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Avtal projekt digital inkludering genom samverkan  

Datum: 2021-…… 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Diarienummer: xx-xxx 
 

Avtal om samverkan i projektet 
”Digital inkludering genom 
samverkan” 
1. Avtalsparter 

Beställare 
Göteborgsregionens kommunalförbund   
Organisationsnummer: 222000–0265 
Box 5073, 402 22 GÖTEBORG 
031-335 50 00 
http://www.goteborgsregionen.se 
Kontaktperson: Linda Karlsson 
0732-343 452 
linda.karlsson@goteborgsregionen.se 

Leverantör 
Göteborgs Stad  
Organisationsnummer 
Postadress 
Telefon 
Webb 
Kontaktperson  
Telefon 
E-post 

2. Bakgrund 
Göteborgsregionen (GR) har beviljats medel från Länsstyrelsen för att driva 
projektet ”Digital inkludering genom samverkan”. Projektet är ett 
samverkansprojekt mellan flera parter. Projektets syfte, mål och aktiviteter 
beskrivs i den ansökan som GR gjort till Länsstyrelsen den 31 mars 2021 (GR:s 
dnr: 2021-00140). Detta avtal reglerar de delar av projektet som Göteborgs 
Stad ansvarar för att genomföra. Samt ansvarsfördelningen mellan GR och 
Göteborgs Stad. 

3. Avtalets tid  
Projektet pågår under perioden 2021-09-01 – 2022-12-31. Detta avtal gäller 
fram till dess att slutrapporten är inskickad och godkänd av Länsstyrelsen. 
 

http://www.goteborgsregionen.se/
mailto:linda.karlsson@goteborgsregionen.se
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4. Göteborgs Stads ansvar 
Göteborgs Stad ska utföra de aktiviteter och åtaganden som framgår av 
ansökan till Länsstyrelsen. Här framgår att Göteborgs Stad ansvarar för:  
 

• Framtagande av utbildning för utbildare 
• Omvärldsbevakning av ytterligare potentiella utbildningsaktörer och 

vid visat intresse erbjuda dessa att delta i utbildning för utbildare. 
Resultatet ska vara applicerbart i samtliga samverkande kommuner. 

• Genomförande av utbildning för utbildare 
• Framtagande av marknadsföringsmaterial för kursen för nyanlända 
• Att skriva texter till del- och slutrapportering, utifrån Göteborgs 

Stads ansvarsområden. Texterna lämnas som underlag till GR som 
sammanställer den slutliga versionen till Länsstyrelsen. Till 
slutrapporten ska Göteborgs Stad även lämna ett underlag som visar 
på det belopp som utbetalats till Göteborgs Stad samt utdrag från 
verksamhetens huvudbok där upparbetade kostnader avseende 
uppdraget framgår.  

 
I övrigt ska Göteborgs Stad bidra till att projektmålen uppfylls och 
projektplanen efterföljs. Här ingår aktivt deltagande under möten i 
styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. Under projekttiden ska Göteborgs 
Stad löpande informera Göteborgsregionen om projektets framskridande 
samt eventuella avvikelser från projektets mål och budget. 

5. Göteborgsregionens ansvar 
GR är projektägare och ansvarar för att hålla samman projektet samt 
sammankalla styrgrupp, referensgrupp och arbetsgrupp. GR är också 
huvudansvarig för följande aktiviteter:  

• Undersöka möjligheter att undanröja hinder, såsom brist på tekniska 
verktyg. 

• Ta fram förslag för samverkan mellan kommunerna (och ev. andra 
aktörer) på lång sikt. 

• Genomföra studie om hur nyanlända över 50 år ser på sina 
möjligheter, behov och kapacitet att delta i det digitala samhällslivet. 

 
Med stöd av underlag från Göteborgs Stad ansvarar GR för att del- 
och slutrapport skickas till Länsstyrelsen. GR ska löpnade informera 
Göteborgs Stad om eventuella nya riktlinjer och beslut från 
finansiären som har bäring på projektet. 
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6. Budget 
Budgeten för Göteborgs Stads personalkostnader uppgår till 463 450 
kronor. Budgeten omfattar bidragsberättigade kostnader för lön 
inklusive sociala avgifter och OH, i enlighet med den budget som 
Länsstyrelsen godkänt. Dessa projektmedel överförs från 
Göteborgsregionen till Göteborgs Stad i början av projektperioden.  
 
I projektets budget finns även medel för marknadsföring som kan 
överföras till Göteborgs Stad efter överenskommelse med GR.  
 
Göteborgs Stad är skyldig att till GR återbetala medel om finansiären avslår 
hel- eller del av redovisningen för de aktiviteter som Göteborgs Stad ansvarar 
för. Återbetalning sker med motsvarande belopp som ej godkänts. Detta ska 
ske skyndsamt efter beslutet tillkännagivits av finansiären. 
 

7. Ändringar och tvist 
Önskar parterna med giltig verkan göra ändringar eller tillägg i detta avtal 
måste det ske skriftligen i handling som underskrivs av parterna. 
 
Vid tvist om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal ska parterna i första 
hand uppta förhandlingar i syfte att lösa tvisten. Går inte detta ska tvisten lösas 
genom skiljeförfarande i en skiljenämnd bestående av fem personer. Parterna 
utser var sin skiljeman och dessa utser gemensamt en femte oberoende 
skiljeman som är sammankallande och ordförande i skiljenämnden. 
 

8.  Underskrifter 
Detta kontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav vardera parten 
tagit var sitt. 
 
 
Lena Holmlund     xxxxx  
Avdelningschef 
Göteborgs regionen    Göteborgs Stad 
 
 
Detta avtal har signerats digitalt. Se följande sida.  
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