader -2 303 -768 -479 -768 -2 303 

      
Medlemsavgifter 2 303 768 768 768 2 303 
Finansiella intäkter 0 0 0 0 0 
Finansiella kostnader 0 0 0 0 0 

      
Resultat före extraordinära poster 0 0 289 0 0 

      
Extraordinära intäkter 0 0 0 0 0 
Extraordinära kostnader 0 0 0 0 0 

      
Periodens resultat 0 0 289 0 0 
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Anmälningsärenden 2022-06-03 
 

Inkomna handlingar  
 

Datum Avsändare  Ärende  
220426 1. Skolverket Beslut gällande ärendet Entreprenörskap i skolan 
220427 2. Bollebygds kommun Översiktsplan 
220429 3. Miljöbron Rekvisition 7H kompetens 
220429 4. Miljöbron Rekvisition Håll ut 
220502 5. Södra- hälso- och 

sjukvårdsnämnden 
Boråsregionen Årsredovisning 2021 

220502 6. Södra Älvsborgs sjukhus Protokollsutdrag Lägesrapport projekt Närsjukhus Skene 
220504 7. Skolverket Beslut om verksamhetsbidrag 
220502 8. Creative Cluster Rekvisition Creative Innovation 
220502 9. Coompanion Sjuhärad Reviderad ansökan Lokalekonomiska analyser för stärkt 

attraktionskraft i Sjuhärad 
220505 10. RS, Västra Götalandsregionen Yttrande beredningsremiss lokaliseringsutredningen 
220506 11. VerksamhetsGranskning Begäran om utlämnande av allmän handling, personaluppgifter 
220510 12. eHandelsstaden Boårs ek 

förening 
Rekvisition Internationell omvärldsbevakning 

220517 13. Tranemo kommun Boråsregionen Verksamhetsplan och budget 2022 
220517 14. Göteborgsregionen Göteborgsregionens yttrande avsiktsförklaring Göteborg-Borås 
220518 15. Coompanion Sjuhärad Rekvisition LEA för stärkt attraktionskraft i Sjuhärad 
220520 16. Gryning Vård AB Styrelseprotokoll 2022-04-07 samt 2022-04-21 
220520 17. Borås Stad Remiss miljöprogram 
220520 18. Västra Götalandsregionen Regional överenskommelse hjälpmedel i förskola, skola och 

daglig verksamhet 
220520 19. Bollebygds kommun Färdplan Nära vård 
220525 20. Svenljunga kommun Boråsregionen Årsredovisning 2021 

 
Expedierade handlingar  
 

Datum Mottagare  Ärende  
220429 21. Trafikverket, 

Medlemskommunerna 
Yttrande beredningsremiss lokaliseringsutredningen 

220503 22. Svenljunga kommun Beslut förstudieansökan Bokstart - alla barns rätt till språket 
220503 23. Företagsstart Sjuhärad Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering Sjuhärad - 

förutsättningar för stöd till underrepresenterade grupper 
220503 24. Högskolan i Borås Beslut förstudieansökan Återvunnen betong som bädd för 

elledningar 
220503 25. Borås Stad Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering i Boråsregionen 
220503 26. IUC Sjuhärad Beslut förstudieansökan Pilot Mind the Gap i Sjuhärad 
220503 27. Ung företagsamhet i Älvsborg Beslut förstudieansökan Val- och entreprenörskompetens 
220510 28. Medlemskommunerna Direktionsprotokoll 2022-04-29 samt anslag 
220510 29. Medlemskommunerna Finansieringslots kultur 
220510 30. Medlemskommunerna Genomförande besöksnäringsstrategi Boråsregionen 
220510 31. Västra Götalandsregionen Skogsprogrammet Västra Götaland 
220516 32. Borås Stad Tertialuppföljning 2022 
220519 33. VästKom Ny tidplan för FVM 
220523 34. VästKom Information kring Samverkansavtal digitala hjälpmedel 
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Delegationsbeslut  
 

Datum  Beslut  Delegat  
220408 35. Projektledare ”Matkassen”, Närvårdssamverkan, 2 avtal Förbundsdirektör 
220408 36. Avtal Nationell patientenkät, Närvårdskontoret – WeCare AB Förbundsdirektör 
220427 37. Tilläggsavtal Simonsland Nybron AB – Sjuhärads kommunalförbund, 

Navet science center 
Förbundsdirektör 

220429 38. Beslut förstudieansökan Bokstart - alla barns rätt till språket Beviljas Ordförande BH7 
220429 39. Beslut förstudieansökan Branschråd inom kommunal vård- och omsorg 

Beviljas 
Ordförande BH7 
 

220429 40. Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering Sjuhärad - 
förutsättningar för stöd till underrepresenterade grupper Beviljas  

Ordförande BH7 
 

220429 41. Beslut förstudieansökan Sjuhäradsbild Kompetens 2030 Beviljas  Ordförande BH7 
 

220429 42. Beslut förstudieansökan Återvunnen betong som bädd för elledningar 
Beviljas  

Ordförande BH7 
 

220429 43. Beslut förstudieansökan Företagsrevitalisering i Boråsregionen Avslag  Ordförande BH7 
 

220429 44. Beslut förstudieansökan Pilot Mind the Gap i Sjuhärad Avslag  Ordförande BH7 
 

220429 45. Beslut förstudieansökan Val- och entreprenörskompetens Avslag  Ordförande BH7 
 

220502 46. Avtal om juridisk service, Borås Stad Förbundsdirektör 
220503 47. Samarbetsavtal AB Bostäder i Borås – Navet science center Verksamhetschef 

Navet science center 
220509 48. Begäran om utlämnande av allmän handling, personaluppgifter Administrativ chef 
220509 49. Revidering Lokalekonomiska analyser för förstärkt näringsliv Sjuhärad  Enhetschef regional 

utveckling  
220524 50. Omdisponering utvecklingsmedel Förstärkt näringsliv Förbundsdirektör 
220524 51. Omdisponering utvecklingsmedel Kommunikationsplattform Förbundsdirektör 
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