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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-05-25 

 
  

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 

Sammanträde tisdagen den 14 juni 2022 kl. 17:00 
  
Plats: Elof Lindälvs gymnasium, sal A67. Salar för förmöten: A65 och G14. 
 
 Ärende Beteckning Förslag 

1.  Fastställande av dagordning och 
val av justerare 
 

2021-00290  Förslag: Annika Hedman (C) 
 

2.  Informationspunkt om trygghet 
och studiero 
 
Föredragande: Sofia Rådström 
och Ludvig Löfström, kl. 17:05-
17:35 

2022-00054  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.    

3.  Begäran om yttrande - Sänk 
tröskeln till en god bostad 
 
Föredragande: Cynthia 
Runefjärd, kl. 17:35-17:50 

2022-00099  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner yttrande daterat 2022-05-23 över 
Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar 
bostadsförsörjning (SOU 2022:14) och översänder 
det som sitt svar till kommunstyrelsen.  

4.  Årsrapport - dataskyddsarbetet 
2021 
 
Föredragande: Markus 
Ternblad, 17:50-18:05 

2022-00113  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen i protokollet. 

5.  Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 - 
2026/2027 
 

2022-00131  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beslutar att Kungsbacka kommun ingår 
samverkansavtal i Göteborgsregionen för 
gymnasieskolan 2023/2024 - 2026/2027. 
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 Ärende Beteckning Förslag 

6.  Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 - 
2026/2027 
 

2022-00130  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
beslutar att Kungsbacka kommun ingår 
samverkansavtal i Göteborgsregionen för 
gymnasiesärskolan 2023/2024 - 2026/2027. 

7.  Återrapportering av 
delegeringsbeslut 
 

2021-00289  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad 
godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-05-01 - 2022-05-31. 

8.  Inkomna skrivelse till ledamöter 
och ersättare i nämnden 
 

2021-00295  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.       

9.  Förvaltningschefen informerar 
 

2021-00288  Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar 
informationen till protokollet.       

 
Elin Hysén (L) 
ordförande 

Markus Ternblad 
sekreterare 

 



 
 

Datum 

2022-05-23 
Diarienummer 

GA 2022-00099 
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Stadshuset, Storgatan 37 
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Begäran om yttrande - Sänk tröskeln till en god bostad 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner yttrande daterat 2022-05-23 över Betänkandet 
av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14) och översänder det som sitt 
svar till kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kungsbacka kommun har blivit inbjudna att lämna synpunkter som remissinstans för Betänkandet av 
utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 2022:14). Kommunstyrelsen har bett 
nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad om ett yttrande.    
Syftet med utredningen är att utreda förutsättningar för en socialt hållbar bostadsförsörjning. En socialt 
hållbar bostadsförsörjning definieras enligt följande: En socialt hållbar bostadsförsörjning handlar om 
att utifrån en gemensam problembeskrivning använda bostadspolitiska verktyg på ett sätt som ger 
hushåll möjlighet att kunna skaffa en bostad som svarar mot deras behov samtidigt som 
boendesegregationen motverkas och förutsättningarna för jämlika uppväxt- och levnadsvillkor 
förbättras. 
 
De bostadspolitiska verktyg som enligt direktivet ska analyseras och vid behov förändras är 
hyresgarantier, bostadsförmedlingar och förturer, allmännyttan, markinnehav, kommunala stöd till 
enskilda för att skaffa eller inneha en bostad samt frågor om hur den icke-spekulativa delen av 
bostadsmarknaden kan öka.  
Målet för bostadsförsörjningen är att skapa förutsättningar för alla att leva i goda bostäder. Arbetet 
med bostadsförsörjningen ska särskilt främja jämlika uppväxtvillkor samt motverka 
boendesegregation och hemlöshet. Bostadsmarknaden ska fungera inkluderande och möta hushållens 
efterfrågan och behov. Regeringen och kommunerna ska var och en för sig och i samverkan arbeta för 
att nå målet. Såväl kommersiella som idéburna bostadsaktörer ska ha goda förutsättningar att bidra 
till måluppfyllelsen. 
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Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-23 
Yttrande 2022-05-23 Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning (SOU 
2022:14) 
Betänkandet av utredningen om en socialt hållbar bostadsförsörjning SOU 2022:14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 

Beskrivning av ärendet 
De delar av utredningen som berör Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet sorterar under följande 
rubriker: Kap. 5 Kommunala hyresgarantier och Kap. 6 Kommunalt stöd för att skaffa eller inneha en 
bostad. Förslag som berör Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet berörs under rubrikerna 11.3.5 
Kommuner ska tillhandahålla hyresgarantier och 11.3.6 Hyresgarantierna fokuseras på barnfamiljer. 
 
Nedan sammanfattas de delar av ovan angivna kapitel i betänkandet Sänk tröskeln till en god bostad 
som bedöms påverka Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet. 
 
Utredningen bedömer att hyresvärdars krav på blivande hyresgästers ekonomiska förhållanden utgör 
en tröskel för bostadssökande hushåll. Kraven riskerar att utestänga hushåll med betalningsförmåga 
och betalningsvilja från bostadsmarknaden och försvåra välfärdssystemens genomslagskraft när 
inkomster från olika socialförsäkringar inte godtas. Att det finns en trend med lättade krav för delar av 
beståndet är givetvis positivt. Men mot bakgrund av att utvecklingen är motsatt i andra delar av 
beståndet och de höga krav som många hyresvärdar fortsatt tillämpar bedömer utredningen att 
ytterligare åtgärder behövs. Inte minst för att motverka att kraven bidrar till ökad socioekonomisk 
boendesegregation, med tyngdpunkt på allmännyttans bestånd. Tidigare vidtagna åtgärder och nu 
gällande regleringar på området bedömer utredningen som otillräckliga. 
 
Den finns ingen skyldighet för kommuner att erbjuda, eller en rättighet för enskilda att få, en garanti 
för hyresbetalningar. Att erbjuda hyresgaranti är frivilligt för kommuner. Utredningen uppfattar att 
kommuner som arbetar med borgensåtaganden för att hjälpa hushåll att etablera sig på 
bostadsmarknaden arbetar pragmatiskt och lösningsinriktat givet de lokala förutsättningarna. Arbetet 
med hyresgarantier vilar ofta på lokala samarbeten och överenskommelser mellan kommuner och 
hyresvärdar. Sammantaget indikerar den låga användningen av systemet med hyresgarantier och de 
kommunala arbetssätt som tillämpas att det finns behov av ett omtag i frågan. 
 
En kommun ska vara skyldig att lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att utgå 
för garantin. Den nuvarande befogenhetsregeln görs därför om till en skyldighetsregel. För att 
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skyldighetsregeln ska gälla måste, utöver vad som redan gäller enligt nuvarande kompetensregel, 
bostaden vara belägen i kommunen och den eller de hyresgarantin avser vara bosatta i samma 
kommun. Kommunens beslut om hyresgaranti ska enligt en särskild föreskrift inte få överklagas. 
Skyldighetsregeln i bostadsförsörjningslagen kopplas till den redan befintliga förordningen (2007:623) 
om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier, vilken föreslås reglera den närmare inriktningen på 
målgrupperna. Kommuner kommer fortsatt kunna lämna hyresgarantier även i situationer där något 
statligt bidrag inte utgår, vilket dock inte särskilt behöver framgå av den nya bostadsförsörjningslagen.  
 
Enligt utredningen är hyresgarantier ett ändamålsenligt men underutnyttjat verktyg inom 
bostadsförsörjningen. Skyldighetsregeln som föreslås är ny och baseras på en grundprincip att 
kommunen ska lämna hyresgarantier i sådana fall där statligt bidrag kommer att utgå för garantin. 
Skälet till skyldighetsregeln är att skapa likvärdiga förutsättningar i hela landet. Mot bakgrund av hur 
sparsamt befintligt stöd för hyresgarantier används är fortsatt frivillighet inte ett alternativ enligt 
utredningens bedömning. 
 
Skyldighetsbestämmelsen medför inte någon ökad kompetens för kommunerna. Tvärtom ska regeln 
tolkas som så att i de fall det saknas kommunal befogenhet enligt nu gällande kompetensregel om 
kommunal hyresgaranti, föreligger heller inte någon kommunal skyldighet att lämna hyresgaranti. 
 
Endast ett fåtal kommuner erbjuder någon form av stöd till enskilda hushåll för boendet utifrån 
befogenhetslagen. Den vanligaste formen för hur befogenheten används är kommunalt bostadstillägg. 
Utredningen har utrett hur kommuner använder befogenheten att lämna stöd till enskilda för att inneha 
en permanentbostad enligt befogenhetslagen. Utredningen drar slutsatsen att kommunala bostadstillägg 
huvudsakligen används riktat till grupper som redan omfattas av antingen socialtjänstlagen eller LSS. 
Många kommuner känner inte till att de har en möjlighet att erbjuda ekonomiskt stöd till enskilda för 
boendet utöver de möjligheter som socialtjänstlag samt LSS ger. Utredningen konstaterar att 
kommuners befogenhet att lämna ekonomiskt stöd i syfte att minska enskildas kostnader för att skaffa 
eller inneha en permanentbostad inte används i någon större utsträckning. Det verkar inte heller finnas 
anledning att tro att detta kommer att ändras framöver. 
 
Utredningen anser att ekonomiskt stöd till hushåll för att klara boendekostnader huvudsakligen bör 
vara en statlig uppgift. Vidare anser utredningen att nuvarande regler som ger möjlighet för 
kommunerna att komplettera sådant stöd bör kvarstå i materiellt oförändrad form. Det är emellertid 
angeläget att regelverket blir mera känt för såväl kommunerna som för deras invånare samt även för 
olika myndighetsföreträdare. 
 
 

 

Cynthia Runefjärd,      Johan Burman 

Förvaltningschef     Tf. biträdande förvaltningschef 



 
 

Datum 

2022-05-24 
Diarienummer 

GA 2022-00113 

 
 

 
 

Markus Ternblad 
0300 83 41 66 
Utvecklingsledare 
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Årsrapport - dataskyddsarbetet 2021 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Inom Gymnasium & Arbetsmarknad har vi tagit oss an de förstärkta kraven på 
personuppgiftshantering som följt av den nya dataskyddsförordningen (GDPR) med gemensamma 
krafter från verksamheten.   

Den här rapporten beskriver hur dataskyddsarbetet har genomförts och vad det arbetet har resulterat i 
under år 2021.   

Mot bakgrund av detta beskrivs vad fokus är i det fortsatta arbetet.   

 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-24 

Återrapport – dataskyddsförordningen (GDPR) för Gymnasium & Arbetsmarknad 2021/2022 

 

 

Markus Ternblad  

Utvecklingsledare     
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Inriktningen föregående år 

Inför 2021 identifierades ett antal områden som bedömdes behöva extra fokus under året.  

De planerade områdena för 2021 som fokuserades särskilt var följande områden:   

 Komplettera och tillgängliggöra informationen till de registrerade 

Kommentar: Genom samarbete med Förskola & Grundskola samt Individ & Familjeomsorg har 
ett arbete inletts för att målgruppsanpassa den information som redan finns. Omvärldsbevakning 
i frågan visar att det inte finns många organisationer, varken offentliga eller privata, som lyckats 
tillgängliggöra sin information till barn och unga på ett bra sätt och att det därför finns en 
position att ta. Inriktningen i arbetet är att klarspråksanpassa och tillgängliggöra den information 
som finns framtagen och publicerad på hemsidan idag. Kungsbackas nya hemsida är lanserad, 
som ger bättre förutsättningar för tydlig information. 

Ett material har arbetats fram som Dataskyddsombudet har lämnat synpunkter på. Därefter har 
resurser i form av förvaltningarnas kommunikatörer kopplats in för att arbeta vidare med 
materialet tillsammans med dataskyddskontakter.  

Under året har även arbete gjorts med att komplettera och tydliggöra den information som ges 
till registrerade i samband med insamling av personuppgifter via de e-tjänster som förvaltningen 
ansvarar för. 

Dataskyddsombudet har även noterat att kommunens standardiserade e-postsignatur saknar 
information i samband med insamling av personuppgifter som sker i detta sammanhang. 
Dataskyddsombud har hänfört till kommunstyrelsen att omhänderta detta inom ramen för sin 
samordnande roll vad gäller kommunens övergripande kommunikation. 

 Fullfölja kartläggning över tredjelandsöverföringar till USA och göra 
laglighetsbedömning av dessa samt besluta om inriktningen på arbetet med att 
verkställa nödvändiga skyddsåtgärder. 

Kartläggning över tredjelandsöverföringar är gjord. Utifrån kartläggningen har risker för 
tredjelandsöverföring främst hittats inom digitala lärverktyg. Många av dessa leverantörer har i 
någon utsträckning amerikanska underleverantörer. Detta behöver inte i sig innebära en faktisk 
tredjelandsöverföring, men på grund av amerikansk lagstiftning föreligger risk för det. Arbetet 
med inriktning att verkställa nödvändiga skyddsåtgärder pågår.  

 Säkerställa samtliga verksamhetssystems och digitala verktygs rutiner för behörighet 
och åtkomsthantering 

Insatser har skett under hösten med hjälp av egenkontroller i form av ”Kolla-material” för att 

bedöma vad som saknas i befintliga behörighetsrutiner. Arbete sker tillsammans med 
systemförvaltare och dataskyddskontakt att följa upp de brister som identifierades i de olika 
behörighetsrutinerna.   

 Delta i kommunövergripande arbete stärkt tekniskt integritetsskydd runt system och 
ytor där behandlingar som omfattar integritetskänsliga och känsliga personuppgifter 
sker 
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Dataskyddskontakter på GA och FG överlämnade under 2020 en rapport inom området till 
kommunledningsgruppen, som i sin tur skulle tillsätta en arbetsgrupp för fortsatt arbete i frågan. 
I denna arbetsgrupp ingår inte dataskyddskontakter från GA eller FG. 

 Insatser för att stärka dataskyddsorganisationen inom förvaltningen 

Insatser har genomförts under 2021 genom att dataskyddskontakt har haft genomgångar med 
båda ledningsgrupperna (Kompetenscentrum och gymnasiet). Kolla-material har skickats ut till 
både gymnasiet och Kompetenscentrum för diskussion på enhetsmöten eller liknande forum  
(”Checka dataskyddet i verksamheten”). Några enheter på Kompetenscentrum har gått igenom 

materialet, däremot har ännu ingen enhet på gymnasiet gjort detta ännu. Under året togs även en 
intern utbildning fram för personal som ger grundläggande kunskaper i dataskyddsförordningen. 
Utbildningen kan användas både vid introduktion av nyanställda och som fortbildning av 
befintlig personal. 

 Förtydliga rutinerna och informationen kring hanteringen av barns och elevers 
skyddade personuppgifter inom utbildning 

En konsekvensbedömning färdigställdes under slutet av 2020, därefter har rutinerna förtydligats 
efter rekommendationer i denna konsekvensbedömning.  

 Genomföra konsekvensbedömning för de behandlingar som uppfyller kriterierna för 
detta. 

Arbetet att genomföra konsekvensbedömningar fortgår löpande i verksamheten, både för nya 
och befintliga personuppgiftsbehandlingar. Det är dock ett resurskrävande arbete som tar tid. 
Dataskyddsombudet har i sin granskning rekommenderat att genomföra fler tröskelanalyser och 
därefter prioritera vilka behandlingar som uppfyller kriterierna för konsekvensbedömning. Detta 
arbete planeras att i så stor utsträckning som möjligt göras i samverkan med andra förvaltningar. 

Samverkan i dataskyddsarbetet 

Allt sedan hösten 2019 har Gymnasium & Arbetsmarknad och Förskola & Grundskola etablerat ett 
forum för systemförvaltarna och andra digitaliseringsansvariga inom de båda förvaltningarna. 
Forumet går under benämningen FG GA Dataforum och syftar till att stärka samverkan mellan 
systemförvaltare när det gäller informationssäkerhet och mellan systemförvaltare och 
dataskyddskontakter. Dataforum träffas en gång i månaden där vi går igenom det senaste inom 
dataskydd, arbetar tillsammans med gemensamma frågor och genomför egenkontroller. Ibland 
medverkar även externa gäster såsom Dataskyddsombud, informationssäkerhetsspecialist eller 
gäster från andra kommuner som också arbetar med dataskyddsfrågor. 

Under året har forumen bestått i gemensamma mötes- och arbetsforum i aktuella frågor i 
dataskyddsarbetet samt ett antal seminarier med ett mer styrt innehåll som förberetts av 
dataskyddskontakterna. Ett seminarietillfälle har handlat om behörighetsrutiner och stöd för 
kvalitetssäkring för detta. Det största fokuset under hösten och våren har varit 
tredjelandsöverföringar efter Schrems II-domen. Därtill har även en gemensam genomgång av 
dataskyddet i verksamheten på generell nivå gjorts som presenterats i forumet. Detta utmynnade i 
de områden som förvaltningarna ska arbeta med under kommande år och som till viss del påverkar 
medlemmarnas arbete. Resultatet redovisas längre fram i rapporten. 

Utöver de regelbundna träffarna tillkommer även sammankomster när det händer något aktuellt 
inom området i omvärlden att ta del av tillsammans – exempelvis webbsändningar och webinarium 
i aktuella frågor.  
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Forumet har under åren kommit att bli ett forum med integritets- och dataskyddsambassadörer som 
kan användas som resurs i olika sammanhang för att sondera behov och krav effektivt och för att 
tänka klokt kring dataskydd. Forumet utgör en viktig kanal i arbetet med att levandegöra 
integritetskulturen i verksamheten och uppnå förutsättningar för likvärdighet vid överväganden 
omkring informationssäkerhet när det kommer till persondata. En gemensam utgångspunkt för 
forumet är att behandla dataskydd som en värdegrundsfråga. 

Under 2021 startade även FG GA dataforum upp forumet ”Dataskydd Halland” tillsammans med 
andra Hallands-kommuner. Syftet med Dataskydd Halland är möjlighet till erfarenhetsutbyte, 
kunskapshöjning och möjlighet till samsyn i viktiga frågor. Dataskydd Halland består i dagsläget av 
utbildningsnämnderna i Halland och utgörs av dataskyddskontakter eller motsvarande funktion, 
roller med ansvar för informationssäkerhet, systemförvaltare och roller med ansvar för digitalisering 
i de deltagande kommunerna. Under hösten 2021 hölls den första träffen och under 2022 är två 
träffar inplanerade.  

Utöver ovan angivna forum har Gymnasium & Arbetsmarknad även ett tätt samarbete med 
dataskyddskontakter och personer som arbetar med digitalisering på både Individ- & familjeomsorg 
och Vård & Omsorg. Arbetet består i samarbete i aktuella frågor, gemensamma utmaningar, 
utredning av personuppgiftsincidenter som omfattar våra tre förvaltningar samt framtagande av 
analyser och rutiner. Ett mer formaliserat samarbete, med regelbundna träffar har påbörjats under 
våren 2022. 

Internt har Gymnasium & Arbetsmarknad, utöver den täta samverkan med andra förvaltningar, även 
fortsatt att medverka i det kommungemensamma nätverket för dataskyddskontakter som samordnas 
av kommunledningskontorets informationssäkerhetsspecialist. Under året har flera gemensamma 
utbildningar inom dataskydd anordnats.   

Egenkontroller 

Gymnasium & Arbetsmarknad har utvecklat material för att kunna göra egenkontroller inom en rad 
områden. Dessa kallas för ”kolla dataskyddet” och är ett metod- och bedömningsstöd 
för kvalitetssäkring av dataskydd och integritet. Följande områden finns i vårt samlade dokument, 
Kolla dataskyddet:   

 Kolla behörighetsrutinen  
 Kolla Pub-avtalet (personuppgiftsbiträdesavtal)   
 Kolla incidenten  
 Kolla konsekvensbedömningen   
 Kolla dataskyddet i verksamheten ”Checka dataskyddet”  
 

Egenkontroller har gjorts gällande behörighetsrutiner och Pub-avtal. Av genomgången från Kolla 
behörighetsrutinen framkom att många behörighetsrutiner var för generellt hållna. Vid tiden för 
genomgången hade de flesta verksamhetssystem någon form av rutin upprättad för hur behörighet 
ska hanteras. Bäst efterlevnad mot de förväntningar som vanligen ställs på den här typen av rutiner 
ur informationssäkerhetssynpunkt återfanns inom elevhälsans verksamhetssystem. Troligen beror 
det på att kraven på informationssäkerhet inom detta område är lagbundna.  

I skrivande stund pågår ett arbete för att utveckla och förtydliga rutinerna för 
behörighetshanteringen i de olika systemen. Systemförvaltare har fått i uppdrag att uppdatera sina 
rutiner och vid behov ta stöd av dataskyddskontakt. Denna aktivitet fanns även med 2020, men 
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genomfördes inte fullt ut på grund av att tidsbrist bland annat med hänsyn till det arbete som lades 
ner på Schrems II och Coronapandemin. 

Av genomgången för Kolla Pub-avtalet kan återigen konstateras att de Pub-avtal som utgår från 
SKR:s mall i högre utsträckning har ett innehåll som motsvarar kraven än de som tagits fram av 
leverantören. Det innebär en viktig kunskap om att vara extra noggrann vid ingående av Pub-avtal 
som styrs av leverantör. Det är exempelvis vanligt att leverantörer med många kunder vill använda 
egna avtalsmallar, vilket i vissa fall är rimligt att gå med på. Här utgör checklistan en hjälp för att 
försäkra sig om att avtalet är hållbart ur dataskyddssynpunkt. Bra och begripliga Pub-avtal är en 
grundförutsättning för att kunna styra och följa upp den personuppgiftsbehandling som 
tjänsteleverantören gör å den personuppgiftsansvariges vägnar.  

Kolla dataskyddet i verksamheten ”Checka dataskyddet” är en ny egenkontroll där verksamheten 
själv ska kunna använda materialet för att diskutera dataskydd och få upp frågan på agendan. 
Dataskyddskontakt har under 2021 presenterat materialet för både gymnasiets och 
Kompetenscentrums ledningsgrupp. Därefter har materialet skickats ut till chefer på 
Kompetenscentrum under hösten 2021.Några enheter har gått igenom och svarat på materialet. 
Resultatet som kommit in visar att enheterna informerar och utbilda nyanställda i 
verksamhetsspecifika dataskyddsfrågor, känner till rutiner för att anmäla incidenter och gör det när 
en incident inträffar, använder verksamhetssystem för att dokumentera personuppgifter samt 
använder GA:s dataskyddsrutiner för digitala möten. De områden som kan förbättras är att 
regelbundet rensa inaktuella personuppgifter från lagringsytor såsom OneDrive, att ta tag i frågor 
eller problem som de upplever med dataskyddet samt kontinuerligt diskutera dataskyddsfrågor i det 
dagliga arbetet. Enheterna önskar även mer systematisk uppföljning och dialog i samband med t.ex. 
APT. 

Granskningar 

Under 2021 genomförde Dataskyddsombudet en regelbunden granskning som utgick från områdena 
organisering, koll på personuppgiftsbehandlingen, säker behandling, registrerades rättigheter, 
utkontraktering och gemensamt personuppgiftsansvar samt systematiskt kvalitetssäkringsarbete. Av 
granskningen framgår att nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad i allt väsentligt möter de 
övergripande kraven inom flera av de granskade områdena. De områden där avvikelser noterades 
inom granskningen är dels inom området koll på personuppgiftsbehandlingen och avser 
konsekvensbedömningar, dels inom området registrerades rättigheter och avser information till de 
registrerade. I övrigt noterades inga avvikelser i granskningsrapporten. 

Personuppgiftsincidenter 

Under 2021 rapporterades 19 personuppgiftsincidenter. Av de 19 rapporterade incidenterna 
rapporterades tre till Integritetsskyddsmyndigheten. Samtliga personuppgiftsincidenter utreddes 
däremot enligt förvaltningens rutiner och dokumenterades med ställningstagande. 
Personuppgiftsincidenternas art och bakomliggande orsaker är varierande. De som anmäldes 
berodde till största del på brister i interna rutiner eller avsaknad av sådana samt verksamhetssystems 
funktioner och vad användarna kan ta del av för information. Av denna anledning är det viktigt att 
ha koll på behörighetsrutiner och behörighetstilldelning, så att rätt personer ser rätt information i 
systemen.  
 
Rapporterade incidenter ligger på en stabil nivå i förvaltningen, under 2020 rapporterades 23 
personuppgiftsincidenter. Det bedöms därmed finnas en medvetenhet och kunskap om 
anmälningsskyldigheten i verksamheten. Sannolikt som följd av de informationssatsningarna om 
dataskydd som genomförts i verksamheterna samt att rutinerna och förutsättningarna för att anmäla 
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och utreda incidenter blivit mer etablerade. Under 2022 kommer en e-tjänst tas fram för samtliga 
förvaltningar inom kommunen där personal kan anmäla incidenter. På så vis är förhoppningen att 
det ska bli enklare att anmäla incidenter.    

I sammanhanget kan noteras att Kompetenscentrums verksamheter i större utsträckning än 
gymnasieskolorna rapporterar personuppgiftsincidenter. Detta kan ha flera olika anledningar, till 
exempel att några av Kompetenscentrums verksamheter är mer vana vid händelserapportering. För 
att öka gymnasiets medvetenhet om rapportering av personuppgiftsincidenter planeras en utbildning 
att tas fram. På så vis kan personal själva få kunskap om vad en incident är, hur den upptäcks samt 
rapporteras. Förhoppningen är att detta tillsammans med enklare anmälningsförfarande via e-tjänst 
ska bidra till fler anmälda incidenter från gymnasiet.  

Trots att antalet rapporterade incidenter ligger på en stabil nivå förekommer troligtvis ett mörkertal i 
form av incidenter som inte anmäls och därmed omhändertas på annat sätt. Här gäller att fortsatt 
informera i verksamheten om att alla personuppgiftsincidenter ska anmälas och utredas för att 
kunna följa upp arten av riskerna och förebygga dessa på systemnivå.  
 
Den samlade bedömningen av arbetet med personuppgiftsincidenter är att:  

1) anmälningar av personuppgiftsincidenter görs och att benägenheten att anmäla har stabiliserats 
på runt 20 ärenden om året. 
2) det finns rutiner och förutsättningar för att anmälan, utredning och åtgärder ska kunna ske.   
 

Registrerades rättigheter 

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt 
dataskyddsförordningen. Dessa rättigheter innebär att de registrerade ska få information om när och 
hur deras personuppgifter behandlas och att de ska ha kontroll över sina egna uppgifter. Därför har 
de bland annat rätt att i vissa fall få sina uppgifter rättade, raderade eller att få ut sina uppgifter i 
registerutdrag. Gymnasium & Arbetsmarknad har under året fått in ett antal begäranden som är 
kopplade till de registrerades rättigheter. Nedan redogörs för dessa. 

Registerutdrag 

Den registrerade har rätt att vända sig till en myndighet för att få veta vilka personuppgifter 
myndigheten behandlar om personen och på vilket sätt uppgifterna behandlas, genom ett så kallat 
registerutdrag.    

Under 2021 kom det inte in någon begäran om registerutdrag till Gymnasium & Arbetsmarknad.  

Hittills under 2022 har fyra begäran om registerutdrag kommit in till Gymnasium & 
Arbetsmarknad. De begäranden som kommit in har hanterats i enlighet med rutiner och gällande 
regelverk inom 30 dagar från det att Gymnasium & Arbetsmarknad tog emot begäran.  

Rätten att bli raderad 

Varje person har rätt att vända sig till en myndighet som behandlar personuppgifter och be att 
uppgifterna som avser honom eller henne raderas. 

Två personer har under 2021 vänt sig till Gymnasium & Arbetsmarknad för att få sina 
personuppgifter raderade.  

Under 2022 har ingen person hittills begärt att få sina personuppgifter raderade. 
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De begäranden som kommit in har hanterats i enlighet med rutiner och gällande regelverk inom 30 
dagar från det att Gymnasium & Arbetsmarknad tog emot begäran.  

Konsekvensbedömningar  

Enligt artikel 35 i dataskyddsförordningen ska konsekvensbedömningar genomföras i de fall en 
behandling av personuppgifter sannolikt leder till en hög risk för registrerades rättigheter och 
friheter. Huvudregeln är att analysen ska göras innan behandlingen påbörjas och det gäller all 
behandling, inte bara den behandling som är ny. En konsekvensbedömning har två syften dels att 
utreda om behandlingen är laglig och berättigad, dels att minska riskerna för de konsekvenser som 
behandlingen kan få för enskildas fri- och rättigheter. 

Under 2021 genomfördes fyra konsekvensbedömningar på Gymnasium & Arbetsmarknad. Dessa är 
kopplade till digitalt lärandestöd inom gymnasieskolan, gemensam verksamhetssupport som Vård 
& Omsorg tillhandahåller för Gymnasium & Arbetsmarknad och Individ & Familjeomsorg samt 
elektronisk ansökan via e-tjänst. Förvaltningen arbetar med att få till stånd fler 
konsekvensbedömningar i de personuppgiftsbehandlingar som kräver det. 

Under hösten 2021 och våren 2022 har kommunen, på beställning från kommunstyrelsens 
förvaltning gjort en konsekvensbedömning avseende kommunens användning av Microsoft 365. 
Dataskyddskontakt från Gymnasium & Arbetsmarknad har deltagit i framtagandet av 
konsekvensbedömningen. Under 2022 kommer kommunen fatta beslut om hur de föreslagna 
åtgärderna från konsekvensbedömningen ska omhändertas. 

Schrems II och tredjelandsöverföring 

EU-kommissionens ordförande har under våren 2022 tillsammans med USA:s president presenterat 
ett nytt transatlantiskt ramverk för dataskydd. USA har gjort åtaganden som bland annat innebär att 
stärka skyddet av privatlivet och de medborgerliga friheterna i samband med den amerikanska 
signalspaningsverksamheten, inrätta en ny prövningsmekanism med oberoende och bindande 
befogenheter samt förbättra sin befintliga övervakning av signalspaningsverksamheten. De 
amerikanska åtaganden ska omsättas i rättsliga dokument som kommer ligga till grund för EU-
kommissionens bedömning för eventuellt beslut om adekvat skyddsnivå. 

EU-kommissionen beslutade i juni 2021 om nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring. 
De nya standardavtalsklausulerna utgör lämpliga skyddsåtgärder som avses i artikel 46.2(c) GDPR 
men kan behöva kompletteras beroende på skyddsnivån för personuppgifter i mottagarlandet. Dessa 
standardavtalsklausuler ersätter de klausuler som EU-kommissionen tidigare fattat beslut om enligt 
dataskyddsdirektivet. De tidigare klausulerna kan fortsätta att användas under en övergångsperiod 
fram till den 27 december 2022, under förutsättning att avtalet ingåtts före den 27 september 2021. 

Utvecklingen på området följs av förvaltningen för att ha beredskap att kunna agera på nya 
förutsättningar. 

Årshjul 

Under 2020 kompletterades Gymnasium & Arbetsmarknads rutinsamling för dataskydd med en 
översiktlig årsstruktur för systematisk uppföljning av dataskyddsarbetet. Årsstrukturen består, 
utöver det månatliga dataforumet, i följande.  

Maj-juni 
- Årlig rapport med sammanställning och analys av resultatet av årets dataskyddsarbete, inklusive 
fokus framåt för kommande år/period. Uppföljning i förvaltningsledning och nämnd. 
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Juni 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, information till registrerade och information till användare/personal  

September-Oktober 
-  Likvärdighetsforum och egenkontroller.  

- Återrapportering av åtgärder utifrån Kolla dataskyddet. Uppföljning i förvaltningsledning och 
rapportering till nämnd. 

- Uppföljning av rutiner kring systemförvaltningen. 

December 
- Aktualisering och revidering av dokumentation; förteckning över behandlingar, rutinsamling och 
processöversikter, generell information  

Februari-mars 
- Likvärdighetsforum och egenkontroller med hjälp av Kolla dataskyddet. Uppföljning i 
förvaltningsledning.  

Tillkommer gör även Dataskyddsombudets årliga granskning, samt löpande dataskyddsarbetet i 
samband med begäran om registerutdrag, personuppgiftsincidenter och utveckling som följer av 
beslutade utvecklingsåtgärder. 
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Dataskyddsarbetet framåt i Gymnasium & 

Arbetsmarknad 

 

Precis som inför 2021 har även ett par områden identifierats inför 2022 som kräver extra fokus och 
insatser. Vissa områden eller delar från områden från 2021 följer med in i 2022 års planering. 
Nedan insatser kommer särskilt lyftas fram under 2021. Särskild vikt för 2022 års arbete kommer de 
rekommendationer som Dataskyddsombudet lyfte fram i sin granskning under hösten 2021. 

 

 Komplettera och tillgängliggöra informationen till de registrerade – både hur GA behandlar 
personuppgifter samt i samband med insamlande av personuppgifter. 
 

 Fullfölja kartläggning över tredjelandsöverföringar till USA och besluta om inriktningen på 
arbetet med att verkställa nödvändiga åtgärder.  
 

 Säkerställa rutiner för behörighet och åtkomsthantering. 
 

 Insatser för att stärka dataskyddsorganisationen inom förvaltningen. 
 

 Utreda möjligheter för att införa nytt system för verksamhetsnära ärenden av 
integritetskänslig karaktär (utredningar av kränkningar) från manuell hantering till digital 
hantering. 
 

 Fortsätta att genomföra konsekvensbedömningar för de behandlingar som uppfyller 
kriterierna för detta. 
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Bakgrund 

Den 25 maj 2018 började den nya dataskyddsförordningen tillämpas i Sverige och övriga länder 
inom EU och ESS. För oss i Sverige innebar det att vi fick ett regelverk som ersatte 
personuppgiftslagen (PuL) som tidigare gällde för vår hantering av personuppgifter.  

Innehållet i de båda regelverken är i grunden detsamma, men dataskyddsförordningen är kraftfullare 
med utökade utökade rättigheter för enskilda. Det märks bland annat genom starkare krav på att ha 
koll på hanteringen av personuppgifter (ansvarsskyldighet) samt genom starkare krav på beredskap 
att hantera avvikelser. Detta i kombination med större och mer kännbara sanktionsmöjligheter för 
tillsynsmyndigheterna i form av bland annat höga sanktionsavgifter.  

Syftet med regelverket är att säkerställa en hög skyddsnivå kring människors personliga integritet 
och ge förutsättningar för ett tryggt informationssamhälle. Bakgrunden är den snabba tekniska 
utvecklingen, omfattningen av personuppgifter och den ökade brottsligheten mot den personliga 
integriteten.  

Dataskyddsförordningen riktar sig i första hand till den som är personuppgiftsansvarig. Med det 
menas den som har det yttersta ansvaret i organisationen. För Kungsbacka kommuns del är det 
respektive nämnd som är personuppgiftsansvarig (PuA). Det är alltså nämnden för Gymnasium & 
Arbetsmarknad som är PuA för att elevers, vårdnadshavares, nyanländas, ensamkommande barn 
och ungas, anställdas samt andra personer som förekommer inom verksamhetsområdets 
personuppgifter hanteras på ett sätt som går i linje med dataskyddsförordningen.  

Omfattningen av registrerade i Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet och det faktum att 
behandlingen till stor del rör elever och andra känsliga målgrupper ligger bakom att vi inom 
Gymnasium & Arbetsmarknad prioriterat arbetet kring dataskyddsfrågorna.  
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Organisering av dataskyddsarbetet 

Dataskyddsombud och dataskyddskontakt 

Som personuppgiftsansvarig ska man utse ett Dataskyddsombud (DSO). Dennes uppgift är att 
bevaka verksamhetens följsamhet mot dataskyddsförordningen, vara kontakt gentemot 
Integritetsskyddsmyndigheten och på olika sätt ge råd i frågor som rör dess dataskyddsarbete. DSO 
fungerar också som kontakt gentemot de registrerade vid klagomål. I Kungsbacka nås DSO på 
dataskyddsombud@kungsbacka.se  

För det operativa dataskyddsarbetet i verksamheten ska det för varje förvaltning i Kungsbacka 
finnas en dataskyddskontakt. Dataskyddskontakten har som uppgift att samordna förvaltningens 
arbete med personuppgiftsfrågor utifrån rådande lagstiftning och i detta arbete samverka med 
dataskyddskontakter inom övriga förvaltningar. Dataskyddskontakten har till uppgift att: 

 Upprätta och underhålla förteckning över verksamhetens personuppgiftsbehandlingar  
 Samordna och besvara begäran om registerutdrag (inkl. övrig begäran)  
 Säkra upp att nödvändiga rutiner och instruktioner för hanteringen av personuppgifter finns 

tillgängliga i verksamheten  
 Vara behjälplig med att bedöma personuppgiftsincidenter  
 Vara ett stöd till personuppgiftsansvarig, förvaltningsledningen och verksamheten i arbetet med 

personuppgiftsfrågor 
 Uppmärksamma personuppgiftsansvarig och förvaltningsledningen på åtgärder som måste 

vidtas för att upprätthålla en god hantering av personuppgifter i enlighet med rådande 
lagstiftning  

 Vid behov inhämta råd från Dataskyddsombud, exempelvis vid konsekvensbedömning och 
förhandssamråd. 

 Vara Dataskyddsombud behjälplig samt fungera som länk mellan Dataskyddsombud och 
personuppgiftsansvarig 

 Omvärldsbevaka kring personuppgiftsfrågor utifrån verksamhetsperspektivet och vara 
förvaltningens representant i det kommunövergripande nätverket för dataskyddskontakter  
 

Systemförvaltare  

Inom Kungsbacka används en gemensam modell för systemförvaltning, systemförvaltarmodellen. 
Det innebär goda förutsättningar för likvärdig och säker informationshantering. Modellen innebär 
att systemförvaltare eller motsvarande för digitala verktyg, som en del av förvaltningen av systemet 
eller verktyget ansvarar för att ta hand om och bevaka dataskyddsfrågorna och underhållet kring 
detta i ”sitt/sina” system. Konkret handlar det att göra konsekvensbedömning för riskbehandlingar, 

hantera eventuella personuppgiftsincidenter, lämna registerutdrag, upprätta och följa upp 
personuppgiftsbiträdesavtal, upprätta och underhålla rutiner för behörighetstilldelning och 
anvisningar för hur användare ska handskas med personuppgifter i systemet.  

Ledning och styrning 

Chefer inom Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för att skapa förutsättningar för sin personal 
att veta vad dataskyddsförordningen och den personliga integriteten betyder i praktiken i det egna 
arbetet. Chefer uppmanas därför att ta upp dataskyddsfrågor på olika sätt i olika forum såsom APT, 
värdegrundsarbetet, kvalitetsarbetet och digitaliseringsarbetet. Som chef inom Gymnasium & 

mailto:dataskyddsombud@kungsbacka.se
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Arbetsmarknad förväntas man också hjälpa sin personal vidare vid frågor om verksamhetens 
rutiner. 

Förvaltningsledningen håller sig löpande informerad om regelefterlevnaden i verksamheten utifrån 
dataskyddsförordningen och fattar de beslut som behövs i verkställighetsfrågor. Nämnden för 
Gymnasium & Arbetsmarknad håller sig på motsvarande sätt informerad om förvaltningens arbete.    

All personal inom Gymnasium & Arbetsmarknads verksamhet har ett ansvar att värna de 
grundläggande demokratiska värdena (däribland den personliga integriteten och yttrandefriheten). 
Som offentligt anställd förväntas man också genom sitt arbete att indirekt eller direkt bidra till 
samhällets grundläggande värden såsom den personliga integriteten för de personer som deltar i vår 
verksamhet. Personalens inställning till hanteringen av personuppgifter betyder mycket för att de 
registrerade, alltså medborgare och anställda, ska känna sig trygga med hur deras personuppgifter 
handhas inom vår verksamhet. Vidare har vi ett ansvar genom vårt agerande att bidra till att 
grundläggande värden såsom den personliga integriteten får fäste hos ungdomar i vår verksamhet, 
samt att utbildningen i praktiken genomförs på ett sätt som tar hänsyn till densamma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Markus Ternblad,  
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att Kungsbacka kommun ingår samverkansavtal i 
Göteborgsregionen för gymnasieskolan 2023/2024 – 2026/2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt reviderat avtal har 
medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och andra nätverk för gymnasieskolan, fått 
uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit 
under gällande avtal har arbetats in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal 
för gymnasieskolan i Göteborgsregionen. Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar 
som genomförs mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. Undertecknat avtal ska efter godkännande i 
respektive kommun, vara GR tillhanda senast 2022-08-31. 

Beslutsunderlag 
Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Protokollsutdrag § 389 Förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen 
Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 inklusive bilagor 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

 

 

Cynthia Runefjärd   

Förvaltningschef     
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslag till samverkansavtal för 
gymnasieskolan i Göteborgsregionen 
2023/2024 – 2026/2027 

Förslag till beslut 

Utbildningsgruppen föreslår förbundsstyrelsen att rekommendera 

medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasieskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasieskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller överenskommelser om antagning till gymnasieskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00068 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

Fredrik Zeybrandt    

Utbildningschef            

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för 
gymnasieskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027 

  

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds antagnings- 

och samverkansområde. 

2. Avtalets syfte och intentioner 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns etiska regler kopplade till gymnasieantagning. I 

bilaga 3 finns tidsplan för gymnasieantagning. I bilaga 4 finns tidsplan för det 

regionala samrådet om utbildningsutbudet. I bilaga 5 det gemensamma 

regelverket för elevavstämning. Avtalet hänvisar även till en policy för den 

regionala gymnasiemässan.  

3. Avtalstid 

Avtalet som löper över fyra år gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasieskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasieskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 

Detta avtal reglerar när det gäller erbjudande och mottagande 

• elevernas rätt att erbjudas utbildning på de nationella programmen, 

• elevernas rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 
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• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella programmen, 

• kommunernas möjlighet/skyldighet att erbjuda och ta emot elever 

inom introduktionsprogrammen programinriktat val (IMV) och inom 

yrkesintroduktion (IMY) 

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring introduktionsprogram som 

inte ingår i avtalet. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Parterna enas om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till samtliga nationella program och nationella inriktningar, 

inklusive lärlingsutformade utbildningar, nationellt godkända 

idrottsutbildningar, några unika profiler samt särskilda varianter som 

anordnas inom Göteborgsregionen oavsett om utbildningen anordnas i elevens 

hemkommun eller inte. I avtalet ingår även platser som inrättas för elever som 

på grund av hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen. 

Parterna enas också om att avtalskommunerna utgör samverkansområde för 

antagning till de sökbara introduktionsprogrammen programinriktat val 

utformat för grupp av elever och yrkesintroduktion utformad för grupp av 

elever. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till introduktionsprogrammen 

individuellt alternativ, språkintroduktion, programinriktat val för enskild elev 

och yrkesintroduktion för enskild elev regleras inte via detta samverkansavtal. 

Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med annan 

medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, kommunens 

utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. Kommunerna 

ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. Syftet är att fler 

elever ska nå målen med sin utbildning. 

För gymnasiesärskolan inom Göteborgsregionen finns ett separat 

samverkansavtal. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning. Kommun i 

Göteborgsregionen äger även rätt att sluta samverkansavtal om nationellt 
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godkänd idrottsutbildning och kostnaderna för sådan utanför 

Göteborgsregionen. Avtalet ger inte möjlighet att sluta annat samverkansavtal 

med kommun utanför Göteborgsregionen om utbildningar, som ingår i detta 

avtal. 

5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Regional antagning 

GR:s ansvar 

Gymnasieantagningen antar, enligt Förbundsordningen och gymnasieskolans 

styrdokument, till samtliga nationella program och nationella inriktningar som 

enligt gällande regelverk får starta år 1. Gymnasieantagningen antar på samma 

sätt till en lärlingsutbildning som är utformad så att den startar i år 1. Ansökan 

till det fjärde året på teknikprogrammet görs via Gymnasieantagningen. 

Gymnasieantagningen antar vidare elever, som på grund av en dokumenterad 

hörsel- eller synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade 

studiesvårigheter inte kan följa den vanliga undervisningen, till det nationella 

programmet på samma sätt som för övriga elever. Ibland genomförs 

utbildningen som en profil i specialklass. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen ansvarar för att elev- och betygsuppgifter rapporteras enligt 

regiongemensam tidsplan, se bilaga 3. Kommunen ansvarar vidare för att 

uppgifterna som lämnas till det regiongemensamma antagningssystemet är 

korrekta och uppdaterade.  

 

GR:s ansvar 

Antagning genomförs i det regiongemensamma antagningssystemet enligt årlig 

upprättad tidplan och regionalt överenskomna principer, se bilaga 2 och 3, när 

en elev har sökt ett program och angett önskemål om vilken skola eleven vill 

genomföra sin utbildning i. Eleven prövas sedan på sitt val. Urvalet till 

programmet sker enligt gymnasieförordningen. Om eleven inte antas till valt 

program och skola, prövas eleven på nästa val i rangordningen. Beslut om 

antagning fattas av Utbildningsgruppen, som är regional antagningsnämnd. 

Samråd kan vid behov ske med samverkansområdets förvaltningschefer på 

utbildningsområdet. Etiska regler finns för gymnasieantagningens olika 

skeden. I dessa regleras bland annat sena starter och nedläggningar av 

utbildningar. Se bilaga 2. Reservantagning ska vara genomförd senast första 

hela veckan i september. 

 

Kommunens ansvar 

Kommunen förbinder sig att följa tidplan och de etiska reglerna. 
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5.1.1 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. För 

antagning till år 1 inom Göteborgsregionen prövas andrahandsmottagna vid 

fastställt datum för reservantagningen. 

5.2 Lokal antagning 

Kommunens ansvar 

Antagning till inriktningar 

Anordnarkommunen antar till inriktningar som enligt regelverket får starta 

först i år 2 eller år 3. Urvalsreglerna ska vara kända. Anordnarkommunen 

fördelar eleverna enligt dessa och i mån av plats.  

 

Rätt att senare antas till inriktning 

En anordnarkommun kan enligt nationellt regelverk besluta om rätt att antas 

till en viss önskad inriktning senare. GR:s uppdrag är då att, enligt 

Förbundsordningen, anta eleven till det nationella programmet. 

Anordnarkommunens uppdrag är att informera elever som antagits till 

programmet om rätten att senare antas till önskad inriktning. Antalet platser 

som garanteras ska vara väl kända. 

 

Antagning till fjärde året på teknikprogrammet 

Efter att ansökan gjorts via Gymnasieantagningen antar anordnarkommunen 

elev till fjärde året på teknikprogrammet. 

 

Fördelning av antagna elever på profilen specialklass 

Anordnarkommunen dimensionerar antalet platser på profilen specialklass, 

som är riktad mot elever som på grund av en dokumenterad hörsel- eller 

synnedsättning, rörelsehinder eller andra uttalade studiesvårigheter inte kan 

följa den vanliga undervisningen och som har antagits till det nationella 

programmet. Göteborg anordnar sådan profil för elev med dokumenterad 

hörselnedsättning. För elev, som inte är behörig till nationellt program, sker då 

bedömning innan mottagande till individuellt alternativ kan göras. 

5.3 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program, 

en nationell inriktning, en särskild variant och ett introduktionsprogram 

regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå till inom ett 

samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana situationer beskrivs 

i detta avtal. 
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Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasieutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna situation 

och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra dialog 

med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 

hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s antagningssystem, 

elevinformationssystem, Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt 

rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasieskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och beslutar 

den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasieskolans styrdokument om 

förläggning och dimensionering av de utbildningar som man är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Gymnasieskolans roll för nationell 

och regional kompetensförsörjning regleras i skollagen. Elevens fria val ska 

vara vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 
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elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som introduktionsprogram. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen har valt att ingå i samma antagningsprocess, 

kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och antalet platser i den 

samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 

6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer) och i andra 

nätverk som är relevanta för gymnasieskolan. En tidplan anger när samråd ska 

ske. Se bilaga 4. Såväl anlitande som anordnande kommun deltar i dessa 

samråd. En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära 

förändringar av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan 

en utbildning ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och 

presenteras i Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av 

den nyss genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa 

kommande års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår 

arbetet med att informera de elever som ska välja till gymnasieskolan. 

Justering av organisationen sker därefter enligt GR:s tidplan för antagning till 

gymnasieskola se bilaga 3. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med gemensam antagning till år 1, 

regionala statistikverktyg och rapporter för analys och uppföljning av planerat 

och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala samråden och 

nätverken. 
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Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska kunna verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag till exempel via avtal om att ingå i 

antagningsprocessen, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd mellan 

kommunala och fristående huvudmän. 

 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom regionala branschspecifika 

kompetensråd och regionens övergripande kompetensråd. Ett syfte är att 

säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt lärande (apl) kan uppfyllas inom den 

regionala arbetsmarknaden. Ett regionalt samordningsverktyg för praktik och 

apl erbjuds, vilket kan användas för att skapa överblick, underlätta anskaffning 

och samutnyttjande av apl-platser och för att möta arbetsmarknadens behov. 

Arbetsmarknadens parter kan även informera om arbetsmarknadsläget, till 

exempel i form av regionalt organiserade aktiviteter. 

 

Regional garanti för ett brett utbud 

Medlemskommunerna garanterar gemensamt vissa regionalt strategiska 

utbildningars genomförande. GR:s Utbildningsgrupp beslutar om regionalt 

ekonomiskt åtagande, så kallad regional garanti, för vissa specifika 

gymnasieutbildningar som bedöms vara strategiskt viktiga för regionen och 

som uppvisar låg beläggning, vilket medför höga kostnader per elevplats. 

Utbildningen får då endast ordnas på en kommunal skola i Göteborgsregionen 

för att koncentrera resurserna på ett ställe snarare än att små elevgrupper 

genomför utbildningen på flera ställen. 

 

Regional garanti kan också beviljas om en utbildning är under uppbyggnad och 

har en tydlig profilering mot lokal/regional arbetsmarknad. Samtliga 

medlemskommuner ska bedöma utbildningen som strategiskt viktig. 

Anordnarkommunen står då för investeringar. Om inte samtliga 

medlemskommuner är eniga om att bevilja regional garanti för eventuellt 

tomma platser, kan utbildarkommunen ändå starta utbildningen, men då med 

egen finansiering. 

 

Ansökan om regional garanti 

Kommun som önskar regional garanti kan, senast 1 april året innan den 

regionala garantin ska träda i kraft, ansöka om sådan. Ansökan görs av 

huvudmannen och ställs till GR:s Utbildningsgrupp och skickas till GR. 

Ansökan ska innehålla: 

• Uppgift om antal platser de senaste tre åren, 
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• Kostnad per plats, 

• Genomförda informations- och marknadsföringsinsatser, 

• Information om återkommande investeringar, 

• Dokumenterat väl utvecklat samarbete med lokalt och regionalt 

arbetsliv, 

• Uttalande från berört lokalt eller regionalt programråd, branschvist 

kompetensråd eller branschorganisation om behoven av kompetens 

inom området. 

 

Utbildningschefsnätverket tar del av ansökan om regional garanti och uttalar 

sig innan Utbildningsgruppen fattar beslut. Beviljad regional garanti gäller ett 

år i taget för varje utbildningsomgång och omprövas årligen. Elev som har 

antagits till inriktning med regional garanti garanteras att slutföra sin 

utbildning. Genomförd utbildning med regional garanti och fakturering av 

sådan följs årligen upp och redovisas för Utbildningschefsnätverket. 

 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens ansökningswebb, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja, regional information om Öppet hus-

tillfällen och mötesplatsen Gymnasiedagarna. För den sistnämnda finns en 

regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan uppdateras 

årligen.  

 

Öppet hus riktat till elever som söker till nationellt program får anordnas fram 

till att ansökningsperioden för elev har avslutats (i inledningen av februari). 

Enstaka besök för enskild elev kan vid behov anordnas även efter detta. GR tar 

i anslutning till detta datum bort information om Öppet hus från den regionala 

webbplatsen. Elever som ännu inte är behöriga och antagna kan erbjudas 

Öppet hus efter detta datum. 

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Kommunerna har 

ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte att ge 
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eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de regionala 

insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 

 

8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämningsinformation vid övergång 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola och 

introduktionsprogram till nationellt program samt vid övergång mellan 

program och skola i gymnasieskolan. Hemkommunen respektive 

anordnarkommunen ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för 

att mottagande skola får nödvändig information.  

 

Överlämning kan ske på många sätt såväl i blankettform som genom dialog 

mellan avlämnande och mottagande enhets personal.  Erfarenhetsutbyte, om 

sådana blanketters utformning, sker i GR:s nätverk. Kontaktperson för frågor 

kring överlämning vid övergång ska för varje enhet årligen anges i det 

regiongemensamma antagningssystemet. Genom en väl genomförd 

överlämning ska eleven ges goda möjligheter att fullfölja sin utbildning. Både i 

det gemensamma antagningsverktyget och i det gemensamma 

elevinformationssystemet finns möjlighet att markera att det finns 

överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 
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Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasieskola eller gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i 

kommunernas aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året 

hålla sig informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för 

ansvaret har hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som 

berörs lämpliga individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på 

adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasieskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 

gymnasieexamen eller studiebevis inrapporteras till IT-systemet enligt GR:s 

tidplan och principer. Rapporteringen kan även gå via BEDA-systemet och 

vidare till GR. Kommunerna förbinder sig att följa dessa rutiner, rapportera 

elevförändringar i IT-systemet och att verka för att fristående gymnasieskolor 

inom den egna kommunen gör på samma sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 
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kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för samtliga utbildningar som ingår i avtalet betalas 

i enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som 

utgör en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras 

årligen i samband med att utbildningsutbudet revideras.  

 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 
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omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under tre år för ett fullständigt gymnasieprogram. Om eleven genomför ett 

reducerat program eller om det med hänsyn till elevens förutsättningar i övrigt 

finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan hemkommunen och 

anordnarkommunen senast 1 april det tredje året avtala om extra IKE för 

förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan överläggning inledas 

även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som äger rätt att sluta avtal 

om ersättning för förlängd undervisning och informerar övriga kommuner om 

vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om extra IKE på pris per 

poäng i förhållande till programpriset.  

10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Programinriktat val (IMV) 

Programinriktat val ersätts dels med den del som motsvarar det nationella 

programmet som IMV är inriktat mot, dels den del som avser det stöd som 

eleven behöver för att uppnå behörighet till yrkesprogrammet. Ersättning ska 

utgå under högst ett år. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp 

som anges i den interkommunala prislistan.  

10.7 Yrkesintroduktion (IMY) 

Yrkesintroduktionsprogram som är utformat för en grupp elever ersätts dels 

med det pris som gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för 

den del som avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin 

studieplan. För den sistnämnda delen finns ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. 

10.8 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.9 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 
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Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp, 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunens faktiska 

kostnader.  

10.10 Ersättning för regional garanti 

Ersättningsmodell vid regional garanti 

Medlemskommunerna beslutar gemensamt om gruppstorlek för den berörda 

utbildningen med utgångspunkt i anordnarkommunens ansökan. För platser 

som inte fylls betalar medlemskommunerna kostnad per plats i proportion till 

sin folkmängd. 

10.11 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.12 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  

10.13 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för dagliga resor mellan bostad och skola 

eller eventuellt inackorderingstillägg. Kostnader för utbildning förlagd på 

annan plats eller annan tid än ordinarie skoltid bekostas av 

anordnarkommunen. Det kan till exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande 

och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för gymnasieskolans 

personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasieskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  
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12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslut om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 

eldsvåda, krig med mera är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada 

eller förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

 

För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 

infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  
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3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Etiska regler kring 
gymnasieantagningen  
 

Avser kommunala och fristående gymnasieskolor inom Göteborgsregionen.  

Marknadsföring  

Det är inte tillåtet att skicka ut information eller på annat sätt kontakta elever i 

anslutning till perioderna för preliminär- och slutantagningen. Perioderna 

avser två veckor inför preliminärantagningen och tre veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Efter slutantagningen får skolan endast kontakta 

elever som är antagna på den egna skolan.  

Organisation  

Sista dag att ändra gymnasieorganisation inför slutantagningen i juni fastställs 

årligen till ett visst datum. Undantag kan finnas för kommun om 

Utbildningschefsnätverket finner det nödvändigt att vidta åtgärder för att 

minska antalet elever som står utanför gymnasieskolan, i enlighet med 

kommunernas aktivitetsansvar. Datum för sista dag att lägga ner en utbildning 

fastställs också årligen. Information om datum tillhandahålls och aviseras via 

antagningssystemet till organisationsansvariga för respektive gymnasieskola.  

Ansökan  

Valen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen ska registreras direkt i 

antagningssystemet Indra eller på GR:s ansökningsblankett. Skolan får inte 

använda egna ansökningsblanketter. Det är mycket viktigt att det klargörs på 

vilken plats eleven vill ha sin utbildning. Kommer eleven från kommun utanför 

Göteborgsregionen ska ansökan och betyg skickas från elevens hemkommun 

till GR:s gymnasieantagning som registrerar eleven och dess val.  

Antagning  

Resultatet av preliminär- eller slutantagningen får inte delges eleverna förrän 

GR:s Utbildningsgrupp (antagningsnämnd) fastställt antagningen för de 

kommunala skolorna. De fristående gymnasieskolorna godkänner föreslagna 

elever via antagningssystemet Indra. GR:s gymnasieantagning informerar 

antagningsresultatet till samtliga sökande. Elev kan endast vara antagen till en 

utbildning på gymnasieskola inom Göteborgsregionen.  
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Sena omval  

Val efter sista ansökningsdag till kommunala- och fristående gymnasieskolor 

godkänns fram till ett fastställt datum inför slutantagningen i juni. Sker sena 

omval efter slutantagningen läggs omvalet sist i turordningslistan till vald 

utbildning, det vill säga efter alla reserver. Detta oavsett vilken poäng den 

sökande har. De sena omvalen sorteras i omvalskön utifrån poäng.  

Upprättning vid felaktighet  

Felaktigheter som sökande själv inte har orsakat och som medverkat till 

felaktigt beslut ska snarast upprättas. Det är huvudmannens ansvar att tillse 

upprättning.  

Reservantagning  

I början av augusti börjar reservantagningen och den pågår fram till första hela 

veckan i september. Den enskilda gymnasieskolan är under reservantagningen 

skyldig att enligt viss rutin rapportera om en elev avgår. Om ledig plats uppstår 

antar Gymnasieantagningen reserver i turordning utifrån deras poäng. Först 

efter att samtliga reserver antagits prövas sena omval på eventuellt lediga 

platser. Detta innebär att den enskilda gymnasieskolan inte får ta in reserver 

från reservlistan eller från egen upprättad lista.  

Information till hemkommun  

När en elev börjar eller slutar vid en gymnasieskola med en annan huvudman 

än hemkommunen, ska huvudmannen snarast meddela detta till 

hemkommunen, enligt Skollagen 15 kap. 15 §. Inom Göteborgsregionen åvilar 

det varje gymnasieskola att löpande rapportera detta via regiongemensamt 

elevinformationssystem. Med förändring avses elev som byter studieväg, 

årskurs, avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte.  

Antagningens avslutande  

Antagningen avslutas vid fastställt datum i september för samtliga 

gymnasieskolor. Via ett fastställt gemensamt avslutningsdatum kan 

antagningsresultatet överföras till regiongemensamt elevinformationssystemet, 

i syfte att tillhandahålla underlag till det kommunala aktivitetsansvaret.  

 

*Antagningsperiod = Den period då antagningssystemet Indra är öppet för 

inloggning 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till gymnasieskolan  
En förutsättning för att upprätthålla elevernas rätt att söka 

gymnasieutbildning är att det finns en på förhand upprättad och kommunicerad 

tidsplan för antagningen till gymnasieskola. Tidsplan för gymnasieantagningen är 

även ett viktigt planeringsunderlag för samtliga involverade parter i 

antagningsarbetet. Det är många beslut som ska fattas av avlämnande- och 

mottagande skola och av beslutsfattare hos huvudman för att antagningen ska 

kunna genomföras. Med en tidsplan som är beslutad i god tid och som är väl 

kommunicerad kan samtliga berörda parter tillse att underlag är på plats och att 

beslut är fattade i tid för genomförande av antagning.  

 

Gymnasieantagningen tar årligen fram ett förslag till tidsplan för arbetet med 

antagningen till gymnasieskolan i Göteborgsregionen inför kommande 

antagningsår. Förslaget redovisas Utbildningschefsnätverket för bedömning och 

beslutas i Utbildningsgruppen. 

 

Förslaget följer den lagstiftning som reglerar preliminär antagning och 

genomförande av slutlig antagning (Gymnasieförordningen 7 kap 7 §). Förslaget 

utgår även ifrån de av Sveriges Kommuner och Regioners framtagna nationella 

rekommendationer samt ifrån regionala överenskommelser och beslut. 

Gymnasieantagningens årshjul 

 

 

 



Tidsplan för arbetet med antagningen till gymnasieskola     2 (5) 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 3 Tidsplan för 

antagning till gymnasieskolan 

 
 
 

  

 

Regionala överenskommelser 

Över tid har ett antal regionala överenskommelser och principiella 

ställningstaganden gjorts rörande de händelser som ingår i tidsplanen. Nedan 

redovisas dessa tillsammans med beskrivning och motiv. 

 

• Ansökningsperioden för sökande elever öppnar i december och löper över 

jullovet, så att sökande elever får god tid att göra väl övervägda val utifrån 

inrapporterade höstterminsbetyg. Ansökan stängs den 1 februari, eller 

närmaste vardag om den 1 februari inträffar på en helgdag. 

• Efter att ansökan stängs för sökande elever kan sökande vid behov göra 

ytterligare val, men då via sin skolas studie- och yrkesvägledare. Studie- och 

yrkesvägledare kan för elevs räkning göra justeringar i ansökan till dess att 

ansökan stängs inför preliminärantagningen och därefter inför 

slutantagningen. 

• Efter preliminärantagningen är det viktigt att sökande elever som ej blivit 

preliminärt antagna säkrar upp sin ansökan med ytterligare val. Därför 

öppnas ansökan åter och val kan göras av studie- och yrkesvägledare för 

sökande som har behov av att säkra upp sin ansökan inför slutantagningen.  

• Sista dag att lägga ned utbildning förläggs senast två veckor innan ansökan 

stängs inför slutantagningen. Detta så att sökande som berörs av 

nedläggning har en möjlighet att göra omval eller tilläggsval. 

• Sista ansökningsdag förläggs till den 1 juni, eller närmaste vardag om den 1 

juni inträffar på en helgdag.  

• Rapportering av slutbetyg från avlämnande skola förläggs i förhållande till 

när slutlig antagning sker. I planeringen bör man i möjligaste mån verka för 

att betygskompletteringar som tillkommer vid lovskola kan komma med 

inför slutantagningen. Om behörighetskomplettering vid lovskola sker efter 

sista dag för betygsrapportering rapporteras betyget till 

Gymnasieantagningen efter slutantagningen och elev prövas på sitt nya 

betyg vid reservantagningen.   

• Inför slutantagningen genomförs en sista simuleringskörning när 

slutbetygen är rapporterade. Detta så att skolhuvudman dimensionerar 

antal utbildningsplatser i relation till faktiskt utfall av behöriga sökande. 

• Efter det att skolhuvudman fastställt antalet utbildningsplatser inför 

slutantagningen kan de inte justeras, utan fastställd organisation gäller.     

• Val efter slutantagningen räknas som sent inkomna och prövas i mån av 

ledig plats, efter sökande reserver som gjort sitt val i tid. 

• Reservantagningen avslutas första hela arbetsveckan i september. Därefter 

tar gymnasieskola över tillsättandet av eventuellt lediga platser samt 

antagning till inriktning vid senare årskurs. Gymnasieskola rekommenderas 

utgå ifrån de reservlistor som finns i antagningssystemet. När dessa listor 

blir inaktuella utgår gymnasieskola liksom Gymnasieantagningen ifrån 

gällande lagstiftning för behörighet och urval till aktuellt program.  
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Tidsplan 

Nedan listas de händelser som ingår i tidsplanen och ungefärlig tidpunkt för när 

de inträffar under ett antagningsår. Datumen kan variera från år till annat 

eftersom hänsyn behöver tas till när helgdagar infaller och annat som kan 

påverka antagningsarbetet. Datum för händelserna i tidsplanen för kommande 

antagningsår fastställs av Utbildningsgruppen vid möte tidigast i januari och senast 

i mars. 

 

December Ansökan öppnar  

December Betygsrapportering ht-betyg startar 

December Betygsrapportering ht-betyg stänger 

1 februari Ansökan för sökande elev i antagningssystemet stängs 

Mars Studievägledare inom regionen ska ha registrerat ansökningar 
för elever som ej registrerat sin ansökan själva 

Mars Ansökan för studievägledare stänger 

Mars Skolorna ska ha registrerat eventuella provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Mars Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Mars Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Mars Kommunerna ska ha registrerat samtliga yttranden och beslut 
om mottagande inför preliminärantagningen 

Mars Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal 
utbildningsplatser inför preliminärantagningen 

Mars Antagningssystemet stängs för preliminärantagning och 
antagningsarbete påbörjas. Begränsad åtkomst till 
antagningssystemet för användarna.  

April Beslut om preliminärantagningen 

April Preliminärantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnar för 
studievägledare 
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April Antagningsstatistik för preliminärantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Maj Sista dag för ansökan till utbildningar med färdighetsprov för 
att garanterat bli kallad till prov 

Maj Sista dag för gymnasieskolor att lägga ner en utbildning så att 
elever hinner göra omval innan den 1 juni då ansökan stänger 

Juni Skolorna ska ha registrerat sina uppropstider 

1 juni Ansökan i antagningssystemet stängs  

Juni Sista dag att lämna in internationella betyg från ISGR 

Juni Skolorna ska ha registrerat eventuellt provresultat på estetiska 
program och spetsutbildningar 

Juni Skolorna ska ha placerat elever för RIG och NIU samt särskilda 
varianter 

Juni Skolorna ska ha rangordnat elever för international 
baccalaureate 

Juni Slutbetyg för sökande inom Göteborgsregionen ska 
vara inlästa eller registrerade i antagningssystemet 

Juni Sista dag för gymnasieskolorna att registrera beslut om dispens 
i engelska 

Juni Grundskolor inom Göteborgsregionen ska ha klarmarkerat att 
korrekt slutbetyg är inlästa/registrerade i antagningssystemet 

Juni Gymnasieskolorna ska ha klarmarkerat antal platser inför 
slutantagningen 

Juni Kommunerna ska ha registrerat yttranden och beslut om 
mottagande inför slutantagningen 

Juni Inloggning till Indra stängs för slutantagning 

Juni Fristående gymnasieskolor ska ha klarmarkerat föreslagna 
elever för antagning 

Juni Beslut om slutantagningen 
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Juni Slutantagningen publiceras för sökande elever och 
skolpersonal i antagningssystemet. Ansökan öppnas för 
studievägledare för registrering av sena omval 

Juni Antagningsstatistik för slutantagningen publiceras för 
kommunerna i antagningens statistikverktyg - 
Antagningsanalys 

Augusti Reservantagning för nationella program och sökbara 
introduktionsprogram för grupp av elever publiceras  

Augusti Reservantagning för introduktionsprogram för enskild 
publiceras 

September Reservantagningen avslutas 
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 4 Regionalt 

samråd om utbud 

2022.02-25 

 

 

Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasieskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

1:a april inför hösten  Ansökan om regional garanti Kommun ansöker 

     till GR      

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

 

april     GR bereder ansökan 

om regional  

garanti och antal platser  Utbildningschefer

   

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

           

maj     Beslut om regional garanti Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 
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oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 

 

december och vidare Enligt tidplan för antagning GR/kommun 

till gymnasieskola 

 Se bilaga 2.  
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Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

22-02-25 

 

Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola lämnas på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola varje läsår 

rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På så sätt 

säkerställs gymnasieskolans rapportering om att elev påbörjat 

utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs och att ungdom som 

inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det kommunala 

aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 



    2 (2) 

Samverkansavtal för gymnasieskolan Bilaga 5 

Elevavstämning 

 

 

   

 

7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola ansvarar för att information som inte kan hämtas 

nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller examen/studiebevis för 

elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt personnummer, 

gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 



 
 

Datum 

2022-05-20 
Diarienummer 

GA 2022-00130 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 

 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 - 2026/2027 
 

Förslag till beslut  
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad beslutar att Kungsbacka kommun ingår samverkansavtal i 
Göteborgsregionen för gymnasiesärskolan 2023/2024 – 2026/2027. 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt reviderat avtal har 
medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och andra nätverk för gymnasieskolan, fått 
uttrycka önskemål om förändringar av och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit 
under gällande avtal har arbetats in i det nya avtalet.  

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom förslaget till samverkansavtal 
för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de 
utbildningar som genomförs mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. Undertecknat avtal ska efter 
godkännande i respektive kommun, vara GR tillhanda senast 2022-08-31. 

Beslutsunderlag  
Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknads tjänsteskrivelse, 2022-05-20 
Protokollsutdrag § 390 Förbundsstyrelsen, Göteborgsregionen 
Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 2026/2027 inklusive 
bilagor. 

Beslutet skickas till 
Göteborgsregionen 

 

 

Cynthia Runefjärd  

Förvaltningschef  
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Förbundsstyrelsen – ärende 17 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen 2023/2024 – 
2026/2027 

Förslag till beslut 

På förslag från utbildningsgruppen föreslås förbundsstyrelsen 

rekommendera medlemskommunerna att fastställa samverkansavtalet för 

gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Samverkansavtalet för gymnasiesärskolan revideras vart fjärde år. Inför ett nytt 

reviderat avtal har medlemskommunerna, via Utbildningschefsnätverket och 

andra nätverk för gymnasieskolan, fått uttrycka önskemål om förändringar av 

och tillägg till befintligt avtal. Revideringar som har tillkommit under gällande 

avtal har arbetats in i det nya avtalet. Utbildningsgruppen har hållits 

informerad under processen. Avtalet har även anpassats till förändringar som 

beslutats när det gäller styrdokumenten för gymnasiesärskolan. 

 

Samverkansavtalet är Utbildningsgruppens regionala styrdokument och 

innehåller rutiner för antagning till gymnasiesärskolan, regionala 

samverkansformer kring planering och dimensionering av utbudet, rutiner för 

användning av regionala verktyg, rutiner för överlämning, stöd och 

uppföljning, genomförande av vissa gemensamma insatser med koppling till 

studie- och yrkesvägledning, överenskommelse om interkommunal ersättning 

samt idé- och erfarenhetsutbyte. 

 

För ”Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 

– 2026/2027” är det följande beslutsgång som gäller: 
 

1. Beslut i Utbildningschefsnätverket  

2. Beslut i Utbildningsgruppen  

3. Förbundsstyrelsen rekommenderar medlemskommunerna att fastställa 

samverkansavtalet för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  

4. Avtal ska efter godkännande i respektive kommun, undertecknat och 

tillsammans med kopia av beslut i nämnd/styrelse eller av den utsedd person, 

senast den 31 augusti 2022 vara GR tillhanda. 

 

4 mars 2022 enades Utbildningschefsnätverket om att ställa sig bakom 

förslaget till samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen.  
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Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Margaretha Allen, utvecklingsledare 

Datum: 2022-03-17, diarienummer: 2022-00069 

 

Förslaget till nytt samverkansavtal omfattar de utbildningar som genomförs 

mellan läsåren 2023/2024 och 2026/2027. 

.  

Beslutsunderlag 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i Göteborgsregionen 2023/2024 – 

2026/2027 inklusive bilagor. 

 

Helena Söderbäck 

    Förbundsdirektör 
 

Fredrik Zeybrandt   

Avdelningschef                

 

Skickas till  

Medlemskommunerna 
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Samverkansavtal för gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionen 2023/2024–2026/2027 

 

 

 

 

 

2022-02-25 

 

Samverkansavtal för 
gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen  

2023/2024 – 2026/2027  

 

1. Avtalsparter 

Avtalets parter utgörs av kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 

Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn 

och Öckerö, vilka ingår i Göteborgsregionens kommunalförbunds 

samverkansområde för gymnasiesärskolan.  

2. Avtalets syfte och intentioner 

Syftet med avtalet är att skapa förutsättningar för utveckling av 

gymnasiesärskolan och att ge alla ungdomar i regionen likvärdiga möjligheter 

till utbildning med god kvalitet. 

 

Bakgrund och motiv till avtalet finns i bilaga 1, där fördelarna med ett öppet 

utbildningslandskap beskrivs med utgångspunkt i Utbildningsgruppens 

styrdokument. I bilaga 2 finns tidsplan för antagning till gymnasiesärskola. I 

bilaga 3 finns tidsplan för det regionala samrådet om utbildningsutbudet. I 

bilaga 4 det gemensamma regelverket för elevavstämning inom 

Göteborgsregionen. Avtalet hänvisar även till en policy för den regionala 

gymnasiemässan och fjärde dagen.  

3. Avtalstid 

Avtalet, som löper över fyra år, gäller för läsåren 2023/2024 – 2026/2027. 

Innehållet och formen för samverkan enligt detta avtal kan ändras med 

anledning av eventuella nationella förändringar i lagar och förordningar om 

planering, dimensionering och erbjudande om utbildningar. 

4. Avtalets omfattning 

Gymnasiesärskolan regleras i Skollagen, Gymnasieförordningen, Läroplan för 

gymnasiesärskolan samt av Skolverkets författningssamling (SKOLFS). Avtalet 

utgår från ovanstående regelverk och kompletterar med regionala 

överenskommelser som inte regleras i dessa. 
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Avtalet reglerar för målgruppens elever 

• elevens rätt att erbjudas utbildning på de nationella 

gymnasiesärskoleprogrammen, 

• elevens rätt att tas emot som sökande till dessa utbildningar, 

• kommunernas skyldighet att erbjuda och ta emot elever på utbildning 

inom de nationella gymnasiesärskoleprogrammen. 

 

Parterna enas om att varje kommun, som anordnar gymnasiesärskola, ska ta 

emot elever från hela samverkansområdet till sina nationella program oavsett 

om de anordnas i elevens hemkommun eller inte.  

 

Varje kommun ansvarar för att ungdomarna i kommunen erbjuds 

gymnasieutbildning av god kvalitet antingen i hemkommunen, via detta 

samverkansavtal eller genom enskilda avtal kring individuella program som 

inte ingår i avtalet. 

 

Avtalet berör också utvecklingen av gymnasiesärskola inom 

samverkansområdet till exempel genom introduktion av nya utbildningar, 

gemensamt utvecklingsarbete och gemensam kompetensutveckling. 

4.1 Utbildningar som omfattas av avtalet 

Samverkansavtalet omfattar samtliga nationella program och inriktningar och 

samtliga fyra år. Gymnasial lärlingsutbildning är ett sätt att genomföra en 

studieväg, varför denna form också inkluderas i samverkansavtalet. 

4.2 Utbildningar som inte omfattas av avtalet 

Mottagande, placering och antagning till individuella program regleras inte via 

detta samverkansavtal. Om en kommun sluter avtal om sådan utbildning med 

annan medlemskommun ska avtalet utgå från individuell studieplan, 

kommunens utbildningsplan och överenskommen interkommunal ersättning. 

Kommunerna ska även vara överens om hur elevens resultat ska följas upp. 

Syftet är att fler elever ska nå målen med sin utbildning. Kommun som tar 

emot elev registrerar denna i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet. 

4.3 Möjlighet att ingå annat avtal 

För naturbruksutbildning tillåter detta avtal att ett annat samverkansavtal sluts 

med Västra Götalandsregionen. Kungsbacka i Halland kan sluta 

samverkansavtal med valfri region om naturbruksutbildning.  
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5. Antagning och ansvarsfördelning 

5.1 Kommunernas mottagande och antagning 

Eleven och elevens vårdnadshavare ansöker till det fritt sökbara utbudet och 

anger önskad skola och program. Särskilda rutiner gäller individuellt program. 

Eleven prövas på sina olika valalternativ om det inte går att uppfylla elevens 

förstahandsval. Antagande kommun fattar beslut om antagning. I bilagor 

beskrivs exempel på hur varje anordnarkommun i Göteborgsregionen 

genomför antagningsprocessen. Resultatet av kommunens antagning ska 

registreras i det regiongemensamma antagningssystemet. Se bilaga 2. 

5.1.1 Regional samverkan vid urvalssituation 

Antagningsarbetet ska genomföras gemensamt mellan berörda kommuners 

företrädare till exempel när urval kan behöva tillämpas. Avlämnande 

kommuner (personer som känner elevens bakgrund och behov) och 

mottagande kommuner bedömer då via personliga kontakter vilka elever som 

har bäst behov av utbildningen om en urvalssituation uppkommer. Samråd 

sker också vid andra tillfällen under året då behov finns. 

5.1.2 Mottagande i andra hand 

Via det nationella frisökssystemet med andrahandsmottagning kan en elev 

studera i annan kommun i hela landet. Detta innebär att först när elever från 

samverkansområdet och andra som omfattas av rätten att antas i första hand är 

antagna har frisökande elever rätt att bli prövade till lediga platser och 

hemkommunen är då skyldig att betala interkommunal ersättning. Detta gäller 

antagning till samtliga fyra år. 

5.2 Rätten att fullfölja utbildning 

Elevens rätt att fullfölja den påbörjade utbildningen på ett nationellt program 

eller en nationell inriktning regleras övergripande i Skollagen. Hur detta ska gå 

till inom ett samverkansområde regleras inte. Några rutiner vid sådana 

situationer beskrivs i detta avtal. 

 

Rutin vid akut och oplanerad nedläggning 

Om en utbildning akut och oplanerat riskerar att läggas ner i kommun i 

Göteborgsregionen och det finns elev som inte kan fullfölja sin 

gymnasiesärskoleutbildning ska anordnarkommunen i första hand lösa denna 

situation och då hålla elevs hemkommun informerad, i andra hand genomföra 

dialog med övriga medlemskommuner för en lösning till elevens bästa. 

 

Rutin vid inflyttning till Göteborgsregionen 

Om en elev flyttar in till kommun i Göteborgsregionen och önskar fullfölja sin 

påbörjade utbildning inom samverkansområdet är rutinen att den nya 
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hemkommunen i första hand bereder eleven plats på utbildning i egen regi 

enligt elevens studieplan. I andra hand, om kommunen inte själv anordnar 

utbildningen, men erbjuder den via detta avtal, ska kommunen kontakta de 

kommuner som erbjuder utbildningen för att undersöka om eleven kan beredas 

plats i den kommunen. Information om var utbildningar erbjuds inom 

Göteborgsregionen finns till exempel i GR:s elevinformationssystem, 

Utbildningskatalogen Vad ska jag välja samt rapporten om gymnasialt utbud.  

6. Planering och dimensionering - ansvarsfördelning 

6.1 Anordnarkommunens ansvar 

De lokala initiativen ligger till grund för det samlade regionala utbudet i 

gymnasiesärskolan. För förändringar av utbildningsutbudet ansvarar och 

beslutar den enskilda anordnarkommunen enligt gymnasiesärskolans 

styrdokument om förläggning och dimensionering av de utbildningar som man 

är huvudman för.  

6.2 Utbildningsgruppens ansvar 

Utbildningsgruppen ska långsiktigt säkerställa ett kvalitativt utbildningsutbud 

tillgängligt för alla elever i alla delar av regionen och därmed motverka 

segregation mellan skolor och mellan elever. Elevens fria val ska vara 

vägledande för dimensioneringen av antalet platser i regionen. 

Utbildningsgruppens uppgift blir att balansera elevens behov med lokala och 

regionala utvecklingsperspektiv och att stimulera regionens alla 

utbildningsanordnare att utveckla ett utbud som motsvarar individens, 

arbetsmarknadens såväl som samhällets behov. 

 

Planeringshorisonten bör sträcka sig över en treårsperiod för att säkerställa en 

långsiktighet i utbildningsutbudet både när det gäller nystart och utökning 

samt nedläggning och neddragning. Under avtalsperioden förväntas ökande 

elevkullar, vilket ska vara utgångspunkten för dimensioneringen av såväl 

nationella program som individuella program. Syftet är att den förväntade 

elevutvecklingen kan omhändertas tillsammans och att utbyggnad och 

nyetablering går i takt med elevökningen. Då både kommunala och fristående 

huvudmän i Göteborgsregionen ingår i det regiongemensamma 

elevinformationssystemet, kan Utbildningsgruppen följa det totala utbudet och 

antalet platser i den samlade organisationen.  

 

Utbildningsgruppen kan vid behov lägga fram ett övergripande 

dimensioneringsförslag för medlemskommunerna att ta ställning till. 
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6.3 Regionala samverkansformer  

Samråd om planering, dimensionering och erbjudande av utbildning 

Samverkan om utbudet sker genom samråd i Utbildningsgruppen (den 

regionala politiska gruppen), Utbildningschefsnätverket (förvaltningschefer 

med ansvar för utbildning), Gymnasienätverket (gymnasiechefer), 

Särskolenätverket och i andra nätverk som är relevanta för gymnasiesärskolan. 

En tidplan anger när samråd ska ske. Se bilaga 3. Såväl anlitande som 

anordnande kommun deltar i dessa samråd.  

En anordnarkommun ska lägga fram sitt förslag till preliminära förändringar 

av utbud och dimensionering av platser senast 1 april året innan en utbildning 

ska starta. Samråd sker sedan i Utbildningschefsnätverket och presenteras i 

Utbildningsgruppen. I oktober sker samråd och avstämning av den nyss 

genomförda antagningen för att huvudmännen ska kunna anpassa kommande 

års behov av program, inriktningar och platser. Under hösten pågår arbetet 

med att informera de elever som ska välja till gymnasiesärskolan. Justering av 

organisationen sker därefter. 

Samråd sker även i form av utveckling av antagningsförfarandet av 

målgruppens elever inom det gemensamma samverkansområdet. 

 

Utbildningsgruppens roll 

Kommunerna kan via Utbildningsgruppen lägga synpunkter på de planerade 

förändringarna innan dessa beslutas och genomförs. Om Utbildningsgruppen 

finner den föreslagna förändringen olämplig från ett regionalpolitiskt 

utbildningsperspektiv ska Utbildningsgruppen ges möjlighet att redovisa sin 

ståndpunkt innan beslut fattas i aktuell kommunens nämnd. 

 

GR:s underlag, verktyg och metoder för samråd 

Samtliga medlemskommuner har ett ansvar för att följa den regionala 

demografiska utvecklingen/elevutvecklingen och de andra kommunernas 

planer.  I det arbetet bidrar GR bland annat med regiongemensamt 

elevinformationssystem, regionala statistikverktyg och rapporter för analys och 

uppföljning av planerat och genomfört utbud. GR samordnar även de regionala 

samråden och nätverken. 

 

Samråd med fristående huvudmän 

För att den regionala dimensioneringen ska verka för att elevens 

förstahandsval kan tillgodoses ska samråd i olika former ske med fristående 

huvudmän. Det kan ske på lokal nivå i kommunen, på regional nivå genom 

gemensamma underlag, statistikverktyg, nätverk och via regionala samråd 

mellan kommunala och fristående huvudmän. 

Samråd med arbetslivet 

Varje kommun ansvarar för att samråd sker enligt lag och förordning med 

arbetslivet i de lokala program- och lärlingsråden. Regionalt samråd sker med 

berörda arbetsmarknadsparter genom det regionala programrådet för 
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gymnasiesärskolan. Syftet är att säkerställa att kravet på arbetsplatsförlagt 

lärande (apl) kan uppfyllas inom den regionala arbetsmarknaden och därmed 

underlätta elevens övergång till arbetslivet. Ett regionalt samordningsverktyg 

för praktik och apl finns och kan användas för att skapa överblick, underlätta 

anskaffning och samutnyttjande av apl-platser och för att möta 

arbetsmarknadens behov. Arbetsmarknadens parter kan även informera om 

arbetsmarknadsläget, till exempel i form av den regionala mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. 

7. Information, vägledning och marknadsföring 

7.1 Information om utbildningar 

Informationen ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och 

lättillgänglig. Kommunerna har ett gemensamt ansvar för information till 

elever, föräldrar och övriga berörda om utbildningar som ingår i avtalet. 

Informationen ges kommunalt, regionalt och via nationella källor. Några 

regionala exempel är Gymnasieantagningens webb, utbildningskatalogen Vad 

ska jag välja, regional information om Öppet hus-tillfällen och mötesplatsen 

Gymnasiedagarna och fjärde dagen för gymnasiesärskolan. För den sistnämnda 

finns en regional policy för hur man uppträder som utställare. Denna kan 

uppdateras årligen.  

7.2 Vägledning 

Vägledning, som har sin utgångspunkt i en stödprocess till individen, ska vara 

neutral och oberoende av olika valalternativ och huvudman. Vägledningen 

genomförs i hemkommunen och/eller i anordnarkommunen. Kommunerna 

har ansvaret för vägledningsinsatser, men aktiviteter med olika format i syfte 

att ge eleverna ett mer välgrundat studie- och yrkesval ingår även bland de 

regionala insatserna. 

7.3 Marknadsföring 

Marknadsföring är ett led i utbildningsanordnares erbjudande. Enligt 

marknadsföringslagen ska all marknadsföring utformas enligt god 

marknadsföringssed. I de fall marknadsföring mot unga utgörs av reklam ska 

detta vara möjligt att identifiera. Reklamen ska vara vederhäftig, sann och 

utformas med socialt ansvar. Vilseledande reklam får inte förekomma och 

jämförande reklam får endast ske på det sätt som regleras i 

marknadsföringslagen. 
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8. Överlämning, stöd och uppföljning 

8.1 Överlämning 

Med målet att skapa organisationer som ger eleverna förutsättningar att lyckas 

med sina studier ska kommunerna verka för att relevant kommunikation 

kommer till stånd enligt regelverket vid övergång från grundskola, 

grundsärskola och gymnasiesärskola samt vid övergång mellan program och 

skola i gymnasiesärskolan. Hemkommunen respektive anordnarkommunen 

ansvarar, med iakttagande av sekretesslagstiftningen, för att mottagande skola 

får nödvändig information. Överlämning kan ske på många sätt såväl i 

blankettform som genom dialog mellan avlämnande och mottagande enhets 

personal.  För enheter som inte har en egen överlämningsblankett finns en 

gemensamt framtagen blankett. Kontaktperson för frågor kring överlämning 

ska för varje enhet årligen anges i det regiongemensamma antagningssystemet. 

I detta och i det gemensamma elevinformationssystemet finns även möjlighet 

att markera att det finns överlämningsinformation till mottagande skola.  

8.2 Extra anpassningar och särskilt stöd 

Skollagen och gymnasieförordningen reglerar elevers rätt till extra 

anpassningar och särskilt stöd. Anordnarkommun i Göteborgsregionen ska i så 

stor utsträckning som möjligt hålla hemkommunen informerad om elevens 

progression i de fall eleven erhåller särskilt stöd som utgår från ett 

åtgärdsprogram.  

8.3 Kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar under 20 år 

Ungdomar som är folkbokförda i kommunen, inte längre skolpliktiga, inte fyllt 

20 år och inte genomför eller har fullföljt utbildning på nationellt program i 

gymnasiesärskola eller motsvarande utbildning ingår i kommunernas 

aktivitetsansvar. Kommunen är skyldig att löpande under året hålla sig 

informerad om hur ungdomarna är sysselsatta. Inom ramen för ansvaret har 

hemkommunen också uppgiften att erbjuda de ungdomar som berörs lämpliga 

individuella åtgärder och dokumentera sina insatser på adekvat sätt.  

8.4 Regionalt elevinformationssystem 

Enligt Skollagen ska elevs hemkommun snarast meddelas när en elev börjar 

eller slutar vid en gymnasiesärskola med annan huvudman än hemkommunen. 

För att kommunerna ska kunna fullgöra sitt ansvar att rapportera 

elevförändringar, finns regiongemensamma rutiner och ett gemensamt IT-

system. Detta underlättar också för kommunerna att fullgöra sitt 

aktivitetsansvar. Med förändring avses elev som byter studieväg, årskurs, 

avbryter studierna, gör ett studieuppehåll eller ett skolbyte eller att eleven 

påtagligt avviker från normal studietakt. Även uppgifter om elevs utfärdade 
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gymnasiesärskolebevis inrapporteras till det regiongemensamma 

elevinformationssystemet enligt GR:s tidplan och principer. Rapporteringen 

kan även gå via BEDA-systemet och vidare till GR. Kommunerna förbinder sig 

att följa dessa rutiner, rapportera elevförändringar i IT-systemet och att verka 

för att fristående gymnasieskolor inom den egna kommunen gör på samma 

sätt. 

 

För att samarbetet ska fungera fullt ut krävs att skolorna och kommunerna i 

Göteborgsregionen uppfyller sina åtaganden gentemot ungdomarna och mot 

sina samarbetspartners. Varje kommun ansvarar för att utse olika behörigheter 

såsom registreringsansvarig för respektive skola, administratör/ekonom på 

kommun och handläggare och registeransvarig för det kommunala 

aktivitetsansvaret, det vill säga de som för skola och kommun svarar för 

rapporteringen till det regionala IT-systemet. Information om utsedda 

kontaktpersoner ska rapporteras till Gymnasieantagningen via mail. Se även 

bilaga 4. 

8.5 Uppföljning 

Lokal uppföljning 

Medlemskommunernas egna uppföljningar och sammanställningar av resultat 

och kvalitet utgör ett viktigt underlag. Dessa ska på ett enkelt sätt kunna nås av 

samtliga medlemskommuner, till exempel via webbaserad publicering. 

 

Regional uppföljning 

Detta avtal utvärderas och följs upp regelbundet och resultatet presenteras 

fortlöpande. Om Utbildningsgruppen bedömer att kvalitetsbrister finns i någon 

del av det utbildningsutbud som avtalet omfattar, förbinder sig den aktuella 

kommunen att ge Utbildningsgruppen möjlighet att redovisa sin ståndpunkt. 

Om kommunen håller med om kvalitetsbristen ska kommunen redovisa vilka 

åtgärder som görs för att åtgärda problemet.  

 

9. Ekonomiska förutsättningar 

9.1 Prislista för interkommunal ersättning 

Gemensam modell 

Interkommunal ersättning för utbildningar som ingår i avtalet betalas i 

enlighet med en gemensam modell och en överenskommen prislista, som utgör 

en bilaga till detta avtal. Prislistan löper kalenderårsvis och revideras årligen i 

samband med att utbildningsutbudet revideras.  
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Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i månadsvis avstämning den 15 dagen i månaden. Underlag från avstämning 

hämtas från det regionala elevinformationssystemet. Ersättning för juli och 

augusti månad korrigeras i enlighet med elevens hemkommun och 

skolplacering per den 15:e september, vilket gäller samtliga årskurser.   

 

10. Reglering av IKE för vissa delar av utbildningarna 

10.1 Extra anpassningar och särskilt stöd – extra IKE 

Grundregeln är att kostnader för extra anpassningar och särskilt stöd ingår i 

den överenskomna interkommunala ersättningen för utbildningar som 

omfattas av avtalet. I mycket speciella situationer och utifrån enskild elevs 

särskilda behov kan hemkommun och anordnarkommun i undantagsfall 

komma överens om extra IKE. Detta ska endast gälla vid synnerliga skäl. 

10.2 Utökat program 

Anordnarkommun som erbjuder utökat program och beviljar enskild elev 

sådan utökning tar på sig samtliga kostnader för utökningen av programmet till 

exempel för utökad garanterad rätt till undervisningstid.  

10.3 Reducerat program 

Hemkommunen ersätter anordnarkommunen för det pris som gäller för det 

program där en elev antas, även om eleven följer ett reducerat program enligt 

sin individuella studieplan och inom ett åtgärdsprogram. Om reduceringen 

omfattar 50 % eller mer av utbildningen ska anordnarkommunen kontakta 

hemkommunen och löpande hålla den informerad om elevens progression.  

10.4 Förlängd undervisning 

Grundregeln är att hemkommunen ersätter anordnarkommunen för utbildning 

under fyra år för ett fullständigt gymnasiesärskoleprogram. Om eleven 

genomför ett reducerat program eller om det med hänsyn till elevens 

förutsättningar i övrigt finns särskilda skäl till förlängd undervisning kan 

hemkommunen och anordnarkommunen senast 1 april det fjärde året avtala 

om extra IKE för förlängd undervisning. Om det finns synnerliga skäl kan 

överläggning inledas även efter 1 april. Varje kommun utser person/er som 

äger rätt att sluta avtal om ersättning för förlängd undervisning och informerar 

övriga kommuner om vem/vilka dessa är. I normalfallet bygger ett avtal om 

extra IKE på pris per poäng i förhållande till programpriset.  
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10.5 Nationellt godkänd idrottsutbildning 

Extra kostnader för nationellt godkänd idrottsutbildning utgår inom 

Göteborgsregionen med ett schablonbelopp med bas i SKR:s 

rekommendationer samt index. Beloppet framgår av prislistan för 

interkommunal ersättning och kan revideras över tid. 

10.6 Yrkesintroduktion (IMY) 

En elev kan också gå ett yrkesintroduktionsprogram i gymnasieskolan. 

Ersättningen regleras då enligt avtalet för gymnasieskolan om det är en 

utbildning utformad för en grupp elever. Det ersätts då dels med det pris som 

gäller för det yrkesprogram som ligger närmast detta, dels för den del som 

avser det stöd som eleven behöver för att genomföra sin studieplan. För den 

sistnämnda delen finns i normalfallet ett schablonbelopp som anges i den 

interkommunala prislistan. Se vidare samverkansavtal för gymnasieskolan 

2023/2024 – 2026/2027. 

10.7 Ersättning för modersmålsundervisning 

Ersättning för modersmålsundervisning och studiehandledning ingår i den 

interkommunala ersättningen. 

10.8 Särskild utredning om elevs tillhörighet till 

gymnasiesärskolan 

Om det uppmärksammas att en elev som antagits till utbildning/placerats på 

utbildning inom gymnasieskolan, kan höra till gymnasiesärskolans målgrupp 

ska hemkommunen skyndsamt informeras om detta. Hemkommunen ska 

skyndsamt se till att en målgruppsutredning görs. Den ska innehålla 

pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Hemkommunen 

kan välja vem som ska göra utredningen. Om hemkommunen gör utredningen 

tar hemkommunen sina faktiska kostnader. Om hemkommunen avtalar med 

anordnarkommunen att göra utredningen ersätter hemkommunen 

anordnarkommunen för denna kostnad med anordnarkommunen faktiska 

kostnader.  

10.9 Investeringar 

Anordnande kommun ansvarar för investeringar i verksamheten. 

10.10 Ansvarsförsäkring 

Anordnarkommun tecknar även ansvarsförsäkring för elev som kommunen får 

interkommunal ersättning för.  
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10.11 Resor  

Hemkommunen svarar för kostnaden för skolskjuts genom dagliga resor 

mellan bostad och skola eller för eventuellt inackorderingstillägg. Med det 

menas en resa direkt från bostaden till skolan och en resa direkt från skolan till 

bostaden per skoldag. Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller 

annan tid än ordinarie skoltid bekostas av anordnarkommunen. Det kan till 

exempel vara vid arbetsplatsförlagt lärande och under kvällstid 

Hantering av skolkort eller motsvarande regleras utanför detta avtal. 

 

Detta samverkansavtal gör det möjligt att organisera gymnasiesärskola, så att 

ingen elev blir tvungen att bo utanför det egna hemmet på grund av skolgång. 

Det betyder också att eleven får en kommunikationsmässigt ändamålsenlig 

skolgång. Regelverk om stöd och service för funktionshindrade kan även vara 

relevant men regleras inte via detta avtal.   

11. Idé- och erfarenhetsutbyte för 

gymnasiesärskolans personal 

Göteborgsregionens samlade kompetens på utbildningsområdet tas tillvara 

genom ett intensivt idé- och erfarenhetsutbyte på olika nivåer i GR:s regi. Inom 

gymnasiesärskolan kan det till exempel röra sig om gemensam kompetens- och 

projektutveckling, utvecklingsarbete, erfarenhetsutbyte i regionala nätverk, 

kvalitetsfrågor, ledarskap, avbrottsprevention, digitalisering, 

omvärldsbevakning och lobbyverksamhet.  

12. Formalia 

12.1 Avtalstid 

Avtalet avser verksamheten 2023/2024 – 2026/2027 med möjlighet att 

komplettera avtalet årligen. Beslutat om kompletteringar som tas av 

Utbildningschefsnätverket och Utbildningsgruppen ska läggas ut på GR:s 

webbplats som bilagor till huvudavtalet.  

En elevs rätt att fullfölja påbörjad utbildning gäller även efter avtalsperiodens 

slut. 

12.2 Tvister 

Tvist i anledning av detta avtal ska i första hand lösas genom lokala 

förhandlingar. Om parterna inte kommer överens sker medling genom GR. 

12.3 Force majeure 

Om fullgörande av åtagande från anordnande kommuns sida förhindras av 

omständigheter som kommunen inte kan råda över som arbetskonflikt, 
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eldsvåda, krig m.m. är den anordnande kommunen inte ansvarig för skada eller 

förlust som därigenom kan uppkomma för motparten.  

12.4 Godkännande 

Detta avtal ska efter godkännande i kommunen, undertecknat och tillsammans 

med kopia av beslut i nämnd/styrelse vara GR tillhanda senast 31 augusti 2022. 

 

 

Ingående parters beslut 

 

För Ale kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Alingsås kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Göteborgs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Härrydas kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungsbacka kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Kungälvs kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Lerums kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Lilla Edets kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Mölndals kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Partille kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

För Steunungsunds kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 

 

 

För Tjörns kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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För Öckerö kommun  

 

------------------------------------------------- 

Datum 

 

------------------------------------------------- 

Namn 

 

------------------------------------------------- 

Namnförtydligande 
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Bakgrund och motiv 

1. Syfte med samarbetet 

GR:s Utbildningsgrupp har sedan GR bildades 1995 verkat för ett fördjupat 

samarbete på skol- och utbildningsområdet medlemskommunerna emellan. 

Med fokus på barns och ungdomars behov, förutsättningar och önskemål har 

steg i denna riktning tagits. Inför avtalsåren 2002/2003–2005/2006 

fördjupades samarbetet, vilket gav möjligheter att på regional nivå utveckla 

gymnasieskolans utbildningsutbud, dels gällande samlade volymer, dels 

avseende kvaliteten på utbudet. Satsningar har gjorts för att optimera de 

resurser som avsatts för gymnasieutbildning i regionen. Ett unikt utbud av 

utbildningar erbjuds eleverna, vilket medverkar till att öka Göteborgsregionens 

attraktions- och konkurrenskraft. Få elever behöver söka sig utanför regionen 

för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda.  

 

Samverkansavtalet för gymnasieskolan innehåller regionala styrinstrument 

kopplade till elevens fria val. Dessa är till exempel statistik, information, data 

om elevers preferenser vid val, uppföljning och utvärdering, men också via de 

informationskanaler kring studie- och yrkesvägledning som är uppbyggda på 

GR. Avtalet är ett strategiskt styrdokument för GR:s Utbildningsgrupp, 

utvecklat inom ramen för det frivilliga samarbetet utan att större 

administrativa resurser har skapats och utan att ytterligare arbetsgivaransvar 

har behövt tas av GR. Strukturen är väl känd och helt accepterad av ledande 

politiker och tjänstemän på utbildningsområdet i GR. 

 

2. Ett öppet utbildningslandskap med ett unikt utbildningsutbud 

Alla ungdomar kan söka en utbildningsplats på en fristående skola oavsett var i 

landet skolan bedriver sin verksamhet. År 2000 fattade GR:s 

medlemskommuner beslut om att på samma sätt också öppna upp de 

kommunala gymnasieskolorna. För ungdomarna spelar det inte någon roll vem 

som äger och driver verksamheten. Den kan vara kommunal eller fristående. 

Ungdomarna kan välja utbildning vid drygt 70 gymnasieskolor inom 

Göteborgsregionen. Andra fördelar med det öppna utbildningslandskapet är att 

jämförelser skolor emellan ökar. Man lär av varandra och reflekterar runt 

frågor som handlar om bemötande av elever, utbildningars innehåll, form, 

kvalitet och kostnad. Detta driver på kvalitetsutvecklingen. Nya mötesplatser 

skapas och segregationen kan minskas.  

Enligt gymnasieförordningen ska kommunerna bidra till att eleverna får sina 

förstahandsval tillgodosedda. Andelen har stadigt ökat sedan ”frisöket” 
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infördes i Göteborgsregionen. Samtidigt har antalet lediga platser minskat 

genom en bättre samordning av det totala antalet utbildningsplatser.  

3. Regionalpolitiska utbildningsmål 

Samarbetet på gymnasieområdet harmonierar väl med de av 

Utbildningsgruppen föreslagna, av Förbundsstyrelsen år 2001 fastställda 

regionalpolitiska utbildningsmålen, där det bland annat formulerades ett mål 

för samverkan inom gymnasieskolan enligt följande; 

 

”Den bärande och grundläggande visionen för Göteborgsregionen som 

kunskapsregion är att den studerandes behov och önskemål sätts i främsta 

rummet. Den som studerar ska har stor frihet att, i progressiva och spännande 

lärmiljöer av mycket god standard, utveckla sina kunskaper och insikter, utan 

hänsyn till begränsningar av till exempel geografisk, administrativ, social och 

kulturell art”.  

 

Utbildningsgruppens styrdokument verkar i denna riktning. 
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Tidsplan för arbetet med 
antagningen till 
gymnasiesärskolan   

Nedan visas viktiga gemensamma datum som gäller under 

antagningsåret. Som inloggad i antagningssystemet finns ytterligare 

datum för arbetsuppgifter som behövs för genomförande av 

antagningen. I antagningssystemet kan användare utifrån sin roll och 

behörighet se sina arbetsuppgifter under antagningsåret. Exempel 

från 2021. 

 

2021-10-01 00:00 Antagningsåret startar Föregående års antagning och elever 
har gallrats ur antagningssystemet 
databas. Nytt antagningsår startar. 

2021-10-28 16:00 Elevuppgifter inlästa Grundsärskolornas elevuppgifter (åk 
9) ska vara överförda till 
antagningssystemet. 

2021-11-02 08:00 indra2.se - information och 
utbildningskatalog 

Gymnasiesärskolornas publicerade 
utbildningsutbud för antagningsåret 
2022 visas och är offentligt för 
allmänhet och elev. 
Utbildningsutbudet kan komma att 
justeras en tid framöver men ska vara 
fullständigt uppdaterat då 
elevinloggningen och gymnasievalet 
öppnar. 

2021-12-07 08:00 Gymnasievalet öppnar Ansökningsperioden för 
gymnasievalet startar.  

2022-03-11 12:00 Ansökan stänger för studie- 
och yrkesvägledare 

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att registrera ansökan 
innan preliminärantagningen. 
Ansökan stänger kl 12:00. 

2022-03-22 12:00 Antagningsarbete startar – 
preliminärantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till 
antagningssystemets funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin 

2022-04-07 10:00 Preliminärantagningen är 
klar 

Den preliminära antagningen till 
Göteborgsregionens gymnasieskolor 
är klar. 
Det sker ingen preliminärantagning 
till Gymnasiesärskolan. 
 
Gymnasievalet öppnar och studie- 
och yrkesvägledare kan fortsätta 
registrera elevers ansökan. 
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2022-05-02 16:00 Sista dag för intresseanmälan till 
vissa introduktionsprogram i 
Göteborg  

Sista dag för studie- och 
yrkesvägledare att hjälpa elever att 
registrera intresseanmälan till vissa 
introduktionsprogram på 
kommunala skolor i Göteborg. Det 
gäller individuellt alternativ, 
yrkesintroduktion för enskild elev. 

2022-05-16 16:00 Sista dag att lägga ned utbildning Sista dag för gymnasiesärskolor att 
ändra sitt utbildningsutbud inför 
slutantagningen, både att lägga ned 
och starta utbildning. Detta för att 
elever ska hinna informeras och 
eventuellt göra ändringar innan 
ansökan stänger inför 
slutantagningen. Sista dag att justera 
antalet platser på 
gymnasieutbildning är den 10 juni kl. 
12:00 

2022-06-01 16:00 Gymnasievalet stänger för 
studie- och yrkesvägledare 

Möjligheten att registrera 
gymnasieval till gymnasiesärskolan i 
Göteborgsregionen stänger. 
Undantaget introduktionsprogram 
för enskild på kommunala 
gymnasieskolor i Göteborg som 
stängde den 2 maj. 

2022-06-09 12:00 Slutbetyg ska vara överförda till 
Indra 

Åk 9-elevernas slutbetyg ska vara 
överförda till antagningssystemet 
Indra SÄR-läge. 

2022-06-10 12:00 Antagningsarbete startar – 
Slutantagning 
 
 

Då antagningsarbetet pågår är 
tillgängligheten till Indras funktioner 
begränsad men man kan fortfarande 
nå viss information på 
indra2.se/admin.  

2022-06-23 10:00 Slutantagningen är klar Slutantagningen till 
Göteborgsregionens 
gymnasiesärskolor är klar.  

2022-09-08 16:00 Reservantagning avslutad 
 
 

Reservantagningen till 
Göteborgsregionens samtliga 
gymnasieskolor avslutas.  

2022-09-30 23:59 Antagningsåret är avslutat Antagningssystemets databas gallras 
på årets sökande elever och 
antagningsinformation, inga sådana 
uppgifter kan tas ut efter det. Nytt 
antagningsår startar den  
1 oktober. 
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Tidplan regionalt samråd om 
utbud – planering och 
dimensionering 
I bilagan finns tidplanen för GR:s regionala samråd om kommande års utbud i 

gymnasiesärskolan. Samverkansavtalet är huvuddokument och beskriver 

förutsättningarna i övrigt. 

 

Datum    Aktivitet    Ansvar 

1:a april året innan start  Förslag till utbud och platser Utbildningschefer 

     till GR       

 

april     GR:s samråd   Utbildningschefer 

     om utbud 

      

april     Information    Gymnasienätverk 

     via GR    FRIST-gruppen 

          Särskolenätverk

    

april     GR:s samråd om utbud  Utbildningsgrupp 

 

april-juni    Förslag/beslut IKE  Gymnasie- 

ekonomer 

Utbildningschefer 

          Utbildningsgrupp 

 

juni-september   Underlag till information Kommun/skola 

     om utbud till GR 

 

september    Regional information 

     om utbudet via GR:s  

     utbudskatalog   GR 

 

oktober och vidare Vägledningsarbete  Kommun/GR 

 

oktober GR:s samråd: avstämning av 

 antagningen och planering för 

 utbud och platser nästa år Utbildningschefer 

 

november-januari Öppet hus    Kommun/skola 
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december och vidare Enligt tidsplan för antagning GR/kommun 

till gymnasiesärskola 

 Se bilaga 2.  
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Gemensamt regelverk för 
elevavstämning 

Inom Göteborgsregionen finns ett gemensamt regelverk för 

elevavstämning. Det bygger på en gemensam upplysningsskyldighet 

från skolorna till hemkommun. Utbildningschefsnätverket fattade 

beslut om regelverket 2016-06-17 och har därefter reviderat 

innehållet. 

1. Månadsavstämning förutsätter korrekt elevunderlag. När en elev är 

inskriven på flera skolor samtidigt kommer den inte med i 

månadsavstämningen för aktuell månad. Ansvariga skolhuvudmän 

löser konflikten och elevens hemkommun hålls underrättad. 

2. Den dag som är elevens sista schemalagda dag på avlämnande skola, är 

slutdatum. 

3. Den dag som är elevens första schemalagda dag på mottagande skola, 

är startdatum. 

4. Information till ELIN kan av gymnasieskola/gymnasiesärskola lämnas 

på fyra olika sätt: 

a. Daglig automatisk överföring av utbildningshändelser (avbrott, 

antagen, studievägsbyten, förlängd studietid) från sitt 

elevregistreringssystem till IT-systemet genom den utökade CSN-

filen, nedan kallad ELIN-fil. Detta rapporteringssätt förordas 

eftersom det säkerställer daglig rapportering. 

b. Finns ingen automatisk överföring, skall ELIN-filen läsas in i IT-

systemet så fort en utbildningshändelse har uppkommit. 

c. Finns ingen möjlighet till att skapa en ELIN-fil, men skolan kan 

skapa en CSN-fil, skall CSN-filen läsas över och kompletteras 

manuellt med de fält som finns i ELIN-filen så fort 

utbildningshändelsen uppkommit. 

d. Finns ingen möjlighet att skapa en ELIN-fil eller en CSN-fil skall 

utbildningshändelsen registreras manuellt i IT-systemet när 

utbildningshändelsen har uppkommit. 

5. Korrekt elevunderlag förutsätter att gymnasieskola/gymnasiesärskola 

varje läsår rapporterar in samtliga elever till ELIN, oavsett årskurs. På 

så sätt säkerställs gymnasieskolans/gymnasiesärskolans rapportering 

om att elev påbörjat utbildning efter sommaren, att elev byter årskurs 

och att ungdom som inte påbörjar utbildning faller inom ramen för det 

kommunala aktivitetsansvaret. 

6. Avstämningsdag sker per den 15e varje månad, inklusive 

sommarmånaderna. Om avstämningsdag infaller på icke schemalagd 

dag anses eleven inskriven på avlämnande skola. 



    2 (2) 

Samverkansavtal för gymnasiesärskola Bilaga 4 

Elevavstämning 

 

 

   

 

7. Elev som har uppehåll i sina studier, där uppehållet inte innebär 

studier på Svenska skolan utomlands, omfattas av det kommunala 

aktivitetsansvaret. Vid planerat uppehåll har skolan dialog med eleven 

fram till dess att eleven är åter. Skolan kan välja att antingen registrera 

avbrott, skolbyte eller planerat uppehåll. 

8. Uppgift om examen och studiebevis hämtas från nationell databas. 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola ansvarar för att information som inte 

kan hämtas nationellt i stället registreras i ELIN. Det gäller 

examen/studiebevis för elev äldre än 20 år samt elev med tillfälligt 

personnummer, gymnasiesärskolebevis, samt IB-diplom. 

9. Gymnasiesärskolebevis ska läsas över om det är aktuellt. 

10. Gymnasiebetyg och kopia på betygskatalogen kan läsas över till IT-

systemet när elev lämnar gymnasieskolan, det vill säga vid avbrott, 

skolbyte, studiebevis eller gymnasieintyg. ELIN är ingen betygsdatabas, 

men en kopia kan underlätta för det kommunala aktivitetsansvaret i 

arbetet med att erbjuda rätt åtgärd för ungdom utan examen. 

 

 

Principer som regleras i Skollagen och är särskilt tillämpbara i ELIN 

Hemkommunen ansvar för uppföljning och rapportering inom ramen för det 

kommunala uppföljningsansvaret. (regleras i Skollagen 29 kap 9 §) 



 

 

 

 

 

  
 

 

Tidplan- mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Alströmergymnasiet 

 

September Inbjudan till besöksdag skickas till 

grundsärskolornas SYV i hemkommunen samt 

kranskommunerna. 

 

Oktober   Besöksdag på gymnasiesärskolan. 

 

November   Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

 

December-januari  Elever gör praktik på skolan. 

 

Februari    Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. 

 

Mars- maj Möjlighet för elever att göra ytterligare praktik samt 

komma på besök.  

 

Juni-juli Antagningsbesked lämnas.  

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande 

skola i tid. Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som 

styrker målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 

 



Bilaga Göteborg ÅRSHJUL 
Mottagning och planeringsgruppen 

 

 

MÅNAD AKTIVITET 
AUGUSTI 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

• Informationsbrev om praktik på gymnasiesärskolan skickas till SYV- 
grundsär 
 
 

• Genomgång av klasslistor med elever mottagna i grundsär (IST-listor) 
med SYV-grundsär  

SEPTEMBER  
• Mottagningsteamets specialpedagog besöker elever åk 9 på 

grundsärskolor i Göteborg och kranskommuner  
 

 
• Informationsmöte om gymnasiesärskolan för åk 9 grundsär 

 
• Kontakt med grundsärskolor kring pedagogiska bedömningar som inte 

inkommit eller behöver kompletteras inför praktik 
 

• Läser pedagogiska bedömningar inför praktik 
 

• Medgivande skickas till grundskoleförvaltningen för att få ut 

bedömningar som låg till grund för mottagande i grundsär. 
 

• Grundsärelever bokas in på praktik. SYV-grundsär och 
mottagningsteam GS samarbetar  

 
 
 

 

     

OKTOBER 

 
 

• Deltar på Gymnasiedagarna  
 

• Öppet-Hus för åk 9 på skolor med individuellt program samt Stora 
Holm GS.  
 

• Burgården GS erbjuder individuella studiebesök istället för öppet-hus.  
 

• Inkommande praktik på GS skolor (v. 43-50 + v. 4-5) 
 

 
 

NOVEMBER  
• Deltar på GRs ”fjärde dagen” 

 

 
• Regelbundna möten med SYV-grundsär. Genomgång av 

praktikomdömen efter praktik. 
 

 



 

DECEMBER  

 
 

JANUARI 

 

 
• Inkommande praktik – extra veckor 4-5 

 

FEBRUARI  
• Administrerar ansökan om skolskjuts 

 

• Administrerar ansökningar – registrera i INDRA 
 

• Möte med elever som är nyutredda. 
 

• Följer upp elever där ansökan saknas 
 

• Statistik över ansökningar 

 
 

MARS 
 

 
 

 
 

 

 
• Förberedelser för antagning på individuella program 

 

• Stämma av mot INDRA 
 

• Informationsbrev till vårdnadshavare ÅK 8  
 

• Vägledning av elever som inte får sitt förstahandsval 

APRIL  
 

• Mottagning och antagningskonferens inkommande elever HT 
 

 

MAJ 

 

 

 
• Mottagnings och antagningskonferens inkommande elever HT 

 

JUNI  
• Ta fram namn på elever åk 9 & 10 grundsär (IST).  

 

JULI  

 
 
 



2021-12-21 

Bilaga Kungsbacka Informationscykel – tidplan 
 

Kungsbacka kommun följer den tidsplan som GR sätter för när beslut ska vara fattade och 

nödvändiga åtgärder ska vara vidtagna. I april året innan informera kommunen GR om kommande 

utbud på gymnasiesärskolans nationella program. 

Augusti/september: Vägledningsarbetet inleds med att SYV presenterar sig för eleverna med ett kort 
bildspel i början på terminsstart. 
SYV deltar på föräldramöte i grundsärskolan för att informera om gymnasievalet. Vårdnadshavare till 

elever i årskurs 8 och 9 bjuds in (inklusive vårdnadshavare till integrerade elever). 

Oktober - december: Praktikperiod på gymnasiesärskolans nationella program. Ansvarig på 

avlämnande skola lämnar en kort skriftlig information om eleven utifrån ett formulär. Informationen 

skickas till samordnare på Elof Lindälvs gymnasium. 

November: Minimässa för gymnasiesärskolans blivande elever och vårdnadshavare. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Januari: Kartläggningsmöte inför antagningen. Utvecklingsledare särskolan kallar SYV och 

representanter från gymnasiesärskolan. 

Öppet hus på gymnasiesärskolan. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras senare. 

SYV genomför avstämningssamtal med elever och vårdnadshavare/mentorer inför ansökan till 

gymnasiesärskolan. 

Mars/April: Antagningsmöte, utvecklingsledare kallar SYV och representanter på gymnasiesärskolan. 

Beslut om mottagande och beslut om att elev mottas på sökt program tas. 

Maj/Juni: Mottagningssamtal på Elof Lindälvs gymnasiesärskola. Vårdnadshavare och elev bjuds in. 

 

Rutiner för urval till nationellt program på gymnasiesärskolan  
 

Under årskurs 8 får Studie- och yrkesvägledare en bild av elevens intresse som sedan matchas mot de 
utbildningar som finns att tillgå. Efter genomförd praktik får eleven lämna ett utlåtande om hur hen 
upplevt praktiken och programmet, detta sker muntligt och skriftligt.  

  
Förutsättningar och förmågor för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. Under elevens praktik 
gör yrkeslärarna på gymnasiesärskolan en bedömning av elevens förutsättningar att klara 
utbildningen och förutsättningar att få ett arbete inom branschen.  

  
Elevens förkunskaper framkommer i samtal med Studie- och yrkesvägledare och pedagoger både på 
grundsärskolan och på gymnasiesärskolan samt i kontakt med vårdnadshavare.  

  
I utredningen tas också hänsyn till elevens möjligheter att ta sig till skolan beroende på avstånd 
och/eller andra funktionsnedsättningar som begränsar i förutsättningar att klara av resor utanför 
kommunen.  
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Bilaga Kungälv Tidsplan för mottagande och antagning till nationellt 

program inom gymnasiesärskolan på Trekungagymnasiet 

 

Gemensamma aktiviteter planerade under året 

September 

• Inbjudan till Öppet Hus skickas till grundsärskolornas SYV i hemkommunen 

samt i kranskommunerna 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

November  

• Deltagande på gymnasiesärskolemässan 4:e Dagen  

• Informationsmöte för föräldrar till potentiella nya elever 

December 

• Öppet hus för grundskoleelever, skolpersonal och vårdnadshavare 

 

Individuella aktiviteter löpande under året  

November -Juni 

• Kontakt med grundsärskolor för att boka in praktik för elever 

• Enskilda samtal/möten med vårdnadshavare och potentiella elever 

• Inhämtande av pedagogisk bedömning och mottagningsbevis (så snart 

eleven bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

• Pedagogisk överlämning grundsärskola till gymnasiesärskola (så snart eleven 

bestämt sig för Trekungagymnasiet) 

Juni  

• Sista dag för ansökan till gymnasiesärskolan i antagningssystemet Indra 

 

 



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

Bilaga Mölndal Tidplan för mottagande och antagning till 

individuellt/nationellt program inom gymnasiesärskolan på 

Frejagymnasiet 

 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka elever som är på gång inför 

nästa läsår. Skolan tar emot föräldrar för enskilda besök på skolan. Inbjudan till 

Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola (individuellt program) via hemsidan 

och genom syv. 

September/ Oktober: 

Vi får information samt pedagogiska omdömen till de vilka elever som troligen 

kommer till oss genom studie- och yrkesvägledare.  

 

Oktober-Januari:  

”Prova på”-period på de nationella programmen. Kan även förekomma enstaka 

praktikdagar på det individuella programmet.  

Samordnare och specialpedagog från det Individuella programmet är ute och 

besöker kommande elever som ska börja och påbörjar arbetet med mottagandet 

inför höstterminen. 

November:  

Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus NP och Öppen skola IP på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari:  

Kan även vara ett öppet hus till på NP.  

Syv har samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan 

göras senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid.  



Frejagymnasiet  2022-01-26 

 

 

 

Februari-April:  

 

Mentor och ev specialpedagog åker och besöker elever, Vi kallar elev till ev 

inskolning under vt 

Praktik/ inskolning av nya elever i tänkta klasser 

 

Mars/April Antagningsprocess på skolan 

 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte på skolan. 

 

SYV-arbete inför gymnasievalet: 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 

och 9. De får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor 

eleverna har. 

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med 

SYV om gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in 

önskemål om vilka skolor de vill ”prova på”. 

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de 

diskuterar hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 

 

 



 

 2022-01-26 

   
            Partille Gymnasiesärskola 
 

 

 
   
   
Postadress: Partille kommun, 433 82  Partille 
Besöksadress: Gamla Kronvägen 34 

 

E-post: utbildningsforvaltningen@partille.se 
Telefon: 031-792 10 00 
 

Webbplats: www.partille.se 

 

 

Bilaga Partille Tidplan-mottagande och antagning till gymnasiesärskolan i 

Partille 

 

Augusti/September: information från SYV om vilka som är på gång. Tar emot föräldrar för 

besök på skolan. Skickar ut inbjudan till Öppet hus (nationellt program) och Öppen skola 

(individuellt program) 

Oktober-Januari: ”Prova på” period på de nationella programmen. Kan även förekomma 

praktik på det individuella programmet. Personal från det Individuella programmet är ute och 

besöker elever som ska börja. 

November: Gymnasiesärskolemässan Fjärde dagen. Öppet hus och Öppen skola på 

Frejagymnasiet. 

December/Januari: Kartläggning inför antagningen. Kan även vara ett öppet hus till. Syv har 

samtal med elever och vårdnadshavare inför valet. 

Februari: Sista datum för ansökan till gymnasiesärskolan. Vid behov kan ansökan göras 

senare om man skrivs in sent i särskolan eller att handlingarna som styrker 

målgruppstillhörighet inte inkommit i tid. 

Mars/april: Antagningsmöte 

Maj/juni: Antagningsbesked lämnas. Elev och vårdnadshavare kallas till ett 

informationsmöte. 

 

SYV är ute på grundsärskolorna och träffar eleverna och har lektioner både i åk.8 och 9. De 

får då ett bra underlag för vilka intressen, förutsättningar och förmågor eleverna har.  

Under åk.8 kallas elev och vårdnadshavare till ett enskilt informationssamtal med SYV om 

gymnasiesärskolan. I slutet av åk.8 eller början av åk.9 lämnar eleverna in önskemål om vilka 

skolor de vill ”prova på”.  

Inför valet kallas vårdnadshavare och elev till ett enskilt möte med SYV. Där de diskuterar 

hur ”prova på dagarna” har varit och gör valet tillsammans. 



Bilaga Stenungsund Mottagning gymnasiesärskola Nösnäsgymnasiet 

När Vad Vilka 

HT (innan aktuellt läsår) GYS deltar på Fjärde dagen 
(mässa i Göteborg samt Öppet 
Hus på Nösnäs 

Samordnare och elever från GYS  

HT (innan aktuellt läsår) Kontakt med närliggande 
grundsärskolor för att hämta 
information om aktuella elever. 

SYV från GYS 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Informera och kartläggning om 
elevens önskemål och behov. 
Erbjuda skuggning (på GYS och 
därefter program) 

Elev, vårdnadshavare & samordnare 
från GYS. Eventuellt personal från 
grundskolan. 

HT-VT (innan aktuellt läsår) 
löpande vid förfrågningar 

Information om intresse till 
mottagande program på 
gymnasiet 

Samordnare från GYS lämnar 
information till rektor för GYS och 
rektor på mottagande program. 

HT-VT (tidigt) Planering – ny elev, studieplan, 
möjlig skolgång. 

Samordnare från GYS, SYV & lärare 
från aktuellt program. Samordnare 
informerar rektorer. 

VT Ansökan till GYS på Nösnäsgymnasiet ska vara gjord senast när gymnasieantagningen stänger för 
SYV i mars. För att säkerställa att platser finns på mottagande program. 

VT efter beslut om mottagande (mitten av april): 

VT innan skolstart (mitten 
av april) 

Brev med mottagningsbesked 
och välkomnande till elev. 

Samordnare för GYS skickar ett 
antagningsbrev med svarskrav 

VT (april-juni) Pedagogisk överlämning från 
grundskolan och planering av 
kommande 
elevbesök/skuggningar.  

Specialpedagog, samordnare GYS, 
ämneslärare och rektor från GYS 
samt yrkeslärare från aktuellt 
program.  

HT innan skolstart Information & uppdatering om 
ny elever GYS som samläser i 
nationellt program 

Samordnare GYS skickar information 
alla undervisande lärare. 

HT innan skolstart 
(augusti) 

EHT – information om nya och 
gamla elever i GYS. 

Samordnare från GYS, EHT (EHT 
kallar) 

HT innan skolstart 
(augusti) 

Uppstartsmöte – vid behov Elev samt samordnare från GYS 
träffar yrkeslärare/mentor från 
aktuellt program. 

HT (v 43) Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
 

VT  Nätverksmöte – GYS. Allmän 
information. Hur arbetar man 
med elever i GYS! Se kalendariet 

Specialpedagog, samordnare från 
GYS och all undervisande personal 
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Datum   

2022-02-11   

Lärande 
Lärande, Lerums Gymnasium 

  

 

 

  

  

Postadress Besöksadress Telefon/fax Webb/e-post Org.nr 212000-1447 
Lerums Gymnasium 
443 35 Lerum  

Alingsåsvägen 9  0302-52 20 60  www.lerum.se/gymnasium Pg 3 31 43-9 
0302-52 13 37 (fax)  gymnasium@lerum.se Bg 547-6239 
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Tidplan - mottagande och antagning till nationellt program inom 

gymnasiesärskolan på Lerums gymnasium 

 

Oktober  Deltagande på Gymnasiemässa 

 

November Öppet hus på gymnasiesärskolan samt besök av 

grundskoleelever 

 

December - januari Grundskoleelever gör praktik på gymnasiet 

 

Februari  Sista ansökningsdag för gymnasievalet 

 

Mars-maj  Möjlighet att göra ytterligare praktik 

 

Juni - juli   Antagningsbesked lämnas 

 

 

 

Tidplanen kan justeras utifrån att handlingar inte inkommer från avlämnande skola i tid. 

Det kan t. ex röra sig om sena ansökningar eller att handlingar som styrker 

målgruppstillhörigheten inte inkommit i tid. 

 



 
 

Datum 

2022-06-03 
Diarienummer 

GA 2021-00289 
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 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon 0300-83 40 00 

 
www.kungsbacka.se 

 

DELEGERINGSBESLUT 

 
Återrapportering av delegeringsbeslut 2022-06-14 

Beslut 
Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad godkänner återrapporteringen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2022-05-01-2022-05-31. 

Sammanfattning 
Delegeringsärende Delegat/beslutsfatt

are 
Beslutsdatum Beslutets innehåll Ärende 

(Dnr) 

4.1:33 Cynthia Runefjärd 2022-05-05 Beslut om skolskjuts för 
elever i 
gymnasiesärskolan  

2022-00111 

4.1:13 Maria Rundahl 2022-05-18 Beslut om omedelbar 
avstängning av elev upp 
till två veckor. 

 

5.14 Markus Ternblad 2022-05-27 Utredning och beslut om 
åtgärder i ärende om 
personuppgiftsincident. 

2022-00137 

4.1:27 Bertil Ljungblad 2022-05-11 Beslut om att tillhöra 
gymnasiesärskolans 
målgrupp  
 

2022-00114 

4.1:30 Bertil Ljungblad 2022-05-11 Beslut om att en sökande 
antas till sökt utbildning i 
gymnasiesärskolan  
 

2022-00114 

4.1:27 Bertil Ljungblad 2022-05-09 Beslut om att tillhöra 
gymnasiesärskolans 
målgrupp  
 

2022-00110 
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4.1:30 Bertil Ljungblad 2022-05-09 Beslut om att en sökande 
antas till sökt utbildning i 
gymnasiesärskolan  

2022-00110 

 



 

  

 

 

Gymnasium & Arbetsmarknad 

Elisabeth Grimhusen 

HR-specialist 

       

 Kungsbacka kommun 

434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 

Stadshuset, Storgatan 37 

Telefon vx 0300-83 40 00 

Fax 0300-83 41 64 

gymnasie.vuxenutbildning@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 
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Förvaltningssamverkan Gymnasium & Arbetsmarknad 

 

Tid:   Tisdag, 10 maj, 10.00-12.00 

Plats:  Mötet sker digitalt, via Teams  

 

För arbetsgivaren:   Cynthia Runefjärd, förvaltningschef  

  Elisabeth Grimhusen, HR-specialist 

  Staffan Hallström, tf enhetschef/rektor (p 1)  

Johan Ronner, controller (p. 2) 

   

   

För 

Lärarnas Riksförbund:  Kristoffer Eliasson  

Lärarförbundet:   Stina Petersson 

Akavia:   Hanna Lans   

Kommunal:   Mehmet Eken 

Vision   Elise Holmberg 

Akademikerförbundet SSR: Liselotte Änghede 

 

    

Justeras av:   Cynthia Runefjärd, Hanna Lans, Mehmet Eken, Stina Pettersson, 

Elise Holmberg och Liselotte Änghede 

 

Protokollförare:  Elisabeth Grimhusen 

 

Mötets öppnande 

Förvaltningschef hälsar samtliga deltagare välkomna och öppnar mötet. Särskilt välkommen 

hälsas Elise Holmberg, som företräder fackförbundet Vision, och som är ny deltagare i FSG 

på GA. 
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§1 Kvalitetsrapport Vuxnas Lärande 

Staffan Hallström, tillförordnad enhetschef/rektor för Vuxnas Lärande och Yrkeshögskolan 

redogör för kvalitetsredovisning för år 2021 avseende vuxenutbildning. 

Ärendet finns med som ett ärende till nämnd 18 maj, och de bilder som visades görs 

tillgängliga i sin helhet i samverkansgruppens gemensamma digitala samarbetsrum. 

Samverkansgruppen mottar informationen och framför inga särskilda synpunkter i ärendet. 

 

§2 Delårsredovisning april 

Johan Ronner, controller, redogör för förvaltningens ekonomiska delårsrapport efter april 

månad. Förvaltningssamverkansgruppen har fått del av skriftigt underlag i ärendet inför 

mötet via det digitala samarbetsrummet. 

Johan Ronner redogör för att förvaltningen i sin helhet prognosticerar ett överskott, enligt 

tabell nedan: 

 

 

Lärarnas Riksförbund för till protokollet att förbundet ser det som bekymmersamt att ett 

överskott för förvaltningen återigen prognosticeras, samtidigt som förbundets medlemmar 

signalerar en pressad arbetssituation, stora klasser och att förbundet får signaler om ett 

ökat antal sjukskrivningar. 

En dialog följer där arbetsgivaren framför att man förstår att situationen kan vara 

utmanande och att det blir pedagogiskt svårt att förklara. Arbetsgivaren framför bland annat 

att det är viktigt att vara medveten om att ekonomiska regelverk inte alltid gör det möjligt att 

föra över medel som är avsedda för visst ändamål till annat. Det prognosticerade 

överskottet för gymnasieskolans enheter är vid aprilredovisningen 400 000 när man räknar 

in helheten på de skolenheter som erbjuder både gymnasieutbildning och vuxenutbildning, 

vilket bedöms vara en mycket liten avvikelse för en så omfattande budget. 

Efter ytterligare dialog anses ärendet delårsredovisning färdigbehandlat i samverkan. 
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§3 Övriga nämndsärenden 18 maj 2022 

Samverkansgruppen har fått tillgång till kallelse/ärendelista och handlingar till nämndsmöte 

den 18 maj, via det gemensamma digitala samarbetsrummet. Inga synpunkter eller frågor 

ställdes om övriga ärenden till nästkommande nämnd. 

 

§4 Sjukfrånvaro förvaltningsnivå 

Elisabeth Grimhusen, HR-specialist, redogör för sjukfrånvaro på förvaltnings- och 

verksamhetsnivå under år 2021. Redogörelsen innehåller bland annat sjukfrånvaro för olika 

befattningsgrupper, uppdelat per kön, andel långtidsfrånvaro, korttidsfrånvaro, frisknärvaro 

och för gymnasielärares del en jämförelse med kommuner i Göteborgsregionen. 

Elisabeth Grimhusen redovisar också frånvaron för första kvartalet 2022. 

Bildspelet i sin helhet finns tillgängligt för samverkansgruppen i det digitala 

samarbetsrummet. 

Samverkansgruppen för en dialog och ett resonemang om sjukfrånvaron och 

bakomliggande orsaker. Gruppen samtalar om vikten av att uppmärksamma goda exempel 

och låta dessa få spridning och att arbeta med friskfaktorer.  

Lärarnas Riksförbund lyfte särskilt frågan om långtidssjukskrivningar, och frågade om 

tendensen är att dessa ökar och om arbetsgivaren i så fall kan dra några slutsatser om 

orsakerna. Arbetsgivaren svarar att man i nuläget inte har tillräckligt med information för att 

kunna göra en sådan analys, men att detta ska undersökas vidare. Arbetsgivaren 

återkommer i frågan. 

Fortsatt dialog om sjukfrånvaron på enhetsnivå sker lämpligen i lokala 

samverkansgrupperna. 

§5 Övriga frågor 

Förvaltningschef berättar om vad vi i nuläget vet angående mottagande av flyktingar från 

Ukraina. Vårt så kallade kommuntal är justerat till 874 flyktningar, men det är i dagsläget 

svårt att veta hur många som kommer. Det kommer finnas stora utmaningar i att hitta 

bostäder till alla om mottagandet blir över 400 personer. 

Kommunal påpekar att det är viktigt att förstärka upp med bemanning och ekonomi om 

grunduppdraget ändras. 

 

 

Sammanträdet avslutas 

 

 

Vid protokollet:  Elisabeth Grimhusen 

 

 

 

Justeras 
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Cynthia Runefjärd, förvaltningschef  

   

 

Stina Petersson, Lärarförbundet    Kristoffer Eliasson, LR 

 

 

Mehmet Eken, Kommunal    Elise Holmberg, Vision

  

 

 

Hanna Lans, Akavia     Liselotte Änghede, SSR 



Datum 
2022-05-31 

 
Dnr 

2022-00249 
 
 
  

Kungsbacka kommun • 0300-83 40 00 • info@kungsbacka.se • kungsbacka.se  

 
Till 
Kommunstyrelsen samt övriga berörda 
personuppgiftsansvariga verksamheter inom Kungsbacka 
kommun: nämnden för Förskola & Grundskola,  
Gymnasium & Arbetsmarknad, Service,  
Individ & Familjeomsorg, Vård & Omsorg,  
Kultur & Fritid, Miljö & Hälsoskydd, Teknik, 
byggnadsnämnden, valnämnden, kommunrevisionen, 
Eksta och Tempohus samt stiftelsen Tjolöholm slott 

 
Dataskyddsombudets rapport  
efter fördjupad granskning 2022 

Den här rapporten sammanfattar resultaten av den fördjupade granskningen 
som gjorts av konsekvensbedömningsarbetet enligt artikel 35-36 i GDPR i 
Kungsbacka kommun. Resultaten redovisas på övergripande nivå för att samtliga 
personuppgiftsansvariga verksamheter ska kunna dra nytta av fynden. 

1 Granskningens syfte 
Syftet med att granska kommunens konsekvensbedömningsarbete är att synliggöra hur kommunens 
konsekvensbedömningar står sig i förhållande till kraven i GDPR. Detta som ett led i att ge de 
personuppgiftsansvariga verksamheterna råd i hur de kan utveckla sitt arbete och tillvarata 
möjligheterna och värdena som det ger på data- och integritetsskyddet.   

1.1 Granskningens upplägg 

Underlaget för granskningen har bestått i nio (9) gjorda konsekvensbedömningar i kommunen där 
verksamheterna inhämtat mina råd under perioden 2021 till och med februari månad 20221. Dessa 
har först granskats strukturerat genom ett kodschema med avseende på de regulatoriska kraven som 
finns specificerade i artikel 35 och skäl 89-95 samt Artikel 29-gruppens riktlinjer för 
konsekvensbedömning, se bilaga 1. Genomgången har gjorts på det initiala material som lämnats 
till mig för samråd, och inte det slutgiltiga som fastställts efteråt. Även kommunens befintliga 
dokumentmall för konsekvensbedömning har prövats mot de regulatoriska kraven. 

En översiktlig genomgång har också gjorts av materialet utifrån IMY:s förväntningar när det gäller 
konsekvensbedömningar som lämnas till dem för förhandssamråd enligt artikel 36 i GDPR. Detta 
har dels gjorts utifrån IMY:s vägledning inför anmälan om förhandssamråd2, dels utifrån vanligt 
förekommande synpunkter i hittills gjorda samrådsyttranden3. 

  

 
1 Ingående konsekvensbedömningar: Integrationsplattform, Digital tillgång till arkivhandlingar, E-tjänsteplattform, Kompletterande 
digital tillsyn inom vården, Bedömningsverktyg i skolan, Stipendieansökan, Ekonomiskt bistånd, Orosanmälan samt Färdtjänst 
2 Länk: Begär förhandssamråd | IMY 
3 Samtliga gjorda samrådsyttranden från 2021 har analyserats, totalt 10 stycken. 
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2 Granskningens resultat 
Det har av granskningen inte framkommit annat än att de personuppgiftsansvariga verksamheter i 
kommunen som genomfört konsekvensbedömning gjort det på ett sätt som motsvarar flera av de 
krav som ställs på sådana analyser. Flertalet av dessa konsekvensbedömningar har också genererat 
viktiga värden för data- och integritetsskyddet i stort såsom ökad insikt, öppenhet och trygghet i 
behandlingen för berörda parter. Nedan redovisas resultatet uppdelat på regulatorisk nivå och på 
framgångsfaktorer i arbetet. 

2.1 Regulatoriska krav  

I sammanställningen nedan framgår granskningspunkterna som ingått i genomgången av 
konsekvensbedömningarna. I kolumnen till höger anges huruvida konsekvensbedömningarna 
innehöll eller saknade det förväntade innehållet. Grön färg anger att innehållet motsvarat 
förväntningarna. Röd eller orange färg markerar att innehållet saknats i 3 eller fler fall, det vill säga 
att avsaknaden varit systematiskt återkommande.  

Nr Granskningspunkter Avvikelse 

1 Det framgår av konsekvensbedömningen vilka risker som föranleder 
en konsekvensbedömning avseende dataskydd.4 
 

 

2 Konsekvensbedömningen inbegriper …  
 
…en systematisk och funktionell beskrivning av den planerade 
behandlingen och dess syfte samt lagliga grund, inbegripet 
identifiering av den rättskälla eller det berättigade intresse som 
behandlingens lagliga grund vilar på5, 

 

3 …en beskrivning av behandlingens art, omfattning och sammanhang6,  
 

 

4 … en beskrivning av de aktuella personuppgifterna, kategorierna av 
registrerade och användare av uppgifterna samt perioden som 
personuppgifterna kommer att lagras7,  

 

5 … en beskrivning av de tillgångar som är nödvändiga för 
personuppgifterna (maskinvara, programvara, nätverk, personer, 
papper)8, 

 

6 … beaktande av den personuppgiftsansvariges eller 
personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av eventuella godkända 
uppförandekoder enligt artikel 409,  

Uppgifter saknades helt i 
samtliga av de granskade 

konsekvensbedömningarna 
(9 av 9). 

7 … en bedömning av proportionaliteten i behandlingen i förhållande till 
syftet och principerna om laglighet, lagrings- och uppgiftsminimering 
samt uppgifternas relevans10, 

 

 
4 Artikel 35.1, 35.3 (a-c) samt IMY:s förteckning enligt artikel 35.4 (DI-2018-13200, 2019-01-16), skäl 84 och 90 
5 Artikel 35.7 (a), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 

6 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
7 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
8 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29 
9 Artikel 35.8 
10 Artikel 35.7 (b), Artikel 29-gruppen 
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8 … en bedömning av potentiella risker för de registrerades rättigheter 
och friheter i samband med behandlingen11, 

Uppgifter saknades delvis 
i drygt hälften av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (5 av 9). 

9 … en beskrivning av potentiella konsekvenser för de registrerades 
rättigheter och friheter i händelse av obehörig åtkomst, oönskad 
ändring och förlust av uppgifter12, 

 

10 … en uppskattning av riskernas sannolikhetsgrad och allvar13, 
 

 

11 … de åtgärder som planeras för att sänka behandlingens risker, 
inbegripet både tekniska och organisatoriska skydds- och 
säkerhetsåtgärder14, 

 

12 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till 
artiklarna 12-2115, 

Uppgifter saknades delvis 
i merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (7 av 9). 

13 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till 
personuppgiftsbiträden16,  

Uppgifter saknades helt i 
merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (8 av 9). 

14 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter vid överföring till 
ett tredje land17,   
 

 

15 … inhämtande av synpunkter från de registrerade eller deras 
företrädare om den aktuella behandlingen, utan att det påverkar 
skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens 
säkerhet18, 

Uppgifter saknades helt i 
merparten av de 
granskade konsekvens-
bedömningarna (9 av 9). 

16 … en planering för att kontinuerligt följa upp behandlingens 
skyddsnivå19, 
 

 

17 … inhämtande av råd från dataskyddsombudet20,  
 
 

 

18 … en bedömning över huruvida den aktuella behandlingen efter 
konsekvensbedömningen är aktuell för samråd med IMY21.  
 

 

 
Tabell 1: Sammanställningen visar framkomna avvikelser i de 9 konsekvensbedömningar som ingått i 
granskningen.  

 
11 Artikel 35.7 (c), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
12 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
13 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
14 Artikel 35.7 (d), skäl 90 

15 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
16 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
17 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
18 Artikel 35.9 
19 Artikel 35.11 
20 Artikel 35.2, 37.1 (c) samt 5.2 
21 Artikel 36.1 
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Av konsekvensbedömningarna som gjordes under 2021 t o m februari 2022 utgick samtliga från 
kommunens dokumentstöd för ändamålet. Det bekräftar stödets användbarhet och kan vara en del 
av förklaringen till att konsekvensbedömningarna i så hög utsträckning motsvarar de grundläggande 
innehållskriterierna. Samtidigt visar genomgången att en justering av dokumentstödet och 
kompletterande vägledning kan bidra till att fler krav uppfylls. Framför allt när det gäller beaktande 
av godkända uppförandekoder (kriterium nummer 6), åtgärder som stärker de registrerades 
rättigheter i förhållande till artiklarna 12-21 (kriterium nummer 12) och åtgärder som stärker de 
registrerades rättigheter i förhållande till personuppgiftsbiträden (kriterium nummer 13). 

När det gäller inhämtande av registrerades synpunkter (kriterium nummer 15) verkar det vara något 
annat än dokumentstödsrelaterade orsaker till att detta sällan inhämtas med eftersom 
dokumentstödet omfattar detta. Troligen är det svårigheten att inhämta de registrerades perspektiv 
som gör att man stannar vid att endast analysera de registrerades förväntade inställning till 
behandlingen. Det är visserligen beaktansvärt men inte tillräckligt i GDPR:s mening eftersom man 
då riskerar att förbise information som inte går att inhämta på annat sätt och som är nödvändig för 
att kunna göra en trovärdig och korrekt av om behandlingen är proportionerlig och berättigad.  

Detsamma gäller identifiering av risker utifrån de registrerades fri- och rättigheter i ett vidare 
perspektiv (kriterium nummer 8). Här synes svårigheten bestå i att förutse vilka rättigheter och 
friheter som behandlingen skulle kunna inskränka, vilket är den troliga orsaken till att många 
konsekvensbedömningar blivit tunna på denna punkt. Troligen har det i sin tur att göra med att 
kunskapen om dessa rättigheter och friheter är begränsad22.  

Mot bakgrund av resultatet ovan blir mitt råd till de personuppgiftsansvariga inom Kungsbacka 
kommun att vid konsekvensbedömning lägga särskild vikt vid de aspekter som återkommande 
visats saknas i de hittills gjorda analyserna. 

2.2 Framgångsfaktorer 

Det finns en rad faktorer som synes påverka hur framgångsrikt konsekvensbedömningsarbetet blir. 
Både vad gäller kvaliteten på konsekvensbedömningen utifrån de regulatoriska kraven, och 
effekterna på integritetsskyddet. Nedan framgår de framgångsfaktorer som jag sett i 
konsekvensbedömningsarbetet som jag till dags dato tagit del av i båda de kommuner som jag är 
dataskyddsombud för23: 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när de som ska göra arbetet har kunskap om vad en 
konsekvensbedömning ska bestå i och vad den syftar till.  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när de som ingår i konsekvensbedömningsarbetet har olika 
kompetenser såsom juridisk kompetens, teknisk kompetens, verksamhetskompetens 
samt kompetens inom informationsförvaltning, informationssäkerhet och dataskydd 
samt kompetens kopplad till social hållbarhet och kunskap om mänskliga fri- och 
rättigheter. Beroende på hur omfattande behandlingen/arna som ska konsekvensbedömas är 
kan det även vara avgörande med projektledarkompetens. 
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om de registrerades synpunkter tas in. Förutom att detta 
är ett grundläggande krav ger det även effekter på den personuppgiftsansvariges 
trovärdighet i personuppgiftshanteringen. Det ger även information som den 
personuppgiftsansvarige inte kan få på annat sätt och som gör att proportionaliteten kan 
bedömas mer korrekt. Synpunkter kan tas in genom samtal med de registrerade själva 
(exempelvis genom fokusgrupper) eller genom de registrerades företrädare (exempelvis 

 
22 Exempelvis rätten att inte bli diskriminerad, rörelsefriheten, åsiktsfriheten och rätten att fritt bilda åsikter, yttrandefriheten, rätten 
till utbildning, rätten till liv och så vidare.  
23 Kungsbacka och Varbergs kommun 
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elevorganisationer, patientorganisationer, funktionsorganisationer, fackliga organisationer 
eller liknande).  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre när konsekvensbedömningen skrivs på ett konkret sätt 
enligt klarspråksprinciper. Det gör att de som ska utföra behandlingen, beslutsfattarna, de 
registrerade och tillsynsmyndigheten lättare kan förstå behandlingen.  
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om konsekvensbedömningsarbetet startar tidigt i 
verksamhets- och innovationsutvecklingen. Då ökar förutsättningarna för att bygga in 
data- och integritetsskyddet och skapa en social hållbarhet i nya tjänster och arbetsverktyg. 
 

 Resultatet blir typiskt sett bättre om konsekvensbedömnningsarbetet sker med en viss takt 
och framåtrörelse i arbetet. Samtidigt är en lika viktig förutsättning att arbetet görs med 
utrymme för eftertanke, övervägande och efterforskning så att alla väsentliga delar i 
behandlingen beaktas. 

Under dessa förutsättningar innebär konsekvensbedömnningsarbetet stora värden eftersom det 
bidrar till att begripliggöra behandlingsflödet så att det blir enkelt att göra rätt och undvika 
situationer annars kan få stora integritetskonsekvenser för enskilda. I Kungsbackas verksamheter 
har flera konsekvensbedömningar som hittills gjorts visat just dessa värdeeffekter tack vare att man 
aktivt riggat konsekvensbedömningsarbetet utifrån flera av framgångsfaktorerna ovan.  

Mitt råd till de personuppgiftsansvariga inom Kungsbacka kommun blir därför att bibehålla denna 
inriktning när konsekvensbedömningsarbetet behöver skalas upp på grund av att det i 
kommunen fortsatt görs alltför få konsekvensbedömningar i förhållande till mängden 
riskbehandlingar. Exempelvis genom att dela och utbyta erfarenheter mellan verksamheter.  

2.3 Förutsättningar för en bra process vid förhandssamråd med IMY 

När en konsekvensbedömning visar att integritetsriskerna inte kan sänkas kan den 
personuppgiftsansvarige begära förhandssamråd med IMY för att få råd om hur man bör gå vidare. 
Detta regleras i artikel 36 i GDPR.  

För att få en så snabb och komplett handläggning som möjligt hos IMY är en grundläggande 
förutsättning att konsekvensbedömningen speglar de aktuella kraven som uttrycks i både de aktuella 
artiklarna och skälen i GDPR, samt de riktlinjer som Artikel 29-gruppen tagit fram och att 
analysunderlaget är uttömmande. Särskilt ansvaret och lagligheten i behandlingen måste vara 
klargjord. Att det är en sammanhållen och begriplig analys där de kvarstående riskerna är 
specificerade är också grundläggande.  

Därutöver synes även följande vara väsentligt för att undvika en långdragen kompletteringsprocess, 
uteblivna råd eller i värsta fall avslag på begäran. Insikterna utgår från en genomgång av de 
samrådsyttranden som lämnats på inkomna förfrågningar under 2021 till och med februari månad 
202224: 

- Behandlingen ska avse en ny eller förändrad behandling. 
- Skyddsåtgärder bör vara vidtagna och effekter verifierade alternativt vara så gott som 

verkställbara med förutsägbara effekter.  

  

 
24 DI-2021-1521, DI-2021-1780, DI-2021-2983, DI-2021-703, DI-2021-1225, DI-2021-1226, DI-2021-1227, DI-2021-1513,  
DI-2021-8344, DI-2021-264 
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4 Råd och stöd  
Utöver rekommendationerna ovan följs granskningen av råd och stöd i form av en vägledning för 
konsekvensbedömningsarbetet samt dokumentmallar som tagit höjd för granskningens resultat. 
Detta kompletteras med utbildningsinsatser under hösten 2022.  

Vägledningen DSO Råd & stöd: Vägledning om konsekvensbedömning25 expedieras tillsammans 
med rapporten och dokumentmallarna distribueras via verksamheternas dataskyddskontakter. Även 
inbjudan till utbildningen görs via dataskyddskontakterna. 

 
Kungsbacka 2022-05-31 

Karin Malmsten 
Dataskyddsombud  

  

 
25 2022-05-31, dnr KS 2022-00143 
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Bilaga 1: Om granskningen 

En del av dataskyddsombudets uppdrag 

Av artikel 39 i GDPR framgår att jag som dataskyddsombud ska ha uppsikt över efterlevnaden av 
GDPR, de svenska kompletterande dataskyddsbestämmelserna samt den personuppgiftsansvariges 
strategi för skydd av personuppgifter. En del av detta arbete gör jag genom att granska respektive 
nämnds/styrelses följsamhet mot GDPR och rapportera avvikelser som jag uppmärksammar då. I 
detta uppdrag ingår att ta vederbörlig hänsyn till de risker som är förknippade med behandling, med 
beaktande av behandlingens art, omfattning, sammanhang och syften. 

Den planerade granskningen för perioden 2021-2022 omfattar regelbunden granskning och 
fördjupad granskning. Den regelbundna granskningen omfattar samtliga personuppgiftsansvariga 
verksamheter i kommunen och är inriktad på verksamheternas dataskyddsarbete i stort26, medan den 
fördjupade granskningen görs inom ett avgränsat område som inte per automatik omfattar samtliga 
verksamheter. Den regelbundna granskningen görs på hösten och den fördjupade granskningen görs 
på våren. Därutöver finns utrymme för riktad granskning närhelst som det behövs.  

Läs mer om inriktningen för de olika granskningsformerna i Dataskyddsombudets inriktning och 
årshjul 2021-202227.  

Syfte   

Det övergripande syftet för granskningen är att stimulera till lärande och handlingsberedskap som 
upprätthåller och stärker integritets- och dataskyddet i verksamheten. Ett aktivt dataskyddsarbete 
som reflekteras och kontinuerligt stärkts innebär en stor trygghet för dem vars personuppgifter 
verksamheten hanterar. Med utgångpunkt i granskningen ges råd och förslag till åtgärder som dels 
kan bidra till att stärka redan fungerande delar i dataskyddet, dels omhänderta riskavvikelser.  

Upplägg och metodik  

Granskningen har främst gjorts genom en strukturerad genomgång av dokumenterade 
konsekvensbedömningar och kommunens befintliga dokument för ändamålet. Därutöver har jag 
analyserat framgångsfaktorer i arbetet med avseende på konsekvensbedömningens kvalitet, 
arbetsinsats och effekter på data- och integritetsskyddet. Jag har även analyserat vad som är viktigt 
att beakta i konsekvensbedömningsarbetet för att få en så snabb och effektiv process som möjligt i 
de fall där det är aktuellt att begära förhandssamråd med IMY.       

Granskningen har genomförts under mars – maj månad 2022.  

  

 
26 Mindre omfattande verksamheter är undantagna i 2021 års regelbundna granskning till fördel för andra insatser inom ramen för 
dataskyddsombudets råd och stöd.    
27 2021-06-29, dnr KS 2021/0313 
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Bilaga 2: Om konsekvensbedömning av dataskydd 
Krav på att göra konsekvensbedömning avseende dataskydd finns i artikel 35 i GDPR. Om en typ 
av personuppgiftsbehandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och 
friheter ska den personuppgiftsansvarige före behandlingen göra en bedömning av den planerade 
behandlingens konsekvenser för skyddet av personuppgifter.  

En bedömning kan omfatta en serie liknande behandlingar som medför liknande höga risker. Risken 
ska bedömas utifrån dataskydd och integritet relaterat till individers grundläggande rättigheter och 
friheter såsom yttrandefrihet, tankefrihet, rörelsefrihet, samvetsfrihet, förbud mot diskriminering, 
rätt till frihet och religionsfrihet. 

En konsekvensbedömning ska åtminstone innehålla följande: 

1) En systematisk beskrivning av den planerade behandlingen och dess syften 
2) En bedömning av behovet av och proportionaliteten hos behandlingen  

i förhållande till dess syfte/n och de risker som finns. 
3) En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter.  
4) De åtgärder som behövs och planeras för att hantera riskerna (inbegripet 

skyddsåtgärder, säkerhetsåtgärder och rutiner för att säkerställa skyddet och för att 
visa att förordningen efterlevs) 

 
Syftet med en konsekvensbedömning enligt artikel 35 är att utreda och visa efterlevnad av GDPR 
och kompletterande bestämmelser i samband med personuppgiftsbehandling som på ett eller annat 
sätt innebär risker för de registrerades grundläggande rättigheter och friheter.  

Vid genomförandet av en konsekvensbedömning är det viktigt att alla relevanta och kända 
omständigheter för behandlingen lyfts in, analyseras och utvärderas samt att lämpliga 
skyddsåtgärder för den tilltänkta behandlingen beskrivs och genomförs. Arbetet med 
konsekvensbedömning är en iterativ process som handlar om att sänka riskerna som behandlingen 
är förknippad med. Konsekvensbedömningen har dels har ett internt syfte där organisationen för 
egen nytta analyserar och bedömer behandlingen med hänsyn till de registrerades rättigheter och 
friheter, dels ett externt syfte för att gentemot tillsynsmyndigheten och andra intressenter visa på 
hur organisationen lever upp till GDPR.  

Dataskyddsombudets roll i en konsekvensbedömning är att ha uppsikt över processen och ge råd 
utifrån aktuell lagstiftning och rättsläge28. Den personuppgiftsansvarige ska diarieföra 
dataskyddsombudets råd tillsammans med konsekvensbedömningen. Vid förnyad 
konsekvensbedömning kan dataskyddsombudet lämna förnyade råd. 

Om åtgärder inte kan vidtas för att i tillräcklig utsträckning sänka riskerna som framkommit vid 
konsekvensbedömningen bör den personuppgiftsansvarige anmäla frågan till förhandssamråd med 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).  

 

 
28 Artikel 39.1 (c) GDPR 
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DSO Råd & stöd:  

Vägledning om konsekvensbedömning  
Den här vägledningen är gjord för att hjälpa de personuppgiftsansvariga 
verksamheterna inom Kungsbacka kommun att bedöma när en 
konsekvensbedömning behöver göras och hur de ska gå till väga.  

Vägledningen bygger på den norska dataskyddsmyndighetens guide för konsekvensbedömning1, 
vilken i sin tur bygger på riktlinjerna från den så kallade Artikel 29-arbetsgruppen (föregångare till 
Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB))2. Även IMY:s vägledning om konsekvensbedömning har 
integrerats i den vägledning som här tagits fram för Kungsbacka kommuns personuppgiftsansvariga 
verksamheter3. 

Samtliga artikelhänvisningar och skäl i denna vägledning utgår från GDPR4.  
  

 
1 Vurdering av personvernkonsekvenser (DPIA). Länk: Konsekvensbedömning av integritets| Norska 
dataskyddsmyndigheten (datatilsynet.no) (2022-05-11) 
2 Riktlinjer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och fastställande av huruvida behandlingen ”sannolikt leder 
till en hög risk” i den mening som avses i förordning 2016/679. Länk: ARTICLE29 - Item (europa.eu) (2022-05-11) 
3 Konsekvensbedömningar och förhandssamråd | IMY (2022-05-11) 
4 General Data Protection Regulation, GDPR/Allmänna dataskyddsförordningen EU 2016/679 
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1 Om konsekvensbedömning och ansvaret 
En konsekvensbedömning är ett analysarbete som ska beskriva en högriskbehandling av 
personuppgifter och bedöma om den är nödvändig och proportionerlig. Den ska också hjälpa till att 
identifiera och hantera riskerna som behandlingen innebär för individers fri- och rättigheter. 

Att konsekvensbedöma en högriskbehandling hjälper inte bara den personuppgiftsansvarige att 
säkerställa efterlevnaden av GDPR så att behandlingen av personuppgifter blir trygg. Det är också 
ett viktigt verktyg för att utöva ansvarsskyldigheten genom att visa att adekvata åtgärder vidtagits 
(se artikel 5.2 och 24). Med andra ord är en konsekvensbedömning en process som bidrar till att 
både skapa och visa efterlevnad vid behandling av personuppgifter som kan få stora följder för 
individer. 

1.1 En fördjupad process 

Det är viktigt att komma ihåg att bedöma integritetsrisker är något som bör genomföras för alla 
behandlingar. Det följer av principerna i artikel 5 och 32 som handlar om att matcha behandlingen 
med lämpliga skyddsåtgärder. Artikel 35, som reglerar skyldigheten att göra 
konsekvensbedömning, upprepar denna process, men då först och främst för att hitta de extra 
åtgärder som behövs för att sänka de extra höga risker som finns och pröva om behandlingen är 
proportionerlig med tanke på detta. 

Att genomföra en konsekvensbedömning kan alltså inte göra en olaglig behandling av 
personuppgifter laglig. All behandling av personuppgifter ska uppfylla de grundläggande kraven i 
GDPR:s övriga bestämmelser och konsekvensbedömning är ett verktyg att använda i 
beslutsprocesser kring just den behandling som är förenad med en särskilt hög risk. 

1.2 Sanktioner 

Enligt förordningen kan bristande efterlevnad av kraven på konsekvensbedömning leda till 
sanktioner på den högre skalan. Skälet till det är att en konsekvensbedömning kan hjälpa till att 
avvärja behandling som inskränker enskildas rättigheter och friheter. Om en konsekvensbedömning 
inte görs när så krävs (se artikel 35.1, 3 samt 4), eller om den utförs felaktigt (se artikel 35.2 samt 
7–9), eller om man låter bli att söka förhandssamråd med tillsynsmyndigheten när det finns krav på 
det (se artikel 36.3 (e)) kan det leda till administrativa böter på upp till 10 miljoner kronor för en 
kommunal verksamhet. I IMY:s hittills utfärdade sanktionsbeslut är det en vanlig grund att man inte 
genomfört en konsekvensbedömning, vilket hade kunnat vara till hjälp för att utforma ett tryggt och 
erforderligt integritetsskydd som undvikit sanktionsavgiften.  

1.3 Nämnden eller styrelsen är ansvarig 

Det är den personuppgiftsansvarige som ansvarar för att konsekvensbedömning görs (se artikel 
35.2). Det betyder att det är respektive nämnd eller styrelse i kommunen som bär ansvaret för det. 
Bedömningen kan dock utföras av någon annan men det är den personuppgiftsansvarige som har 
ansvaret. Beslut med anledning av konsekvensbedömning ska därför fattas av nämnden eller 
styrelsen alternativt av delegat å dess vägnar beroende på komplexiteten och risknivån i 
behandlingen.  

Av kommunens styrdokument framgår att varje personuppgiftsansvarig verksamhet bör ha en 
funktion som samordnar det operativa dataskyddsarbetet inom nämndens eller styrelsens 
ansvarsområde – en dataskyddskontakt5. Denna funktion blir normalt spindeln i nätet för att 

 
5 Riktlinjer för hantering av personuppgifter, Kommunstyrelsen 19 oktober 2021 § 278 och  
Kommunfullmäktige 9 november 2021 § 142, KS 2021-00691 
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identifiera och vara samordnande för de konsekvensbedömningar som behöver göras. Beroende på 
sammanhang är det dock lämpligt att andra funktioner involveras i konsekvensbedömningsarbetet. 
Mer om detta i avsnitt 2.2 nedan.  
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2 När ska en konsekvensbedömning göras? 
I artikel 35.1 står att en konsekvensbedömning avseende dataskydd ska göras när en typ av 
behandling sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter.  

I GDPR står också att den nationella tillsynsmyndigheten, IMY i Sveriges fall, har en skyldighet att 
upprätta och publicera en förteckning över behandlingssituationer som kräver 
konsekvensbedömning (se artikel 35.4). Hållpunkten är att konsekvensbedömning krävs när minst 
två kriterier är uppfyllda. Förteckningen hittar du här.  

GDPR i sig reglerar också några exempel på när en behandling typiskt sett innebär en hög risk. I 
artikel 35.3 framgår att en konsekvensbedömning därför särskilt krävs vid: 

a) Systematisk och omfattande bedömning av fysiska personers personliga aspekter som grundar 
sig på automatisk behandling, inbegripet profilering, och på vilken beslut grundar sig som har 
rättsliga följder för fysiska personer eller på liknande sätt i betydande grad påverkar fysiska 
personer.  

b) Behandling i stor omfattning av känsliga personuppgifter eller av personuppgifter som rör 
fällande domar i brottmål och lagöverträdelser som innefattar brott.  

c) Systematisk övervakning av en allmän plats i stor omfattning. 

När man ska ta ställning till om det krävs en konsekvensbedömning behöver man alltså göra 
följande: 

1) Kontrollera om den aktuella behandlingen finns med på IMY:s förteckning över 
behandlingssituationer som kräver konsekvensbedömning eller om något av kriterierna i 
artikel 35.3 är uppfyllt. 

2) Om inte, gör en bedömning av om behandlingen ändå kommer att innebära en hög risk för 
fysiska personers rättigheter och friheter. 

Om man är osäker på om det är nödvändigt att göra en konsekvensbedömning rekommenderar jag 
man ändå gör det eftersom det är ett användbart verktyg för att säkerställa att GDPR följs och det 
bidrar till en trygghet både för användarna och de registrerade att veta det. 

Där en konsekvensbedömning har genomförts och risken förändras under vägen ska man också 
bedöma om behandlingen fortfarande är i linje med den bedömning som har gjorts.  

2.1 En konsekvensbedömning bör utföras innan behandlingen påbörjas 

En konsekvensbedömning ska som regel göras innan behandlingen börjar. Detta är i linje med 
principerna om inbyggt dataskydd och dataskydd som standard (se artikel 25 och skäl 78).  En 
högriskbehandling som av någon anledning inte har konsekvensbedömts men som ändå är påbörjad 
bör också konsekvensbedömas. Detta för att pröva om den behöver förändras eller skyddet behöver 
förstärkas. 

Konsekvensbedömningsarbetet bör starta så tidigt som möjligt i utformningen av en planerad 
behandlingsprocess, även om vissa delar fortfarande är okända. En uppdatering av bedömningen 
under konsekvensbedömningsarbetet kommer att säkerställa data- och integritetsskyddet och bidra 
till att få fram lösningar som håller sig inom GDPR:s ramar och därmed socialt hållbara.  

Det kan också bli nödvändigt att upprepa vissa steg i bedömningen under utvecklingsprocessen, 
eftersom valet av vissa tekniska eller organisatoriska åtgärder kan påverka svårighetsgraden eller 
sannolikheten för att en ny risk uppstår vid behandlingen. Konsekvensbedömningen ska därför vara 
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en fortlöpande process, särskilt i de fall där förutsättningarna för behandlingen förändras 
kontinuerligt. 

2.2 Flera funktioner måste kopplas in i konsekvensbedömnningsarbetet 

Verksamhetens dataskyddskontakt är en naturlig aktör i arbetet med konsekvensbedömning 
eftersom den här funktionen har uppdraget att samordna den personuppgiftsansvariges 
dataskyddsarbete. Det följer av kommunens styrdokument på personuppgiftsområdet, Riktlinjer för 
hantering av personuppgifter. Dessutom måste följande aktörer kopplas in i 
konsekvensbedömningsarbetet: 

1) Om behandlingen helt eller delvis är tänkt att utföras av ett personuppgiftsbiträde ska 
biträdet bistå i arbetet och tillhandahålla all nödvändig information som behövs för detta (se 
artikel 28.3 (f)).  
 

2) Den personuppgiftsansvarige ska också inhämta synpunkter på den planerade behandlingen 
från de registrerade eller deras företrädare (se artikel 35.9). Detta kan hjälpa till att förstå 
och förutse de registrerades invändningar och farhågor samt öka deras förtroende för 
verksamheten att hantera personuppgifter. 
 
Om den personuppgiftsansvariges slutgiltiga beslut skiljer sig från de registrerades, ska 
skälen för att fortsätta dokumenteras. Den personuppgiftsansvarige ska också dokumentera 
skälen till att inte är lämpligt att inhämta synpunkter från de registrerade. Till exempel om 
det skulle avslöja affärskänslig information eller vara en oproportionerlig eller omöjlig 
insats. 
 

3) Den personuppgiftsansvarige ska även rådfråga dataskyddsombudet (DSO) (se artikel 
35.2). DSO:s råd, tillsammans med de beslut som fattas av den personuppgiftsansvarige, ska 
dokumenteras i bedömningen. DSO ska också övervaka genomförandet av 
konsekvensbedömningen (se artikel 39.1 (c)), ge råd om metodik samt hjälpa till att 
utvärdera kvaliteten på riskbedömningen och om den kvarvarande risken är acceptabel. 
Om den personuppgiftsansvariges slutgiltiga beslut avviker från DSO:s råd, ska detta samt 
skälen som den personuppgiftsansvarige har för det också dokumenteras. 

Synpunkter från ovanstående parter kan hämtas in på olika sätt beroende på sammanhanget. Till 
exempel genom en allmän studie bland behandlingens målgrupp relaterad till syftet för 
behandlingen, genom fråga i facklig samverkan eller genom inhämtande av yttrande från DSO på 
konsekvensbedömningen. 

För Kungsbacka kommuns personuppgiftsansvariga nämnder lämnar DSO alltid ett skriftligt 
yttrande uppdelat på metoden för konsekvensbedömningen och de åtgärder som planeras för att 
sänka behandlingens risker, samt en övergripande rekommendation om den aktuella behandlingen. 
DSO bistår även med råd om metod och kan ge stöd under konsekvensbedömningsarbetet. I 
slutänden måste dock DSO få ett sammanhållet material som visar den tilltänkta behandlingen och 
hur den personuppgiftsansvarige planerar att hantera riskerna som behandlingen är förenad med. 
Detta för att kunna lämna relevanta råd. Beroende på behandlingens komplexitet kan man räkna 
med två veckor att få DSO:s yttrande. 

Utöver ovanstående är det även god praxis att involvera och dokumentera andra specifika roller och 
ansvarsfunktioner såsom följande: 

 När högriskbehandlingen är knuten till specifika enheter eller avdelningar i 
verksamheten bör dessa involveras i konsekvensbedömnningsarbetet. 
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 Beroende på behandlingssituation bör oberoende experter från olika yrkesgrupper 

såsom jurister, IT-experter, säkerhetsexperter och specialister på etik, demokrati och 
mänskliga rättigheter (social hållbarhet) involveras.  

 
 Den funktion som samordnar kommunens eller den personuppgiftsansvariges 

informationssäkerhet och IT-säkerhet bör också involveras i 
konsekvensbedömnningsarbetet.  
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3 Vad ska en konsekvensbedömning innehålla? 

3.2 Kan användas för en eller flera behandlingar  

En konsekvensbedömning kan omfatta flera liknande behandlingar som innebär motsvarande höga 
risker (se artikel 35.1). Dessutom anges i skäl 92 att det ibland kan vara förnuftigt och ekonomiskt 
försvarbart att en konsekvensbedömning inriktar sig på ett vidare område, exempelvis när flera 
personuppgiftsansvariga planerar att skapa en gemensam tillämpnings- eller behandlingsplattform. 

3.3 Kan återanvändas för liknande behandlingar 

En enda konsekvensbedömning kan återanvändas för att bedöma behandlingar som har liknande 
karaktär, omfattning, sammanhang, syfte och risk (se artikel 35.1). Det är alltså inte nödvändigt att 
konsekvensbedöma integritetsrisker i likande behandlingssituationer som redan har utretts. Detta 
kan vara fallet när samma typ av teknik används för att samla in samma typ av information för 
samma typ av ändamål. 

På samma sätt kan denna metod användas när liknande behandlingar utförs av olika 
personuppgiftsansvariga. I dessa fall bör en referensbedömning delas eller göras allmänt tillgänglig. 
Åtgärderna som beskrivs i bedömningen ska vara genomförda och det ska motiveras varför endast 
en enda bedömning har gjorts. 

Om behandlingen omfattar flera behandlingsansvariga med gemensamt behandlingsansvar ska 
deras respektive arbetsuppgifter definieras specifikt. Konsekvensbedömningen ska visa vem av de 
personuppgiftsansvariga som ansvarar för de olika åtgärder som har utformats. Varje 
personuppgiftsansvarig bör presentera sina behov och dela informationen utan att avslöja 
konfidentiell information (såsom affärshemligheter och immateriella rättigheter) eller avslöja 
sårbarheter. 

3.4 Kan användas på tekniska produkter 

Det kan också vara användbart för till exempel en leverantör att göra en konsekvensbedömning i 
samband med utveckling av en teknisk produkt. Det kan till exempel vara hårdvara eller mjukvara 
som kommer att användas av olika personuppgiftsansvariga. Den personuppgiftsansvariga som 
använder produkten ska givetvis ändå göra en egen bedömning av integritetsriskerna med hänsyn 
till den specifika behandlingen. Detta kan dock stödjas av leverantörens konsekvensbedömning om 
det är relevant. 

3.5 Konsekvensbedömning vid förändrad behandling  

En konsekvensbedömning kan också vara nödvändig om det har skett förändringar i riskerna som 
uppstår genom behandlingen. Det kan till exempel handla om att ny teknik är tänkt att börja 
användas som därmed kan föra med sig nya integritetsrisker. En revidering av en 
konsekvensbedömning främjar inte bara ständiga förbättringar, utan är också viktig för att 
upprätthålla en hög skyddsnivå i en miljö som förändras över tid. 

Omvänt kan vissa förändringar också minska risken. Till exempel kan en behandling utvecklas så 
att beslut inte längre är automatiserade eller att en övervakningsverksamhet inte längre är 
systematisk.  

En konsekvensbedömning kan också bli nödvändig på grund av förändringar i det organisatoriska 
eller sociala sammanhanget för behandlingen. Till exempel genom att effekterna av att vissa 
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automatiska beslut blir viktigare eller genom att nya kategorier av registrerade riskerar att bli utsatta 
för diskriminering.   
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4 Risk- och riskbedömning 
Den personuppgiftsansvariges skyldighet att i vissa fall göra en konsekvensbedömning ska förstås 
utifrån dennes allmänna skyldighet att säkerställa en ändamålsenlig hantering av riskerna som 
uppstår i samband med behandlingen av personuppgifter. 

4.1 Om risk, rättigheter och integritet 

Artikel 35 hänvisar till sannolikheten för hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter. En 
”risk” är ett scenario som beskriver en händelse och dess uppskattade konsekvenser baserat på 
svårighetsgrad och sannolikhet. Med ”rättigheter och friheter” menas de registrerades rättigheter i 
artiklarna 12-22 i GDPR, men också andra grundläggande fri- och rättigheter såsom yttrandefrihet, 
tankefrihet, rörelsefrihet, rätt att inte bli diskriminerad, rätten till frihet, samvetsfrihet och 
religionsfrihet. 

Dessa fri- och rättigheter följer av bland annat Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna 
och FN:s konventioner om medborgerliga och politiska rättigheter samt ekonomiska, sociala och 
kulturella rättigheter. 

4.2 Bedömning av säkerhetsrisk kontra bedömning av integritetskonsekvenser 

Genom artiklarna 24, 25, 32 och 35 ställs krav på att personuppgiftsansvariga ska göra 
riskbedömningar. Kraven på riskbedömningar gäller risken för de registrerades rättigheter och 
friheter. Riskbedömningen relateras bland annat till art, omfattning, syfte och sammanhang som 
behandlingen utförs i. Gemensamt är att en bedömning av värdet av behandlingen och hoten mot 
densamma ska göras i förhållande till hanteringen av personuppgifter och hur det i sin tur kan 
påverka de registrerades rättigheter och friheter. 

I artikel 32 är riskbedömningen relaterad till säkerheten för behandlingen. Denna riskbedömning 
ska alltid göras för alla behandlingar och ses över regelbundet. Riskbedömningen ska identifiera 
situationer som kan leda till oavsiktlig eller obehörig åtkomst, ändring, radering, förlust eller 
röjande av personuppgifter. Syftet är att få kunskap om säkerhetsriskerna som finns. Det är 
nödvändigt för att kunna genomföra riskreducerande åtgärder så att en lämplig säkerhetsnivå kan 
uppnås för behandlingen. 

I artikel 35 är riskbedömningen relaterad till behandlingens påverkan på registrerades integritet. 
Den ska utföras för behandling som sannolikt ”medför en hög risk för fysiska personers rättigheter 
och friheter”. Detta krav kan förstås som en avsikt att hantera risker vid invasiva behandlingar som 
innebär en ökad risk att göra intrång på fysiska personers rättigheter och friheter. Säkerhetsåtgärder 
kommer inte nödvändigtvis att minska denna fara utan den som är personuppgiftsansvarig måste i 
stället kanske avstå från att genomföra behandlingen eller hitta riskreducerande åtgärder genom att 
förändra hur behandlingen ska gå till så att rättigheterna och friheterna bevaras.  
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4.3 De registrerades perspektiv 

Värdena som en konsekvensbedömning syftar till att skydda är alltså de registrerades rättigheter och 
friheter. Det omfattar både de registrerades rättigheter enligt GDPR och andra grundläggande 
rättigheter som rätten till privatliv, rätten att inte bli diskriminerad, rätten till 
kommunikationsskydd, yttrandefrihet, åsikts- och tankefrihet, samvetsfrihet, religionsfrihet och 
rörelsefrihet. 

Följande blir då viktiga faktorer att ta hänsyn till: 

 Medbestämmande 

För att uppnå detta kan olika åtgärder vidtas som gör att den registrerade får ett reellt inflytande 
över hur hans eller hennes personuppgifter behandlas. Exempel på en sådan åtgärd kan vara att ge 
en reell möjlighet till förbehåll när den lagliga grunden för behandling är allmänt intresse (se artikel 
6 (e)). 

 Transparens och öppenhet 

Detta kan uppnås genom åtgärder som säkerställer verklig insyn kring alla aspekter av behandlingen 
av personuppgifter. Exempel på detta kan vara att lämna tydlig information om hur behandlingen 
går till, ritningar som illustrerar dataflöde och låg tröskel för att informera om säkerhetsavvikelser. 
Transparens omfattar även information om de organisatoriska och tekniska åtgärder som skyddar 
personuppgifterna. 

 Förutsägbarhet 

Detta kan uppnås genom åtgärder som gör personuppgiftsbehandlingen mindre komplex och 
därmed lättare att förstå. Exempel på detta kan vara att konkretisera syftet med behandlingen, att 
införa tydliga begränsningar för koppling mellan register, att minska antalet variabler i 
behandlingen och att minska lagringstiden för informationen. 

 Förtroende  

Förtroende kan skapas genom att den personuppgiftsansvarige visar att medbestämmande, öppenhet 
och förutsägbarhet är verkliga mål. Verksamheten kan också visa att man tar integritet på allvar 
genom att använda resurser, processer och funktionalitet som faktiskt stärker den registrerades 
ställning att tillvarata sina rättigheter och friheter. 

4.4 Risk ska bedömas löpande 

I linje med det riskbaserade synsättet i GDPR är det som tidigare nämnts inte obligatoriskt att göra 
en konsekvensbedömning för varje behandling. I stället krävs en konsekvensbedömning endast om 
behandlingen sannolikt ”medför en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter” (se artikel 
35.1). 

Även om villkoren som utlöser skyldigheten att genomföra en konsekvensbedömning inte är 
uppfyllda, minskar inte den personuppgiftsansvariges allmänna skyldighet att vidta lämpliga 
skyddsåtgärder för att hantera riskerna kopplade till de registrerades rättigheter och friheter. I 
praktiken innebär det att personuppgiftsansvariga fortlöpande måste bedöma den risk som uppstår i 
deras personuppgiftsbehandling för att identifiera när en typ av behandling sannolikt kommer att 
”medföra en hög risk för fysiska personers rättigheter och friheter”. 
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Figuren nedan illustrerar de typiska stegen i en konsekvensbedömningsprocess: 

 

4.5 Vad ska man tänka på? 

För att fastställa risk måste man kunna säga vad konsekvenserna blir för de registrerades rättigheter 
och friheter och sannolikheten för att så sker. Följande kan beaktas när konsekvens och sannolikhet 
bedöms: 

o Personuppgifter behandlas utan laglig grund 
o Insynen i behandlingen är otillräcklig  
o Mer personlig information samlas in än vad som är nödvändigt för ändamålet 
o Personuppgifterna som behandlas är inte korrekta 
o Personuppgifter lagras längre än vad som är nödvändigt för ändamålet 
o Den registrerade får inte tillräckligt med information  
o Den registrerade kan inte få till gång till sina personuppgifter eller få dem rättade eller 

raderade 
o Behandlingen kan leda till diskriminering  
o Behandlingen begränsar yttrandefriheten, åsiktsfriheten, samvetsfriheten 
o Behandlingen begränsar tankefriheten, rörelsefriheten 

Konsekvensen av att ovanstående inte utövas kan bli fysiska, materiella och icke-materiella skador 
eller besvär. Några exempel på konsekvenser är: 

o Förlust av kontroll över sina personuppgifter 
o Diskriminering 
o Identitetsstöld eller bedrägeri 
o Ekonomisk förlust 
o Skadat anseende 
o Förlust av konfidentialitet för uppgifter som omfattas av sekretess eller tystnadsplikt 
o Andra ekonomiska eller sociala nackdelar 
o Otillbörlig påverkan 
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4.6 Behandlingsregistret är grunden 

Som en del av principen om ansvarsskyldighet (se artikel 5.2) ska den personuppgiftsansvarige föra 
ett register över all behandling som utförs under dess ansvar (se artikel 30.1). Detta omfattar bland 
annat syftet med behandlingen, de personuppgifter som behandlas och andra omständigheter som 
tillsammans beskriver behandlingens ramar. Exempelvis ska en allmän beskrivning ges av de 
tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som avses i artikel 32.1 (se artikel 30.1 (g)). 

Utifrån detta ska den personuppgiftsansvarige ta ställning till om en hög risk är sannolik. 
Behandlingsregistret är på detta sätt grunden för att identifiera högriskbehandling, vilket i sin tur 
bygger på att behandlingsregistret underhålls och att den speglar all behandling som görs i 
verksamheten. 
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5. Hur gör man en konsekvensbedömning? 
Det finns flera olika metoder för att göra en konsekvensbedömning, men det finns några 
gemensamma innehållskriterier som styrs av GDPR.  

Artikel 35.7 fastställer dessa minimikriterier: 

1) En systematisk beskrivning av den aktuella behandlingen och dess syfte. 
2) En bedömning av om behandlingen är nödvändig och står i rimlig proportion till syftet. 
3) En bedömning av riskerna för de registrerades rättigheter och friheter 
4) De planerade åtgärderna för att hantera riskerna och för att visa efterlevnad av GDPR. 

Av detta följer att den personuppgiftsansvarige måste ta ställning till och besluta om behandlingen 
utifrån konsekvensbedömningen. Detta eftersom det är den personuppgiftsansvarige som avgör 
ändamål och medel för behandlingen och som ansvarar för att visa följsamhet mot GDPR (se artikel 
4.7, 5.2 och 24). I denna fas har därför nämnden eller styrelsen såsom personuppgiftsansvarig den 
viktigaste rollen. Konsekvensbedömningen måste därför sammanställas och resultaten presenteras 
för nämnden eller styrelsen för beslut.  

Vid enklare behandlingssituationer kan beslut med anledning av konsekvensbedömning delegeras 
till förvaltningschef, VD eller motsvarande, medan beslut vid mer komplexa behandlingssituationer 
eller när man inte lyckas sänka riskerna tillräckligt bör lyftas till verksamhetens högsta ansvarsnivå.  

Figuren nedan sammanfattar och illustrerar processen och de olika stegen för att genomföra en 
konsekvensbedömning: 

 

  



 
 

15 
 

5.1 Kraven i förordningen utgör en generell ram 

Alla relevanta krav i GDPR utgör ett brett och generellt ramverk för utformningen och 
genomförandet av en konsekvensbedömning. GDPR ger dock den personuppgiftsansvarige en 
flexibilitet att själv bestämma den exakta strukturen och formen för konsekvensbedömning, så att 
den till exempel kan fungera tillsammans med andra verktyg som används i 
verksamhetsutvecklingen.  

Det finns ett antal olika etablerade processer inom såväl EU som globalt som tar hänsyn till de 
grundläggande komponenter för konsekvensbedömningens innehåll som beskrivs i artikel 35 och 
skäl 90. Dock bör en konsekvensbedömning – oavsett form – vara en unik riskbedömning som gör 
det möjligt för den personuppgiftsansvarige att vidta åtgärder för att hantera riskerna i det specifika 
behandlingsfallet. 

5.1.2 Uppförandekoder, certifieringar och liknande ska beaktas 

Vid konsekvensbedömning måste efterlevnaden av en uppförandekod (branschstandard) beaktas – 
om det finns en sådan (artikel 35.8). Detta kan vara användbart för att visa att lämpliga åtgärder har 
valts eller genomförts, förutsatt att uppförandekoden är lämplig och relevant för den aktuella 
behandlingen. 

Även certifieringar, sigill och märken i syfte att visa den personuppgiftsansvarige och biträdets 
dataskyddskapacitet bör beaktas. 

5.1.3 Att publicera skapar förtroende 

Det är inte ett krav som följer av GDPR att offentliggöra konsekvensbedömningar. Den 
personuppgiftsansvarige bör ändå som regel överväga att publicera delar av bedömningen då den 
kan vara förtroendeskapande och ge insyn. Det är i linje med principen om öppenhet och 
transparens (se artikel 5.1 (a)). Den publicerade bedömningen behöver inte innehålla hela 
bedömningen, särskilt om den kan ha specifik information om säkerhetsrisker för den 
personuppgiftsansvarige eller äventyra affärshemligheter eller affärskänslig information. I sådana 
fall kan den offentliga versionen vara en sammanfattning av de viktigaste fynden vid 
konsekvensbedömningen, eller en information om att en sådan bedömning har gjorts.  
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6 Förhandssamråda med IMY 
Om en konsekvensbedömning visar att en hög risk kvarstår är den personuppgiftsansvarige skyldig 
att begära förhandssamråd med IMY innan behandlingen startar (se artikel 36.1). Som en del av 
denna process ska hela konsekvensbedömningen presenteras (se artikel 36.3 (e)). IMY kan då ge 
råd om hur de kvarstående riskerna kan minskas. Förutsättningarna för en snabb handläggning utan 
kompletteringar som gör att processen drar ut på tiden ökar väsentligt genom att 
konsekvensbedömningen har ett komplett och brett innehåll som presenteras på ett tydligt och 
begripligt sätt. IMY har åtta veckor på sig att lämna förhandsyttrande, vilket förlängs med 
motsvarande tid som det tar för kompletterande informationsinhämtning om underlaget inte är 
heltäckande från början.  

Oavsett om det blir aktuellt med förhandssamråd med IMY på grund av hög restrisk eller inte, 
gäller skyldigheten att dokumentera och lagra konsekvensbedömningen samt vid behov uppdatera 
den. 
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7 Exempel på ramverk inom EU 
Här ges några exempel på ramverk och standarder som kan vara till hjälp i 
konsekvensbedömningsarbetet. GDPR anger som sagt inga specifika rutiner som ska följas utan ger 
i stället den personuppgiftsansvarige handlingsutrymme att använda ett ramverk fungerar med 
övriga rutiner och verktyg som man använder. Ett sådant ramverk kan skräddarsys för den 
personuppgiftsansvarige eller vara gemensamt för en bransch. Förutsättningen är dock att den 
innehåller minimikraven i GDPR, inbegripet Artikel 29-gruppens riktlinjer.  

7.1 Exempel på generella ramverk inom EU 

Tyskland (engelska): Standard Data Protection Model, V.2.0, 2020 SDM-Methodology_V2.0b.pdf 
(datenschutzzentrum.de) 

Frankrike (engelska): Privacy Impact Assessment (PIA), National Commission on Informatics and 
Liberties (CNIL), 2017 Privacy Impact Assessment (PIA) | CNIL 

7.2 Internationell standard 

En internationell standard har publicerats för att ge vägledning om de metoder som används för att 
utföra en konsekvensbedömning: ISO / IEC 29134 (engelska) Standard - Informationsteknik - 
Säkerhetstekniker - Riktlinjer för konsekvensbedömning avseende personlig integritet (ISO/IEC 
29134:2017) SS-EN ISO/IEC 29134:2020 - Svenska institutet för standarder, SIS 

7.3 Övrigt 

En checklista som underlättar att stämma av att konsekvensbedömningen omfattar alla obligatoriska 
inslag finns i bilaga 1 till denna vägledning. 

Skrivbara dokumentmallar som motsvarar GDPR:s krav och Artikel 29-gruppens riktlinjer finns 
också framtaget för kommunens personuppgiftsansvariga verksamheter. Dessa distribueras via 
verksamheternas dataskyddskontakter och kommunens intranät. 
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Bilaga: Checklista vid konsekvensbedömning 
Nr Kontrollpunkt 

1 Det framgår av konsekvensbedömningen vilka risker som föranleder en konsekvensbedömning avseende 
dataskydd.6 

2 Konsekvensbedömningen inbegriper …  
 
…en systematisk och funktionell beskrivning av den planerade behandlingen och dess syfte samt lagliga 
grund, inbegripet identifiering av den rättskälla eller det berättigade intresse som behandlingens lagliga 
grund vilar på7, 

3 …en beskrivning av behandlingens art, omfattning och sammanhang8,  

4 … en beskrivning av de aktuella personuppgifterna, kategorierna av registrerade och användare av 
uppgifterna samt perioden som personuppgifterna kommer att lagras9,  

5 … en beskrivning av de tillgångar som är nödvändiga för personuppgifterna (maskinvara, programvara, 
nätverk, personer, papper)10, 

6 … beaktande av den personuppgiftsansvariges eller personuppgiftsbiträdenas efterlevnad av eventuella 
godkända uppförandekoder enligt artikel 4011,  

7 … en bedömning av proportionaliteten i behandlingen i förhållande till syftet och principerna om laglighet, 
lagrings- och uppgiftsminimering samt uppgifternas relevans12, 

8 … en bedömning av potentiella risker för de registrerades rättigheter och friheter i samband med 
behandlingen13, 

9 … en beskrivning av potentiella konsekvenser för de registrerades rättigheter och friheter i händelse av 
obehörig åtkomst, oönskad ändring och förlust av uppgifter14, 

10 … en uppskattning av riskernas sannolikhetsgrad och allvar15, 

11 … de åtgärder som planeras för att sänka behandlingens risker, inbegripet både tekniska och 
organisatoriska skydds- och säkerhetsåtgärder16, 

12 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till artiklarna 12-2117, 

13 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter i förhållande till personuppgiftsbiträden18,  

 
6 Artikel 35.1, 35.3 (a-c) samt IMY:s förteckning enligt artikel 35.4 (DI-2018-13200, 2019-01-16), skäl 84 och 90 
7 Artikel 35.7 (a), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 

8 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
9 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
10 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29 
11 Artikel 35.8 
12 Artikel 35.7 (b), Artikel 29-gruppen 

13 Artikel 35.7 (c), Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
14 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
15 Skäl 90, Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
16 Artikel 35.7 (d), skäl 90 

17 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
18 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
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14 … åtgärder som stärker de registrerades rättigheter vid överföring till ett tredje land19,   

15 … inhämtande av synpunkter från de registrerade eller deras företrädare om den aktuella behandlingen, 
utan att det påverkar skyddet av kommersiella eller allmänna intressen eller behandlingens säkerhet20, 

16 … en planering för att kontinuerligt följa upp behandlingens skyddsnivå21, 

17 … inhämtande av råd från dataskyddsombudet22,  

18 … en bedömning över huruvida den aktuella behandlingen efter konsekvensbedömningen är aktuell för 
samråd med IMY23.  

 

 

 
19 Artikel 29-gruppen (WP260 rev.01, 2017-11-29) 
20 Artikel 35.9 
21 Artikel 35.11 
22 Artikel 35.2, 37.1 (c) samt 5.2 
23 Artikel 36.1 
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