
Nya ledamöter 
 

Förbundsfullmäktige – ärende 4 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-11-29, Diarienummer:  2022-00031, 2022-00265, 2022-00323 

Datum: åååå-mm-dd  

Anmälan om val av nya 
ledamöter och ersättare till 
förbundsfullmäktige 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena. 

Sammanfattning av ärendet 

Från Göteborgs kommunfullmäktige har protokollsutdrag inkommit 

• från sammanträde 2022-06-09, § 3, som visar att till ny ersättare i 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022, 

istället för Sara Lindalen (V), utses Mia Mårtensson (V). 

• från sammanträde 2022-09-15, § 10, som visar att till ny ledamot i 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022, 

istället för Peter Danielsson (D), utses nuvarande ersättaren Lillemor 

Williamsson (D). Till ny ersättare för samma tid utses Mariette Höij 

Risberg (D). 

Från Alingsås kommunfullmäktige har protokollsutdrag inkommit 

• från sammanträde 2018-12-12, § 224, som visar att till ny ersättare i 

Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022, 

istället för Stefan Svensson (KD), utses Lady France Mulumba (KD). 

 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

  
  



Ledamot samt ersättare i valberedningen          

  (1) 

 

Förbundsfullmäktige – ärende 5 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-09-05, Diarienummer: 2022-00327, 2022-00328 

Datum: åååå-mm-dd  

Val av ny ledamot samt ny 
ersättare i valberedningen 2019-
2022 

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås välja Mikael Brodin (SD), Mölndal, till ny 

ledamot i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.   

 

Förbundsfullmäktige föreslås välja Per-Olov Risman (SD), Härryda, till ny 

ersättare i valberedningen fram till och med nuvarande mandatperiod.   

Sammanfattning av ärendet  

Till ny ledamot i valberedningen istället för Stefan Falktorp (SD), Partille, som 

avsagt sig uppdraget, föreslås nuvarande ersättare Mikael Brodin (SD) Mölndal 

Till ny ersättare i valberedningen istället för Mikael Brodin (SD), som föreslås 

som ledamot, föreslås Per-Olov Risman (SD), Härryda 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

 

 
 
 
 
  



Svar på motion ang öppenhet och transparens inom Västsvenska paketet  1 (2) 
 

Förbundsfullmªktige – ärende 6 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef 

Datum: 2022-09-26, Diarienummer: 2022-00231 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Svar på motion angående 
öppenhet och transparens inom 
Västsvenska paketet 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att med föreliggande skrivelse 

anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsfullmäktige erhöll 2022-06-03 en motion gällande öppenhet och 

transparens inom Västsvenska paketet.     

Göteborgsregionen är en av sex parter i Västsvenska paketet. År 2009 

tecknades det övergripande medfinansieringsavtalet mellan parterna. Därefter 

har tre övergripande avtal tecknats varav det senaste, ”paraplyavtalet” 

tecknades 2017. I paraplyavtalet regleras överenskommelse gällande 

organisation, genomförande och finansiering.   

Motionären yrkar på att Göteborgsregionen i dialog med Trafikverket skapar 

en uppföljningsrutin för rapportering av aktuell projektstatus. 

 Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har framfört en liknande förfrågan till 

Trafikverket. Trafikverkets ser positivt på de föreslagna utökade 

rapporteringsrutinerna. De föreslagna rutinerna kommer att omfatta samtliga 

projektparter.  

Göteborgsregionen bedömer att de nya rutinerna för återrapportering ligger i 

linje med motionärens önskan. 

Beslutsunderlag 

Inkommen motion 2022-06-03 

Göteborgs stads förfrågan 2022-07-07 

Trafikverkets svar till Göteborgs Stad 2022-08-31 

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsfullmäktige erhöll 2022-06-03 en motion gällande öppenhet och 

transparens inom Västsvenska paketet. 

Bedömning/Svar på motion 



Svar på motion ang öppenhet och transparens inom Västsvenska paketet   2 (2) 

Fºrbundsfullmªktige ð ªrende 6 

 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Maria Sigroth, avdelningschef 

Datum: 2022-09-26, Diarienummer: 2022-00231 

 

 

  

 

Göteborgsregionen är en av sex parter i Västsvenska paketet. År 2009 

tecknades det övergripande medfinansieringsavtalet mellan parterna. Därefter 

har tre övergripande avtal tecknats varav det senaste, ”Paraplyavtalet”, 

tecknades 2017. I paraplyavtalet regleras överenskommelse gällande 

organisation, genomförande och finansiering. Rapportering av paketets 

framdrift inklusive projektstatus sker huvudsakligen i den av paraplyavtalet 

reglerade organisationen.          

Den politiska styrgruppen har fyra möten per år. Göteborgsregionens 

representanter i styrgruppen är förbundsstyrelsens ordförande samt 3:e vice 

ordförande. Minnesanteckningar från styrgruppens möten diarieförs löpande 

hos samtliga parter. Göteborgsregionens representant i ledningsgruppen utgörs 

av avdelningschefen för avdelningen miljö och samhällsbyggnad. 

Ledningsgruppen har cirka tio möten per år. Minnesanteckningar från 

ledningsgruppens möten diarieförs löpande hos samtliga parter. På 

Trafikverkets hemsida publiceras löpande dokumentation gällande plan för 

genomförande samt årsrapporter. Trafikverkets ledning besöker 

förbundsstyrelsen regelbundet för återrapportering och nulägesstatus i större 

infrastrukturprojekt i Västsverige. Rapportering från Västsvenska paketet är 

normalt en del av informationen. 

I samband med att en tvist mellan Trafikverket och en entreprenör inom 

Västlänken uppmärksammades i media tillskrev Göteborgs Stad Trafikverket 

med en önskan om utökad rapportering. Göteborgs Stad önskar en mer 

utvecklad tertialrapportering samt skriftliga rapporter ytterligare tre gånger per 

år.            

Trafikverket ställer sig positiv till förslagen från Göteborgs Stad och meddelar 

att den första fördjupade rapporteringen blir i samband med tertial 2 2022. 

Vidare meddelar Trafikverket att rapporteringarna kommer att delges samtliga 

parter. Göteborgsregionen har även för avsikt att fortsätta bjuda in Trafikverket 

för rapportering av aktuella frågor inklusive rapport från Västsvenska paketet  

Utifrån de uppdaterade och utökade rutinerna ser Göteborgsregionen att 

motionärens önskan kommer att tillgodoses.   

 

Gitte Caos 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef 

  

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/finansiering/vastsvenska-paketet2/rapporter-och-utredningar/


Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-10-21 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, GBG 

 

Protokollsutdrag 

§ 422. Svar på motion angående öppenhet och transparens inom 

Västsvenska paketet 

Diarienummer: 2022-00231 

Beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att med föreliggande skrivelse 

anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsfullmäktige erhöll 2022-06-03 en motion gällande öppenhet och 

transparens inom Västsvenska paketet.     

Göteborgsregionen är en av sex parter i Västsvenska paketet. Motionären 

yrkar på att Göteborgsregionen i dialog med Trafikverket skapar en 

uppföljningsrutin för rapportering av aktuell projektstatus. 

 Kommunstyrelsen i Göteborgs stad har framfört en liknande förfrågan till 

Trafikverket. Trafikverkets ser positivt på de föreslagna utökade 

rapporteringsrutinerna. De föreslagna rutinerna kommer att omfatta samtliga 

projektparter.  

Göteborgsregionen bedömer att de nya rutinerna för återrapportering ligger i 

linje med motionärens önskan. 

Beslutsunderlag 

Inkommen motion 2022-06-03 

Göteborgs stads förfrågan 2022-07-07 

Trafikverkets svar till Göteborgs Stad 2022-08-31. 

 

Vid protokollet: 

 

Jennifer Pettersson 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Marith Hesse  

Ordförande 

  

 

 

Karin Pleijel  

Justerare 





 

 

Stadsledningskontoret 

 
  

Stadsledningskontoret 1 (3) 

Gustaf Adolfs Torg 4 A magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se 

www.goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

 

Skrivelse från Göteborgs Stad 
angående – Fördjupad lägesbild av 
Västlänken 

 

Kommunstyrelsen har den 2022-06-01 beslutat att stadsledningskontoret får 

i uppdrag att återkomma med en fördjupad lägesbild av projekt Västlänken 

(Dnr 0722/22). I uppdraget ska även förslag på tätare uppföljning av 

projektet inkluderas. Uppdraget ska genomföras i dialog med Trafikverket.  

Med anledning av detta önskar Göteborgs Stad svar från Trafikverket senast 

den 31 augusti gällande en fördjupad lägesbild av projekt Västlänken samt 

förslag på tätare uppföljning av projekt Västlänken. 

 

Bakgrund till skrivelsen 

Bakgrundsbeskrivningen till skrivelsen är hämtad från yrkandet, gällande 

fördjupad lägesbild av Västlänken (Dnr 0722/22). 

Det Västsvenska paketet omfattar investeringar på totalt 34 miljarder kronor 

(2009 års penningvärde) där Göteborgs Stads del är 1,25 miljarder kronor. 

Göteborgs Stad är en av flera parter som ingår i avtalet, där det är 

Trafikverket som är huvudmän för projektet. I avtalet ingår flera större 

infrastruktursatsningar utöver Västlänken, som Hisingsbron och 

Marieholmstunneln, som är två viktiga investeringar som har finansierats 

genom Västsvenska paketet.  

Under försommaren framkom det i olika mediesammanhang att projekt 

Västlänken riskerar att försenas. Det är av stor vikt att Trafikverket och 

ansvariga entreprenörer håller sina delar av avtalet vad gäller tidsplan och 

kostnader. I nuläget har inga formella signaler från Trafikverket kommit till 

Göteborgs Stad, varför utgångspunkten fortsatt är den tidsplan och kostnad 

som kommunfullmäktige beslutat om. Trafikverket är byggande och 

budgetuppföljande part i byggnationen av Västlänken och det är viktigt att 

Trafikverket flaggar om budget och tidsplan inte håller för involverade 

parter som står bakom avtalet.  

2022-07-07  

Diarienummer 0722/22 

Trafikverket 

Jörgen Einarsson 

Jorgen.einarsson@trafikverket.se 

 



 

Stadsledningskontoret 2 (3) 

Gustaf Adolfs Torg 4 A magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se 

www.goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

Med anledning av att det i media framkommit att det finns ny och 

motsägelsefull information kring tidsplan och kostnader, är det önskvärt med 

en fördjupad lägesbild av projekt Västlänken för att få ta del av den senaste 

officiella informationen från Trafikverket samt kunna följa utvecklingen i 

projekt Västlänken. I samma uppdrag ingår även att ge förslag till hur en 

tätare uppföljning av projektet kan genomföras, för att få en bild om 

eventuella tids- eller kostnadsavvikelser från de ansvariga entreprenörernas 

eller Trafikverkets sida.  

Trafikverket deltog vid kommunstyrelsens sammanträde i juni 2022 för en 

dragning om den dåvarande lägesbilden. 

 

Stadsledningskontorets förslag till Trafikverket 

Göteborgs Stad har genom stadsledningskontoret inom ramen för 

Västsvenska paketets samverkansorganisation fört en inledande dialog 

angående en fördjupad lägesbild av projekt Västlänken samt förslag på tätare 

uppföljning av projektet, med parterna för Västsvenska paketet och 

däribland Trafikverket som utförande part för projekt Västlänken. 

Stadsledningskontoret avser fortsätta dialogen om fördjupad lägesbild av 

projekt Västlänken inom Västsvenska paketets samverkansorganisation samt 

separat med Trafikverket. Dialogen ska syfta till en tätare uppföljning av 

projekt Västlänken och möjliggöra en återkommande fördjupad lägesbild av 

projekt Västlänken till kommunstyrelsen. Detta sker förslagsvis genom en 

utvecklad och utökad tertialrapportering inom ramen för Västsvenska 

paketet samt en vidareutveckling av den mellanliggande rapporteringen 

(inom ramen för tertialrapporteringen) där en skriftlig rapport sammanställs 

av Trafikverket och delges parterna för Västsvenska paketet. Staden kommer 

då hantera den vidareutvecklade uppföljningen inom ramen för den utökade 

tertialrapporteringen enligt stadens ordinarie rutiner, och anmäla handlingen 

som information till kommunstyrelsen.  En vidareutvecklad 

tertialrapportering samt mellanliggande skriftlig rapportering för projekt 

Västlänken innebär totalt 6 skriftliga rapporteringstillfällen per år, vilket är 

en fördubbling från nuvarande rutiner inom Västsvenska paketet. 

Kommunstyrelsen kommer vid behov bjuda in Trafikverket och projekt 

Västlänken till att medverka vid kommande sammanträden för att svara på 

ytterligare frågor rörande framdriften av projekt Västlänken både avseende 

tid, kostnad, innehåll samt hantering av risker. 

 

 

 



 

Stadsledningskontoret 3 (3) 

Gustaf Adolfs Torg 4 A magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se 

www.goteborg.se 404 82 Göteborg 031-365 00 00 (kontaktcenter) 

Specifika frågor att ta med i det fortsatta arbetet med fördjupad 

lägesbild av projekt Västlänken 

Stadsledningskontoret föreslår att en utökad rapportering inom Västsvenska 

paketet utöver dagens befintliga tertialrapportering på ett informativt vis 

även belyser följande ämnen:  

- Ge en bild om eventuella tids- eller kostnadsavvikelser från 

entreprenörer samt från Trafikverket. 

- Ge en bild av eventuella risker för innehållsmässiga förändringar för 

projektet. 

- Ge en övergripande kunskap för tidsplaner, beroenden samt 

överlämning av mark för projektets delområden, återställning av 

mark med mera som kopplar till stadsutveckling. 

- Ge en bild av de omvärldsfaktorer och ändrade förutsättningar som 

påverkar projektet. 

- Ge en bild av projektets riskhantering för att säkra TKI, samt 

löpande få följa hur risker och osäkerheter hanteras samt när risker 

har passerats. 

 

Stadsledningskontoret utgår från att Trafikverket utöver de ovan nämnda 

ämnena fortsätter att kontinuerligt informera Göteborgs Stad inom ramen för 

Västsvenska paketet, den information som är relevant och av betydelsen för 

parterna för Västsvenska paketet. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

Magnús Sigfússon 

Direktör Samhälle och omvärld 

 

E-post: magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se 
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Mottagare
Göteborgs stad
Magnús Sigfússon
magnus.sigfusson@stadshuset.goteborg.se

Kopia till
Parterna i Västsvenska paketet

Trafikverkets svar angående skrivelse från 
Göteborgs Stad – Fördjupad lägesbild av 
Västlänken 

Ärendet 

Trafikverket har mottagit skrivelsen från Stadsledningskontoret Göteborgs 
Stad gällande fördjupad lägesbild av Västlänken. Stadsledningskontoret avser 
fortsätta dialogen om fördjupad lägesbild av projekt Västlänken inom 
Västsvenska paketets samverkansorganisation samt separat med Trafikverket. 

Stadsledningskontoret föreslår en innehållsmässigt utökad skriftlig 
tertialrapportering inom Västsvenska paketet. De föreslår även en tätare 
uppföljning av projektet genom att lägga till en skriftlig rapportering mellan 
tertialrapporteringarna, vilket skulle innebära en utökning från dagens tre till 
sex rapporteringstillfällen per år.

Stadsledningskontoret har i skrivelsen föreslagit ett antal specifika frågor som 
de önskar att Trafikverket belyser inom den utökade rapporteringen. 

Trafikverkets synpunkter på Stadsledningskontorets förslag

Trafikverket ser positivt på Stadsledningskontorets förslag om en utökad och 
tätare skriftlig rapportering angående projekt Västlänken. Trafikverket 
kommer i den mån det är möjligt att utifrån frågorna ge en fördjupad 
lägesbild av projekt Västlänken i rapporteringarna. Trafikverket kommer dock 
under pågående diskussion och förhandling med entreprenörer inte kunna 
lämna all information. 

Den första fördjupade rapporteringen blir i samband med tertial 2 2022, 
vilken lämnas under september. Rapporteringarna kommer också att delges 
parterna i Västsvenska paketet. 

Trafikverket avser fortsätta dialogen med Stadsledningskontoret samt med 
Västsvenska paketets samverkansorganisation angående innehållet i den 
utökade rapporteringen. Trafikverket föreslår en kontinuerlig gemensam 
utvärdering och uppföljning av arbetssättet.

Dokumentet är elektroniskt undertecknat
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Med vänlig hälsning 

Jörgen Einarsson

Regional Direktör
Planering Region Väst

Ovanstående textfält är endast avsett att läsas digitalt och får ej tas bort. Det innehåller uppgifter från 
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till digital offentlig service.

Dokumentegenskaper, Ärendenummer TRV 2022/99081, Motpartens ärendenummer 0722/22, Dokumentdatum 2022-08-31, Dokumenttyp BREV. 

Dokumentet är elektroniskt undertecknat



Motion   1 (1) 
 

Förbundsfullmäktige – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-11-17, Diarienummer: 2022-00297 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Anmälan av motion: Konvertera 
västlänken från järnvägsspår till 
spårvagnsspår  

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmäld motion till protokollet.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeledamoten Lennart Wassenius (C), Lerum, har 2022-10-27 

inlämnat rubricerade motion till GR:s förbundsfullmäktige. Förbundsstyrelsen 

tog del av motionen 2022-11-25 och uppdrog åt förbundsdirektören att efter 

anmälan till förbundsfullmäktige bereda motionen samt därefter återkomma 

till förbundsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 

Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår 

Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2022-11-25. 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

  

 
 

 

 



Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 435. Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till 

spårvagnsspår 

Diarienummer: 2022-00297 

Beslut 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att efter anmälan till 

förbundsfullmäktige 2022-12-13 bereda inkommen motion och därefter 

återkomma till förbundsstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeledamoten Lennart Wassenius (C), Lerum, har 2022-10-27 

inlämnat rubricerade motion till GR:s förbundsfullmäktige. Motionen 

översänds till förbundsstyrelsen för beslut angående beredning. Motionen 

kommer att anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträde 2022-12-13. 

Beslutsunderlag 

Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår 

 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Marina Johansson  

Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 8 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-10-31, Diarienummer: 2022-00297 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Motion: Konvertera västlänken 
från järnvägsspår till 
spårvagnsspår  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att uppdra åt förbundsdirektören att efter 

anmälan till förbundsfullmäktige 2022-12-13 bereda inkommen motion samt 

därefter återkomma till förbundsstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktigeledamoten Lennart Wassenius (C), Lerum, har 2022-10-27 

inlämnat rubricerade motion till GR:s förbundsfullmäktige. Motionen 

översänds härmed till förbundsstyrelsen för beslut angående beredning. 

Motionen kommer även att anmälas vid förbundsfullmäktiges sammanträde 

2022-12-13. 

Beslutsunderlag 

Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Motion

Till
GR´s Förbundsfullmäktige 

Konvertera västlänken ... från järnvägsspår till spårvagnsspår 
Göteborgs kommun har planer på att öka med 150 000 invånare de närmaste åren. Hög och tät  
bebyggelse lär bli det dominerade inslaget. Boendeparkeringen kan minska då de boende åker kollektivt 
och cyklar i stor utsträckning.
Men lokaltrafiken i Göteborg är kraftigt eftersatt och spårvagnssystemet har inte utvecklats på lång tid.  
Därför måste mer hända så att lokaltrafiken kan klara sin uppgift. Göteborg borde inte vara hänvisad till 
kollektivtrafikens skamvrå år efter år.

Vad gör de styrande i staden och regionen? Varför har det blivit så här? 
Svaret finns i det i det ”Västsvenska paketet”
Mot bakgrund av det omfattande utredningsarbete som gjordes under 00-talet om kollektivtrafiken (K2020) 
är det ofattbart att det ”Västsvenska paketet” helt domineras av projektet Västlänken. En pendeltågstunnel 
under centrala Göteborg, som kostar 35-45 miljarder i löpande priser, kan med rätta benämnas ”Gökunge i 
boet”.
Det är pinsamt att beslutsfattarna vill ”förlänga/utsträcka” centralstationen till Haga och Liseberg. Göteborgs 
centralstation, en ”säckstation”, är inget problem. Persontågen har ju ”lok” i båda ändar sedan lång tid  
tillbaka.
Västlänkshaveriet finns också väl dokumenterat och beskrivit i vitboken, ”Tågtunnelmysteriet i Göteborg - 
en kritisk granskning av Västlänken”:

Attraktiviteten i spårvägssystemet kan och måste öka högst väsentligt
Då kan Västlänksbygget verkligen komma till stor nytta. Se det som en viktig del och strategisk ingrediens 
för att skapa snabbspårväg/tunnelbana i Göteborg.

Så här kan det gå till:
• Bygg färdigt Västlänken men låt den få en annan användning. 
• Uppgradera snabbspårvägslinjerna utanför centrum.
• Frigör Brunnsparken och Hamngatorna från spårvagnar.
• Återta ett tillgängligt centrum för bostäder och mötesplats för  

handel, kultur, restauranger med mera.

Häng med! Snabbspårvägen/tunnelbanan utvecklas  
stegvis enligt följande:
• Västlänken och Lindholmsförbindelsen är starten. Med de bildas 

navet för en framsynt helhetslösning av Göteborgs kollektivtrafik 
med mycket snabba och bekväma resor (se bild). (Obs! ”1946 
års tunnelberedning” föreslog en Lindholmstunnel 1951. Göte-
borg har sedan dess haft ett trafikreservat här, och det är mer än 
hög tid att projektet kan komma till genomförande). 

• Under 2030-talet kan snabbspårvägen/tunnelbanesystemet successivt färdigställas.



Goda effekter och stora vinster kan räknas hem för Göteborg:
• Mycket snabbare kollektivtrafik ger stora restidsvinster.
• Då snabbheten i tunnelbanan ökar, kommer kollektivresandet att öka dramatiskt.
• Busstrafiken påverkas också positivt när trängsel och konkurrens med spårvagn om gaturummet  

försvinner.
• Och inte minst … det försummade Hisingen knyts ihop med övriga staden i ett snabbare nät.
• Samtidigt går Brunnsparken från kollektivtrafik-kaos till oas mitt i centrum.
• Stadskärnan utvecklas … sedan spårvagnen flyttat en våning ner kan hela området innanför Vallgraven 

utvecklas på flera sätt och på de gåendes villkor.

Kan detta göras inom ramen för ett utvecklat och uppgraderat Västsvenskt paket?
Svaret är ja! Se detta som en kontrollstation inklusive omförhandling. Nu har ca 15 år gått sedan Paketet 
beslutades och i en avstämning lär det tydligt framgå att parternas ambitioner/målsättningar ej har infriats. 
Samtidigt har en ny generation politiker tillträtt och även på tjänstemannasidan finns många ”friska ögon”.

Finansieringen är också fullt möjlig att lösa
• Cirka 85% är finansierad i det Västsvenska paketet och den s.k Sverigeförhandlingen.
• Staten finansierar utbyggd tunnelbana i Stockholm (tack vare politisk enighet i Stockholm).
• Trängselskatten bidrar ekonomiskt till nödvändiga kompletteringar.

Göteborg är värd ett bättre öde
Genom att nyttja Västlänksbygget som en strategisk del i Göteborgs snabbspårväg/tunnelbana kan  
kollektivtrafiken i Göteborg få ett rejält lyft.
Det finns tid att förvandla det ekonomiskt undermåliga projektet  Västlänken till ett mycket lönsamt tunnel-
baneprojekt i Göteborg.

Jag yrkar:
Att GR, tar initiativ till att Västsvenska paketet uppgraderas/omförhandlas, så att det dåligt underbyggda 
och felaktiga tågtunnelprojektet kan förvandlas till en attraktiv tunnelbana för stadens invånare och  
besökare.

Lennart Wassenius (C)
Ledamot i GR´s Förbundsfullmäktige   
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Delårsbokslut för GR per augusti 
2022 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av delårsbokslut för 

Göteborgsregionen (GR) per augusti 2022. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till delårsbokslut per augusti 2022 har tagits fram enligt bilaga. 

Bokslutet innehåller en förkortad förvaltningsberättelse, en avstämning av den 

ekonomiska utvecklingen för perioden samt helårsprognos. Delårsbokslutet 

innehåller dessutom information om personalförhållanden, bolagens period-

resultat och helårsprognos. 

I rapporten görs en uppföljning av de 12 fokusområden som angavs i Plan och 

detaljbudget 2022. Rapporten innehåller en bedömning som beskriver på vilket 

sätt GR följer plan för att under året skapa kommunal eller regional nytta inom 

de olika fokusområdena. 

GR redovisar per augusti 2022 ett negativt resultat på 404 tkr vilket däremot 

är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 4 143 tkr. Prognostiserat 

helårsresultat för 2022 per augusti är bedömt till +1 350 tkr vilket ska jämföras 

med det av GR budgeterade helårsresultatet på +750 tkr.  

Den sammanställda redovisningen för GR och våra dotterbolag visar ett 

resultat för årets två första tertial på +12 048 tkr (-1 301 tkr 2021) och med en 

omsättning på 479 971 tkr. 

GR:s delårsbokslut per augusti 2022, som är det andra av två under året, 

kommer att granskas av GR:s revisorer, Ernst & Young den 5 oktober. 

Förbundsstyrelsen fastställde rapporten 2022-10-21. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut för GR per augusti 2022 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 



Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-10-21 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Radisson Blu Scandinavia, Södra Hamngatan, GBG 

 

Protokollsutdrag 

§ 421. Delårsbokslut för GR per augusti 2022 

Diarienummer: 2022-00142  

Beslut 

Föreliggande delårsbokslut för Göteborgsregionen (GR) per augusti 2022 

fastställs och rapporten överlämnas till förbundsfullmäktige. 

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till delårsbokslut per augusti 2022 har tagits fram enligt bilaga.  

GR redovisar per augusti 2022 ett negativt resultat på 404 tkr vilket däremot 

är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 4 143 tkr. Prognostiserat 

helårsresultat för 2022 per augusti är bedömt till +1 350 tkr vilket ska jämföras 

med det av GR budgeterade helårsresultatet på +750 tkr.  

Den sammanställda redovisningen för GR och våra dotterbolag visar ett 

resultat för årets två första tertial på +12 048 tkr (-1 301 tkr 2021) och med en 

omsättning på 479 971 tkr. 

Beslutsunderlag 

Delårsbokslut för GR per augusti 2022 

 

 

Vid protokollet: 

 

Jennifer Pettersson 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Marith Hesse  

Ordförande 

  

 

 

Karin Pleijel  

Justerare 
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2022 har varit ett speciellt år, fortfarande präglat av att vi har startat upp våra verk-
samheter igen efter pandemin – men också av det säkerhetspolitiska läget i Europa 
och Ukrainakriget. Vi lever i en föränderlig omvärld i flera aspekter och för Göteborgs-
regionens kommuner är samverkan fortsatt högaktuell för att möta utmaningarna. 
Göteborgsregionen (GR) vill vara lyhörda och snabbfotade så att vi kan ställa om 
verksamheten efter kommunernas behov. 

Nu har GR startat upp verksamheterna igen och utbildningar, konferenser och kurser är i full 
gång. Men verksamheten är ändå inte helt sig lik jämfört med före pandemin. Samtidigt som 
det är roligt och värdefullt att få träffas igen fysiskt, uppskattar även fortsättningsvis både GR:s 
personal, våra kommuner och andra samarbetsparter att kunna genomföra vissa möten och sam-
mankomster på distans. Det är smidigt och tidseffektivt. Formerna för vår samverkan utvecklas 
alltså vidare för framtiden. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
I samverkan med Västra Götalandsregionen och Västkom följer GR under 2022 särskilt arbetet  
kring vårdsamverkan. Nationellt bidrar GR till att lyfta kommunernas roll som huvudman 
för hälso- och sjukvård samt som aktör i arbetsmarknadspolitiken. Internationellt stödjer GR  
kommunerna för att dra nytta av tillgängliga medel som strukturfonder, sektorsprogram och 
återhämtningsmedel efter pandemin. 

GR är en regional samverkans- och stödstruktur (RSS) som verkar på delregional nivå för 
samverkan och utveckling. RSS stödjer huvudmännen i samverkan kring frågor som rör social-
tjänst samt hälso- och sjukvård. Det gäller både samverkan mellan kommunerna i GR och mellan 
kommunerna i länet och regionen. RSS stödjer huvudmännen i dialogen om kunskapsutveckling 
och kunskapsstyrning på nationell nivå, exempelvis genom regionala representanter i NSK-S 
(nationell samverkan för kundskapsstyrning i socialtjänsten) och genom att vara en av parterna 
i partnerskapet mellan RSS, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Socialstyrelsen. Även 
på utbildningsområdet, inom exempelvis områdena fullföljda studier och kompetensförsörjning, 
genomförs ofta insatser i en regional eller nationell kontext i samverkan med exempelvis SKR 
eller Skolverket.

Ukraina
Rysslands invasion av Ukraina har inneburit utmaningar för kommunerna vad gäller flyktingmot-
tagande. Kommunerna har behövt ställa om till en beredskap för att ta emot flyktingar och bistå 
med bostäder, skolgång, försörjning med mera. GR har under våren utgjort en arena för dialog 
och viss samordning kopplat till krisen i Ukraina mellan kommunerna och olika aktörer som Läns-
styrelsen, VGR och Migrationsverket. Särskilt har dialog förts inom nätverken för kommunchefer, 
mottagande och integration samt individ- och familjeomsorg. Hälso- och sjukvårdsfrågor kopplat 
till Ukraina har kommunicerats inom såväl Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) som i GR:s 
styrgrupp för social välfärd. Via bland annat skolformsnätverken har frågan om kommunernas 

Klimatet i fokus – och stöd till 
kommunerna efter pandemin
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mottagande i förskola och skola följts och frågan har aktualiserats inom Utbildningsgruppen i 
syfte att ha dialog kring kommunernas förutsättningar.

Dotterbolag 
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i de hel- och delägda  
dotterbolagen. Gryning Vård har tidigare varit inne i en omställningsfas och bolaget har för  
närvarande den struktur och omfattning som motsvarar kommunernas efterfrågan för en  
ekonomi i balans. Under året har en översyn av styrdokumenten för bolaget inletts tillsammans 
med övriga ägare. Arbetet inom Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) löper på enligt 
plan. Vad gäller lokalfrågan pågår upphandling av tilltänkt byggentreprenör via Göteborgs Stads 
lokalsekretariat.

Organisationer som GR transfererar medel till
GR är sedan drygt tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban  
Futures), ett centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning inom hållbar 
stadsutveckling. Under 2022 fokuserar GR på arbetet med att utveckla centret tillsammans med 
övriga parter. Klimatomställningen är identifierad som den högst prioriterade frågan.

GR fortsätter att följa införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) som leds av VGR 
och koordineras av Västkom för kommunernas del. Läs mer på sidan 14.

Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Särskilt viktigt 
att följa upp under 2022 är arbetet med kompetensförsörjning och återhämtningen i näringslivet 
efter pandemin. GR följer även framtagandet av ett nytt besöksnäringsprogram för Göteborgs-
regionen som beslutas under 2022. Dessutom följer vi arbetet med att revidera det näringslivs-
strategiska programmet för Göteborgsregionen. 

Under 2022 följer GR också tillsammans med övriga stiftare, VGR och Region Halland, framta-
gandet av ny framtida inriktning för Västkuststiftelsen, som förvaltar naturreservat i Västsverige.

Övrigt
GR har under perioden blivit föremål för ett antal överklaganden av beslut till förvaltningsrätten 
och anställde i augusti en jurist för att bistå i detta avseende och andra juridiska spörsmål.  

År 2022 är ett valår och GR förbereder för en reviderad politisk organisation under kommande  
mandatperiod enligt förbundsfullmäktiges beslut. 
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Uppföljning januari–augusti 2022
Här görs en uppföljning av de tolv fokusområden som lyfts fram i plan och detaljbudget 
2022. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 
2020–2023.

De sex utmaningarna är:
• Fysisk planering
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Näringslivsutveckling
• Digital transformation
• Social sammanhållning och trygghet
• Klimat och miljö

Struktur för uppföljning av fokusområdena
Förbundsfullmäktige har i år beslutat att förlänga den strategiska inriktningen till och med år 
2024. Härigenom får de nyvalda politikerna inför mandatperioden 2023–2026 möjlighet att vara 
med och påverka innehållet i nästa strategi.

Under 2022 fördjupar GR särskilt kring klimatomställning och klimatanpassningar. Samhället 
står inför stora utmaningar i arbetet för att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Ett klimat 
i förändring gör att GR behöver arbeta med åtgärder för att anpassa samhället till de klimat-
förändringar som redan finns och dem som inte kan förhindras i framtiden. Det nödvändiga 
omställningsarbetet går för långsamt. GR har en viktig roll när det gäller att stärka kopplingen 
mellan klimat, fysisk planering och transportinfrastruktur. Den fördjupade uppföljningen av 
fokusområdet Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen återfinns på sidan 18. 

Under året gör GR särskilt insatser för att stödja kommunerna utifrån de behov som pandemin 
har medfört. Läs mer om detta på sidan 23.

I uppföljningen beaktar GR även den gemensamma regionala utvecklingsstrategin i Västra  
Götaland – RUS 2030. Strategin beskriver övergripande mål för vad aktörer tillsammans ska 
uppnå till 2030. Det finns flera kopplingar mellan GR:s verksamhet och RUS. Det gäller långsiktiga 
prioriteringar som att bygga kompetens och öka inkluderingen samt kraftsamlingar som fullföljda 
studier, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna 
står högt upp på agendan också här. Inom ramen för VGR:s arbete med Klimat 2030 har samtliga 
kommuner inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och växlar upp arbetet med hjälp 
av särskild finansiering från VGR.

GR verkar för en hållbar tillväxt och det finns också flera kopplingar i vår verksamhet till de 17 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030, vilket anges i sammanställningen.

Sammanställningen innehåller även en bedömning av på vilket sätt GR har skapat kommunal 
eller regional nytta inom de olika fokusområdena. Grönt innebär att arbetet fungerat bra och följer 
plan, orange att det funnits vissa svårigheter och att arbetet delvis följer plan. Rött innebär att 
GR inte kommer att kunna skapa den kommunala eller regionala nytta som var avsikten under 
året. Arbetet följer inte plan. 

Följer plan Följer delvis plan Följer inte plan
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Fysisk planering
Fokusområde Bedömning Kommentarer

Profilera  
storstads- 
regionen 

Arbetet med att ta fram kunskapsunderlag av betydelse för storstads- 
regionens fysiska miljö som grund för dialog och samverkan om  
långsiktiga planeringsinriktningar för den växande storstadsregionen 
framskrider enligt plan. Samtliga medlemskommuner deltar. I fram-
tagandet belyses såväl kommunala som regionala perspektiv. De områden  
som identifierats som särskilt betydelsefulla är Befolkningsutveck-
ling och bebyggelse, Infrastruktur och kollektivtrafik, Näringsliv och  
arbetsmarknad, Grön- och blå infrastruktur samt Klimatpåverkan och 
klimatanpassning. 

Behovet av att särskilt belysa social hållbarhet i samhällsbyggandet 
har påtalats av flera chefsnätverk och denna aspekt kommer att belysas 
i ett särskilt PM, ett arbete som påbörjas under hösten. Ytterligare ett 
område som troligen kommer att behöva få ett särskilt storstadsregionalt 
perspektiv är energiförsörjning. Ett sådant arbete kräver insatser från 
många olika aktörer utanför GR varför det inte kan färdigställas under 
nuvarande verksamhetsår. 

I fokusområdet nämns särskilt att upprätta scenarier över samhällsut-
vecklingen. De olika scenarierna baseras huvudsakligen på förväntad 
befolknings- och näringslivstillväxt.  

Den utökade versionen av Målbild Koll 2035 kommer inte att bli lika 
djup och omfattande som originalet. Arbetet kommer att ske successivt, där 
det första fokuset ligger på de kommuner närmast det sammanhängande 
stadsområdet. Det är också i de kommunerna som de största pendlings-
strömmarna finns.

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga  
prioriteringen Knyta samman Västra Götaland.
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Utbildning och kompetensförsörjning

Kompetens-
försörjning inom 
offentlig sektor 
och näringsliv 

GR arbetar brett för att stärka kommunernas och näringslivets kompetens-
försörjning. Strategiskt möter vi utmaningarna bland annat genom arbetet 
i branschråd förskola, grundskola respektive äldreomsorg. Dessutom 
genomförs insatser i Göteborgsregionens kompetensråd och ett flertal 
branschspecifika kompetensråd. De senare ger input kring bland annat 
utbudsplanering och utbildningsinnehåll så att utbildningsanordnarna i 
samverkan med branscherna kontinuerligt kan utforma utbildningsutbudet 
utifrån arbetsmarknadens kompetensbehov.   

Branschråd
De olika branschråden inom GR arbetar med insatser för att stärka kompe-
tensförsörjningen, möta lärarbristen, skapa attraktiva arbetsplatser, möta 
utmaningar inom äldreområdet med mera.  

Branschråd funktionshinder
Under delåret beviljades GR medel för en förstudie kring förutsättningarna 
för branschråd FH, vilken pågår till och med årsskiftet. 

Branschråd äldreomsorg 
Grunderna till en karriärvägmodell med gemensam titulatur och tydlig-
gjorda utbildningskrav har tagit fram av Branschråd äldreomsorg. En 
pilot är nu i gång i två GR-kommuner i syfte att ta fram en implemente-
ringsmodell. GR:s samordning av äldreomsorgslyftet har fortsatt. Cirka 
870 medarbetare har påbörjat utbildning mot undersköterska, och cirka 
60 enhetschefer deltar i ledarutbildning. Deltagare finns från samtliga 
kommuner inom GR. De utbildningsplatser som startat har motsvarat 
kommunernas uttryckta behov. 

Branschråd förskola
En översyn av formen för Branschråd förskola har genomförts där fram-
gångsfaktorer och utvecklingsmöjligheter lyfts upp. Översynen resulterade 
i ett förnyat sätt att organisera kompetensförsörjningsarbetet kopplat till 
förskolan. Arbetet lyfts ytterligare till en övergripande, strategisk och lång-
siktig nivå och samtliga kommuner erbjuds plats i branschrådet.  

Under året är ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola inne på sitt 
andra år. En struktur för kompetensutveckling av befintlig personal har 
tagits fram som ska kunna användas även efter projektets slut i december. 
Strukturen består i en helt ny valideringsmodell mot barnskötare. Dess-
utom har ett nytt utbildningskoncept tagits fram som ska effektivisera och 
förenkla för att personal ska kunna utbildas samtidigt som de arbetar. En 
stor andel av den personal i regionen som saknat utbildning för arbete med 
barn valideras enligt den nya strukturen.  

Branschråd grundskola
Kartläggningen av fritidshemspersonalens utbildningsbakgrund har resul-
terat i framtagande av en befattningspalett för fritidshem. Befattningspa-
letten är viktig för den regionala samsynen och för det vidare arbetet med 
utbildningsvägar för olika kategorier av personal.  

En övergripande kartläggning över kapacitet inom särskolan (anpassad 
grundskola) har genomförts vilken kan ligga till grund för fortsatt arbete 
kring skolformen.  

Branschrådet och en införandegrupp har arbetat med kompletterande 
tjänster i grundskolan. Införandegruppen bestod av kommuner som har 
eller vill testa två nya kompletterande tjänster i grundskolan. Utöver att 
de två befattningarna – elevkoordinator och skolpedagog – definieras 
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gemensamt har ett metodmaterial tagits fram kring hur kommunerna kan 
arbeta med kompletterande tjänster.  

Branschspecifika kompetensråd
De branschspecifika kompetensråden har under våren fokuserat på följande:

• Arbete har inletts med att skapa förbättrade förutsättningar för  
kompetensförsörjning hos privata arbetsgivare genom det så kallade 
Kompetensrådsprojektet. Projektets mål är att skapa en hållbar arbets-
form för Göteborgsregionens kompetensråd samt professionalisera de 
sex branschspecifika kompetensråden. Gemensamma aktiviteter har 
genomförts i syfte att kvalitetssäkra och professionalisera samverkan.

• Den årliga nätverksträffen med arbetsutskotten från de branschspecifika 
kompetensråden och Teknikcollege samt Vård- och Omsorgscollege 
genomfördes i år i samverkan med VGR kopplat till den regionala  
utvecklingsstrategin med fokus på kompetensförsörjning.   

• GR bjöd i samverkan med Svenskt Näringsliv in till en träff för studie- och 
yrkesvägledare i medlemskommunerna under våren. Fokus för träffen 
var rekryteringsbehovet inom olika branscher såsom transport, handel 
och industri.  

• Inom ramen för Göteborgsregionens Kompetensråd har fokus riktats 
på arbetet med Kompetensnavet, branschområdet teknik/industri samt 
den kommande batterifabriken. 

• Matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov inom  
gymnasiet, yrkesvux och yrkeshögskoleutbildningar. 

• Göteborgsregionens Kompetensråds avsiktsförklaring har uppdaterats 
och samtliga deltagande aktörer inom rådet ställde sig bakom denna.  

Kompetensråden har även en väletablerad samverkan med GRvux. I årets 
rapport kring det samlade utbudet inom gymnasieskolans program och 
vuxenutbildningens yrkesutbildningar har samtliga branschvisa kompe-
tensråd bidragit med analys.  

Kompetensnavet
Kompetensnavet syftar till att långsiktigt identifiera, samordna, utveckla och 
matcha praktiska insatser och utbildningar för näringslivets och individers 
omställningsbehov. Genom Kompetensnavet har GR under perioden stöttat 
näringslivet med insatser genom bland annat ESF-projektet Kompetensom-
ställning. Projektet ska verka för att möta de utmaningar som branscherna 
handel, besöksnäring, transport, fordon och teknik/industri står inför. Sam-
manlagt har 80 olika kompetensutvecklingsinsatser genomförts. Insatserna 
beskrivs på webbsidan: https://kompetensrad.se/category/utbildningar/. 

Under GR:s samordning har styrgruppen för Kompetensnavet (med delta-
gare från VGR, BRG och Arbvux) arbetat med förankring och rapportering 
av Kompetensnavets samtliga projekt.  

Grundsärskola och gymnasiesärskola
GR har genomfört en kartläggning av bland annat kompetensbehovet inom 
grund- och gymnasiesärskolan i medlemskommunerna. Kartläggningen 
visar att det finns ett stort behov av kompetensutveckling och insatser kring 
kompetensförsörjning för dessa skolformer. Sedan tidigare arbetar GR 
med ett regionalt programråd för särskolan som har ett liknande upplägg 
som de branschspecifika kompetensråden. Syftet är att säkra förutsätt-
ningarna för unga med funktionshinder på arbetsmarknaden, dels genom 
att engagera arbetslivet i deras apl (arbetsplatsförlagt lärande), dels på 
mötesplatsen den 4:e dagen av Gymnasiedagarna. Detta arbete sker inom 
ramen för ESF-projektet GRsamsär, som ska bidra till en mer inkluderande 
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arbetsmarknad och en enklare övergång från skola till arbetsliv för elever 
som studerar vid gymnasiesärskolan. Responsen har varit positiv både från 
elever och handledare. 

Under perioden har fler arbetslivsrepresentanter anslutit till det regionala 
programrådet, vilket har breddat dialogen.  

Regionalt samråd kring utbildningsutbud
Det regionala samrådet i samverkan med kommunerna kring utbuds- 
planering är en viktig del i arbetet med kompetensförsörjning i Göteborgs-
regionen. Det regionala gymnasieutbudet diskuteras via årliga regionala 
samråd. Inom den regionala vuxenutbildningssamverkan och i de olika 
nätverken följs varje utbildningsomgång genom bland annat antagnings-
statistik. Kommunerna använder den regionala utbudsrapporten för gym-
nasieskolans program och vuxenutbildningens yrkesutbildningar som ett 
underlag för sina beslut. 

GR har fortsatt att bedriva påverkansarbete med anledning av den natio-
nella utredningen, lagrådsremissen och propositionen om planering och 
dimensionering av gymnasial utbildning. Under våren har GR bland annat 
medverkat i Skolverkets samråd om hur ett regionalt planeringsunderlag 
kan utformas.  

Ett nytt samverkansavtal för gymnasieskola respektive gymnasiesärskola 
har arbetats fram i samverkan med medlemskommunerna. Det innebär 
att ungdomar under läsåren 2023/2024–2026/2027 fortsatt har ett brett 
utbud att välja på. Avtalet har uppdaterats gällande gymnasieskolans roll 
för den regionala kompetensförsörjningen samt hur den regionala samråds-
processen ska gå till när huvudmännen ska planera sitt utbud, både enligt 
elevernas intresse och arbetsmarknadens kompetensbehov.  

Viktiga resurser och förutsättningar i arbetet kring det regionala samrådet är 
statistikverktyg gällande antagning, antagningsanalys och elevuppföljning 
där statistik gällande elevrörelser, genomströmning och skolavbrott följs 
upp. Systemet omfattar alla elever som är folkbokförda/har vistelsekommun 
inom GR och som går på gymnasieskola inom GR under deras samtliga år 
i gymnasieskolan.  

Tack vare regionalt samarbete kring gymnasieskolan har alla elever i regionen  
samma möjligheter att söka ur ett brett utbud av gymnasieprogram. En 
förhållandevis hög andel antas till sitt förstahandsval och det är få elever 
i regionen som står utan utbildning när antagningen stänger. Samarbe-
tet gör även att vi kan erbjuda regional garanti, vilket innebär att vi kan  
behålla program som annars skulle ha försvunnit i vissa kommuner. 
Regional garanti har under våren beviljats Göteborgs Stad för VVS- och 
fastighetsprogrammets inriktningar kyla- och värme samt fastighet. Cirka 
20 procent av regionens elever går i gymnasiet i en annan GR-kommun än 
hemkommunen, vilket kan ses som en effekt av samverkansavtalet.   

Även processer och aktiviteter inom yrkesvux är samordnade av regionala 
samråd som planerar det regionala utbildningsutbudet. Detta samråd 
regleras av regionala samverkansavtalet för vuxenutbildningen. Utbuds-
planeringsgruppen bereder den regionala utbudsplaneringen till Vuxenut-
bildningsnätverket som sedan fattar beslut om utbud. GR samordnar detta 
arbete, bland annat i samverkan med Göteborgsregionens kompetensråd. 
Utifrån detta utvecklar GR i samverkan med kommunerna och utbildnings-
anordnare olika utbildningskoncept.  

Inom Göteborgsregionens vuxenutbildningssamverkan erbjuds utbild-
ningar för olika målgrupper inom yrkesvux. Nya utbildningskoncept har 
tagits fram, till exempel eventtekniker, byggnadssmide och elbilstekni-
ker. Även inom lärlingsvux har flera nya utbildningar tagits fram såsom  
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glastekniker, veterinärassistent och elcykeltekniker. Det har även startats 
nya yrkesutbildningar med språkstöd såsom byggutbildning och lokalvård 
med språkstöd. Kommunal nytta uppstår genom att de nya yrkesutbild-
ningarna fångar upp ytterligare utbildningsbehov och breddar utbildnings-
utbudet för regioninvånarna. Det lokala och regionala näringslivet, samt 
kommunen själv som arbetsgivare får därmed lättare att finna utbildad 
personal. Resultatet blir yrkesutbildningar som bättre matchar arbets-
marknadens behov vilket kan visas i att fler får arbete. 

Genom våra så kallade effektstudier kan vi få indikationer på om arbets-
givare får lättare att rekrytera medarbetare med rätt kompetens. I dessa 
studier mäts andelen individer i sysselsättning sex månader efter avslutade 
studier. Om en hög andel elever går ut i arbete, kan det vara ett tecken på 
att arbetsgivare får tag på kvalificerad och utbildad personal. Exempelvis 
visar studierna att 7 av 10 individer är i sysselsättning sex månader efter 
avslutad yrkesutbildning med språkstöd.  

Öppet kursutbud och andra insatser
Genom GR:s öppna kursutbud erbjuds kontinuerlig kompetensutveckling 
för medarbetare och chefer. Hitintills under 2022 har det öppna utbudet 
haft cirka 4 100 deltagare i 117 aktiviteter, varav 36 skett digitalt. Särskilda 
satsningar görs också. Drygt 800 chefer och medarbetare från samtliga 
medlemskommuner tog del av det kollegiala erfarenhetsutbytet under 
Mötesplats FH som arrangerades i april. Yrkesresan, som skapats och ut-
vecklats av GR, sprids nu nationellt genom ett sjuårigt projekt lett av SKR. 
SKR ansvarar för nationell samordning av totalt fem yrkesresor för olika 
målgrupper. GR har det nationella uppdraget att ansvara för utveckling av 
en av dessa: Yrkesresan Barn och unga. Det regionala genomförandet av 
Yrkesresan Barn och unga fortsätter utvecklas och vara i drift. Totalt står 
GR nu för det regionala genomförandet av Yrkesresan Barn och unga för 
drygt 50 kommuner i Västsverige. 

Under 2022 har ytterligare insatser för att stimulera kompetensförsörj-
ningen påbörjats eller fördjupats. En inventering inom HR-chefsnätverket 
utifrån SKR:s strategier för att möta kompetensutmaningen är ett exempel. 
Inom stödfunktionen Validering Väst, pågår initiativ inom olika branscher 
som därmed kan stärka kompetensbehov hos arbetsgivare inom flera 
sektorer. 

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga 
prioriteringen Bygga kompetens.
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Fullföljda studier 
för alla elever

GR har nationellt ledande kunskap inom området och har genom åren både 
samlat erfarenhet och skapat evidens i arbetet. Detta är en viktig förutsätt-
ning för möjligheten att i samverkan med skolhuvudmän och andra aktörer 
verka för att fler elever ska fullfölja sina studier. 

I januari startades arbetet med kunskapsnoder för fullföljda studier i de 
fyra delregionerna och GR har under perioden fokuserat på kartläggning 
av medlemskommunernas behov och pågående arbete. Med utgångspunkt 
i denna kartläggning har ett stort antal aktiviteter och insatser arbetats 
fram för kunskapspåfyllning, nätverkande och erfarenhetsutbyte. Följande 
aktiviteter har genomförts: 

Fokusgrupp för närvaroteam
En fokusgrupp för närvaroteam har startats, som framför allt ska möta 
behovet av erfarenhetsutbyte och kunskap hos operativ personal i kom-
munernas tvärprofessionella närvaroteam och liknande konstellationer. 
Fokusgruppen ska fungera som en plattform för samverkan, erfarenhets-
utbyte och kunskapspåfyllning för de medverkande samt leda till nytta 
för deras respektive organisationer. Aktiviteten väntas även ha en positiv 
påverkan ur ett jämställdhets- och integrationsperspektiv.

Utbildningsinsatser gällande skolanknytning och närvaro 
För att möta behovet av kompetensutveckling och kunskapspåfyllning har 
ett koncept med fokus på skolanknytning och närvaro lanserats under våren. 
Under hösten kommer cirka 300 lärare i regionen ta del av detta erbjudande.  

Kunskapsbank  
Arbetet med att ta fram en digital kunskapsbank för fullföljda studier har 
varit en central aktivitet under våren. Lansering planeras ske i början av 
2023. Kunskapsbanken ska möta skolpersonalens efterfrågan på verk-
samma modeller, erfarenhetsutbyte och uppdaterad kunskap. Målet är att 
bidra till kompetenshöjning och att stärka likvärdigheten inom regionen.  

Tre förstudier  
Inom ramen för kunskapsnoden arbetar GR med tre förstudier som på 
olika sätt är relaterade till frågan om fullföljda studier. Två av förstudierna 
finansieras av ESF och pågår under hela 2022. Den tredje genomfördes 
under våren på uppdrag av samt med finansiering av Göteborgs Stad. 
Förstudierna kommer på olika sätt att ligga till grund för kommande sats-
ningar och aktiviteter.   

Förstudie 1
Distansundervisningens påverkan på elevers skolanknytning. Syftar till 
att ringa in framgångsrika arbetssätt för att behålla och stärka elevernas 
skolanknytning via distansundervisning. 

Förstudie 2 
Språk i arbete och samhälle. Kartlägger SFI-elevers behov av språkträning 
inom autentiska, kommunikativa situationer, till exempel på arbets- eller 
praktikplatser, för att öka möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. 

Förstudie 3
Kartläggning av hur kompletterande tjänster kan bidra till ökad måluppfyl-
lelse i skolor i särskilt utsatta områden i Göteborg.  

Delregional samverkan  
Samverkan med övriga delregioner har skett med fokus på erfarenhetsutbyte 
och planering inför kommande gemensamma satsningar. Denna samverkan 
skapar förutsättningar för ökad kunskap, spridning av verksamma metoder 
och erfarenhetsutbyte inom organisationerna. 



GR:s delårsrapport augusti 2022

12

Övriga aktiviteter  
Under våren har ytterligare insatser med koppling till fullföljda studier 
genomförts, bland annat följande:  

• Planering inför avslutningskonferensen Ingens ansvar eller allas ansvar, 
inom ramen för det ESF-finansierade projektet InVux.    

• Planering inför konferensen Sexualitet, unga och skolans roll som i år 
har fokus på skolornas arbete med de nya skrivelserna i läroplanen kring 
kunskapsområdet sexualitet, samtycke och relationer. Konferensen  
arrangeras årligen av Göteborgsregionen och Kunskapscentrum för 
sexuell hälsa VGR.   

• GR driver tillsammans med VGR den digitala resursplattformen www.
srhr.se som ger konkret stöd till personal inom skola och vården i deras 
arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (srhr).  

• Två fördjupningsrapporter med fokus på barnfattigdom respektive 
skolsegregation har tagits fram utifrån projektet Rebas – Regionala 
bilder av segregation – som drevs av GR och avslutades under våren. 
Lärdomar från Rebas kommer att utgöra en viktig kunskapsgrund även 
i kommande satsningar inom ramen för kunskapsnoden. 

• Deltagande i referensgruppsarbete för SKR kring vilket systemstöd som 
skulle kunna utvecklas för att upptäcka risk för avbrott.   

Utvecklingsprojekt inom fokusområdet  
Ett exempel på utvecklingsprojekt som pågått under våren är InVux, som 
startade 2019 och avslutas i september. Sex av GR:s medlemskommuner 
har drivit lokala delprojekt inom ramen för projektet, som ägs av GR och 
delfinansieras av ESF. InVux har syftat till att fler unga på sikt ska etablera 
sig på arbetsmarknaden och därmed i samhället. Fokus har varit att utveckla 
och etablera nya samarbetsformer för att kunna erbjuda unga i åldern 15-24 
år mer systematiska och individanpassade insatser.    

Inom ramen för utvecklingsprojekt som InVux erbjuder GR olika sorters 
processtöd. En effekt av GR:s systematiska facilitering av möten och proces-
stöd är att flera av de deltagande kommunerna också utbytt erfarenheter 
samt besökt varandras verksamheter och medverkat på möten för inspira-
tion och dialog. 

I juni startade GR i samarbete med vuxenutbildningen i Stenungsunds kom-
mun en unik form av yrkesutbildning med språkstöd för lärare, psykologer 
och andra akademiker som flytt undan kriget i Ukraina. Utbildningen ska 
ur ett regionalt perspektiv tillgodose behovet av ukrainsk- och ryskspråkig 
skolpersonal i grund- och gymnasieskolans mottagande av nyanlända barn 
och unga. Utbildningen finansieras av medel från EU Care.   

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till kraftsamlingen 
Fullföljda studier, där psykisk hälsa är en prioriterad inriktning.  
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Digital transformation

Förskolans  
och skolans 
digitalisering  

Under våren har GR, i samarbete med enheten för Digitalisering och innova-
tion vid Förskoleförvaltningen i Göteborgs Stad, tagit fram ett pedagogiskt 
material för nationell spridning, MIK-templet (medie- och informations-
kunnighet). Materialet är särskilt framtaget för undervisande personal i 
förskolan och syftar till att stärka pedagogers kunskaper och kompetenser 
inom medie- och informationskunnighet samt ge konkreta redskap i ämnet.   

En viktig process är det projekt som pågår kring digital licenshantering, 
där utbildningscheferna i medlemskommunerna har gett GR i uppdrag att 
skapa en lösning för att underlätta beställning, leverans och tilldelning av di-
gitala lärresurser. Detta utvecklingsprojekt väcker stor uppmärksamhet runt 
om i Sverige. Arbetet med implementering av kommuner och anslutning av 
leverantörer har pågått under första halvan av 2022. Det senare möjliggörs 
genom den upphandling av digitala lärresurser som GR genomfört under 
våren. Projektet skapar likvärdiga förutsättningar för alla GR-kommuner. 
Det ska bland annat bidra till att huvudmännen får kontroll på vilka verk-
tyg som finns samt hur många som är aktiva och använder verktygen. Det 
kommer även att säkerställa datahanteringen enligt GDPR, ge underlag för 
bättre beslutsunderlag kring digitala lärresurser samt innebära en kraftigt 
minskad administrativ hantering för kommunerna. 

En förstudie kring att tillgängliggöra olika former av lärresurser digitalt 
till elever och skolpersonal pågår också, liksom en vidareutveckling av spelet 
Textäventyr. Båda handlar om att spelifiera undervisningen. Hittills i år har 
det skapats nästan 6500 unika äventyr i verktyget Textäventyr och bland 
annat används det kontinuerligt av lärare och bibliotekarier. 

Näringslivsutveckling
Fokusområde Bedömning Kommentarer

Mark för  
näringsliv

Arbetet med att ta fram mark går inte helt enligt plan. GR har tagit fram 
och sammanställt kommunernas underlagsdata samt visualiserat det i den 
gemensamma kartdatabasen. Det har dock visat sig vara mer kompli-
cerat än beräknat att få fram de mer verksamhetsspecifika kriterierna för 
vilken typ av mark som efterfrågas i de olika segmenten. Under resterande 
året, samt under kommande verksamhetsår, kommer GR att fokusera på 
att föra dialogen stråkvis och med kommunala politiska företrädare som 
har markförsörjning i sitt fögderi.

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga  
prioriteringen Stärka innovationskraften – för ett konkurrenskraftigt näringsliv i 
framkant.
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Införandet  
av Framtidens  
vårdinformations-
miljö  

Erasmus+ projektet DigInc, Digital Inclusion, som syftar till att skapa en 
modell med engagerande, motiverande inlärnings- och undervisnings-
upplevelser genom digitalisering av prao, är ett exempel på den digi-
tala transformationen möjligheter. Med hjälp av digital teknik stöttas och 
underlättas genomförande och fullföljande av prao och de första stegen 
in i arbetlivet för elever i behov av särskilt stöd eller som av andra skäl är 
begränsade att delta i prao. 

Andra insatser inom digitalisering i förskola och skola under perioden är 
framtagande och genomförande av en pilotutbildning för skolledare, 
"Att leda i en digitaliserad värld", där skolledare genom en nätverkande 
processutbildning utvecklar sitt digitala ledarskap ur ett verksamhetsnära 
perspektiv.  

Därutöver har skolor och elever fortsatt kunnat strömma film koppla till 
undervisningen genom GR:s filmtjänst. 

GR:s medietjänst GR Play Skola har under året skapat stort värde för 
kommunerna, under våren startades drygt 130 000 strömmar per månad. 
Att elevanvändandet är fortsatt högt även efter pandemin är tydligt. Ca 40 
procent av alla startade strömmar kommer idag från elevkonton. Detta är 
en viss minskning jämfört med under pandemin, men en tydlig ökning sett 
till hur det såg ut före pandemin.  

Vid presentation av ett projekt med fokus på att kartlägga möjligheter till 
en utökad medietjänst genom att tillgängliggöra olika former av lärresurser 
digitalt till elever och skolpersonal har det visat sig finnas stora behov i 
kommunerna av ett stöd som underlättar arbetet kring digitalisering och 
att enkelt få tillgång till de resurser som redan finns tillgängliga. Denna 
”portal” ska ge möjlighet för lärare och elev till digitalt lärande. Arbete på-
går med att konkretisera och skapa underlag för beslut för en sådan tjänst.  

I ett samhällsekonomiskt perspektiv skapar insatser inom området en 
likvärdighet för alla kommuner i att få bra kostnadsvillkor. GR:s 
övergripande uppdrag bidrar till en säkerhet avseende upphandling genom 
att GR skapar förutsättningar för kommunerna att göra inköp som är kva-
litetssäkrade och checkade mot gällande upphandlingsregler.   

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till kraftsamlingen 
Digitalisering.

GR fortsätter att följa införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) som leds av VGR och koordineras av Västkom för kommunernas 
del. Målet är en modern informationsmiljö som ger invånarna en tillgänglig 
hälso- och sjukvård med hög kvalitet och stor delaktighet. FVM-programmet 
är mer omfattande och komplext än vad som förutsågs. Goda framsteg har 
gjorts samtidigt som hinder kvarstår.  Programmet nystartar under hös-
ten 2022 och tillsammans med leverantören har VGR enats om ny tidplan 
som sträcker sig till 2026 då systemet ska vara implementerat i hela länet. 

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till kraftsamlingen 
Digitalisering.
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Social sammanhållning och trygghet

Stödja  
kommunerna i 
omställningen  
till god och  
nära vård 

GR har sedan 2019 haft i uppdrag från socialchefsnätverket att stödja 
kommunerna i omställningen. En utmaning har varit att det i dagsläget 
saknas nationell statistik för kommunal hälso- och sjukvård. Därför har 
GR/FoU i Väst haft fokus på verksamhetsnära kunskap om kostnader, 
kvalitet och utvecklingsområden utifrån omställningen. Flertalet studier 
har uppmärksammats från nationella aktörer, andra kommunalförbund 
och kommuner. Exempel från delåret är en studie om personcentrering 
i den kommunala hälso- och sjukvården. Studien har bidragit till viktig 
kunskap om hur patienter själva upplever delaktighet och inflytande när 
vård ges i hemmet, en grupp som ofta är osynliggjord. Med utgångspunkt 
i denna studie fortsätter arbetet i höst med att validera ett instrument för 
att mäta graden av personcentrering. Ett annat exempel är pågående arbete 
med nyckeltal och indikatorer för att följa upp den kommunala hälso- och 
sjukvården. Genom väl underbyggda kunskapsunderlag ges kommunerna 
bättre förutsättningar att samverka med regionen. GR/FoU i Väst håller 
också samman ett tvärvetenskapligt forskarnätverk kring nära vård, vilket 
ger kommunerna en kanal att direkt förmedla forskningsbehov.

GR har på olika sätt stärkt kompetensen hos chefer och medarbetare. 
Mötesplats Nära vård genomfördes i maj med cirka 380 deltagare, och 
cirka 20 verksamheter presenterade goda exempel. Mötesplatsen utgjorde 
ett regionalt erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och med universitet. I 
utvärderingen uppgav nästan 98 procent av deltagarna att helhetsintrycket 
var mycket bra eller bra. Citat från utvärderingen:
Innehållsrikt och värdefullt innehåll som jag tar med i mitt utvecklingsarbete både på  
min enhet och i större sammanhang.

Ett annat exempel är en pågående webbinarieserie som utgår utifrån 
olika perspektiv på nära vård. Hitintills har nästan 500 chefer och medar-
betare deltagit vid fyra olika tillfällen i år. Enhetschefens roll och ansvar 
för kvalitetsledning i hälso- och sjukvård har tydliggjorts och stärkts, efter 
att GR genomfört uppdragsutbildningar i flera kommuner. GR har också 
samlat befintliga och producerat två nya webbaserade utbildningar för 
legitimerad personal inom kommunal hälso- och sjukvård. En av dessa är 
en delegeringsutbildning för legitimerade som ska utbilda omsorgspersonal, 
vilken är unik ur ett nationellt perspektiv. Lansering av Digitala vårdut-
bildningar skedde juni. Detta är ett tydligt och konkret exempel på hur 
samverkan ger kvalitets- och kostnadsvinster för kommunerna. 

GR har, utifrån en förstudie som slutfördes under våren, fått ett fortsatt upp-
drag att ta fram underlag till en GR-gemensam modell för kompetens- 
och karriärutveckling för den kommunala hälso- och sjukvården. Syftet 
är att stödja GR-kommunerna i en hållbar strategisk kompetensförsörjning.  

Genom GR som samverkansarena har kommunerna fått möjlighet att 
samla sig och agera gemensamt, både på politisk och tjänstemannanivå. 
Exempel från delåret är bland annat en dialogträff om primärvårdsupp-
draget med nätverken för äldreomsorg, hälso- och sjukvårdschefser samt 
MAS/MAR. GR:s samlade arbete kring nära vård finns att läsa om på:  
https://goteborgsregionen.se/projekt/2019-01-01-nara-vard.  

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till de långsiktiga  
prioriteringarna Öka inkluderingen och Bygga kompetens samt kraftsamlingen  
Digitalisering.

https://goteborgsregionen.se/projekt/2019-01-01-nara-vard
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Genom förebyggande arbete kan mer ingripande insatser skjutas upp eller 
i bästa fall förhindras. Flera FoU-studier pågår som bidrar till att utveckla 
praktiknära kunskap. Ett exempel är utvärderingen av programmet 
utökade hembesök som riktar sig till förstagångsföräldrar i prioriterade 
områden i Göteborgs Stad. Ett annat exempel är den kunskapsöversikt 
av förebyggande insatser i ekonomiskt bistånd, som färdigställdes under 
delåret. GR stödjer nu två medlemskommuner i arbetet med att omsätta 
kunskapen i utvecklingsarbete. Lärdomar från detta kommer att gagna 
fler kommuner. 

Ett annat exempel är att GR ger stöd i genomförande och analys av den 
nationella enkätundersökningen LUPP (lokal uppföljning av ung-
domspolitiken), https://goteborgsregionen.se/lupp. GR stöttar också 
kommunerna i att utveckla det förebyggande och hälsofrämjande arbetet för 
äldre, bland annat genom ett nätverk för nyckelpersoner och en pågående 
FoU-studie. Detta bidrar till att utveckla arbetet för att öka både självstän-
dighet och livskvalitet. På dessa olika sätt skapar GR bättre förutsättningar 
för en evidensbaserad praktik i socialtjänsten.   

En viktig del i det förebyggande arbetet är att motverka och förebygga sociala 
problem på en strukturell nivå. Detta innebär bland annat att det sociala 
perspektivet behöver stärkas i samhällsplanering och samhällsbyggnad. I 
projektet Mutual Benefits i Kallebäck i Göteborg byggs det nu lägenheter 
bredvid ett boende för äldre med beroendeproblematik. I pågående följe-
forskning från FoU i Väst, med fokus på att följa hur platssamverkan mel-
lan kommun, fastighetsägare och idéburen sektor fungerar, skapas viktiga 
kunskaper i detta och inför andra liknande projekt i medlemskommunerna.   

GR levererar också utifrån behov väl underbyggda kunskapsunderlag 
till kommunerna. Under delåret har projektet Rebas avslutats. Resultatet är 
en modell för att följa, visualisera och analysera segregationens utveckling 
över tid, vilket har gett kommunerna bättre förutsättningar för planering 
av insatser.  

Ökad inkludering i samhället, för alla invånare, är angeläget ur ett förebyg-
gande och hälsofrämjande perspektiv. Ett exempel på hur GR arbetat under 
delåret är pågående följeforskning av Göteborgs Stads projekt där personer 
med intellektuell funktionsnedsättning bidrar med sina perspektiv av upple-
velser av stadsmiljön. I projektet Digital inkludering för alla arbetar sex 
GR-kommuner tillsammans för att stärka nyanländas digitala kompetens. 
Inom projektet identifierades utmaningar kring hur man kan stödja de 
individer som är i början av sin läs- och skrivutveckling. Elva kommuner 
startar nu ett nytt projekt för att utveckla insatser för den målgruppen.  

GR har också erbjudit utbildningar, kurser och konferenser. Ett exempel 
från delåret är spridningskonferens kring ungdomsmottagningarnas arbete 
med psykisk hälsa, där 75 chefer och medarbetare deltog.  

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga 
prioriteringen Knyta samman Västra Götaland  och kraftsamlingen Fullföljda studier. 

 

Stödja  
kommunerna i 
att utveckla det 
förebyggande 
arbetet
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Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken påverkar fortsatt 
fokusområdet. Dialog och arbete har påbörjats gällande vad som kommer 
vara kommunernas, Arbetsförmedlingens respektive upphandlade aktörers 
roll. Där fyller GR en viktig funktion genom att säkerställa att det finns 
forum för dialog och gemensam utveckling. Under perioden har ett aktivt 
arbete genomförts för att stärka och utveckla befintliga samverkans-
strukturer i syfte att säkerställa omställningen av arbetsmarknadspoli-
tiken. Detta har lett till att GR kunnat vägleda, informera och inspirera de 
ingående kommunerna. 

Inom GR finns en väl etablerad strategisk samverkan mellan kommuner 
och Arbetsförmedlingen, som växt sig starkare över tid. Under 2022 har 
GR verkat för att förtydliga hur olika mål- och fokusområden dockar an till 
varandra och den röda tråden framhålls som ett sätt att förtydliga proces-
ser. De forum som inrättats på såväl strategisk som operativ nivå har nått 
en alltmer befäst roll och dess karaktärer har utkristalliserats över tid. Ett 
exempel på hur detta gynnar kommunerna och omställningen i praktiken 
är den operativa klustersamverkan, där ett kluster valt att gemensamt 
göra en projektansökan inom förberedande jobbspår. 

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till de långsiktiga 
prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen 

Stödja 
kommunerna i 
omställningen av 
arbetsmarknads-
politiken  

Stödja 
kommunernas 
arbete för att 
motverka långtids-
arbetslöshet; med 
särskilt fokus på 
ungdomsarbets- 
löshet 

GR har främjat utvecklingen av insatser som avser att stötta såväl arbets-
givare som framtida arbetstagare i vägen mot att finna arbetskraft och att 
etablera sig på arbetsmarknaden. Fortsatt utveckling av jobbspår och 
införande av KUB-modellen inom validering är två exempel på detta. 
Att verka för en god kompetensförsörjning ur ett brett perspektiv, där både 
arbetsplats och arbetstagare kan ges stöd, ses som avgörande för att bidra 
till att bryta samt förhindra långtidsarbetslöshet. 

Parallellt med utveckling av konkreta insatser på operativ nivå fortsätter 
utvecklingen av den strategiska samverkan mellan GR:s medlemskom-
muner inom ramen för de kluster och den strategiska samverkansstruktur 
som etablerats sedan tidigare. I dessa forum är det av stort och avgörande 
värde att Arbetsförmedlingen är en aktiv part. Samverkan med vuxenut-
bildningen har hög prioritet då de målgrupper som står långt ifrån arbets-
marknaden ofta har behov av att ta del av utbildning innan de kan träda 
in på arbetsmarknaden. 

Inom ramen för FoU-plattformen arbetsmarknad ges vetenskapligt stöd 
till kommunernas arbeten, vilket ökar förutsättningarna för kunskapsbase-
rat arbetssätt och kontinuerligt lärande. Exempelvis möjliggör en pågående 
studie för kommunerna att utifrån forskning kunna göra egna och grundade 
val gällande hur de avser att förhålla sig till den fortsatta reformeringen av 
arbetsmarknadspolitiken. Under delåret riktas satsningen också mot att 
se om det finns möjlighet att ta fram viss gemensam statistik samt främja 
dialog och erfarenhetsutbyte för att därigenom i högre utsträckning kunna 
motverka och förhindra långtidsarbetslöshet.  

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till de långsiktiga 
prioriteringarna Bygga kompetens och Öka inkluderingen. 
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Fokusområde Bedömning Kommentarer

Klimat och miljö

Genomföra  
vattenförsörj-
ningsplanen 

Analysarbetet kring möjligheterna att öka mängden råvatten som kan 
nyttjas i ett regionalt system löper enligt plan. Samtliga kommuner har 
analyserat och definierat sitt framtida behov av såväl råvatten som 
dricksvatten samt bildat arbetsgrupper kopplade till de specifika vatten-
täkterna. Det råder en viss problematik kring publicering av resultat då vat-
tenförsörjning är omgärdat av olika säkerhetsklassningar. Delprojektet att 
finna administrativa och ekonomiska former för utökat regionalt samarbete 
kring vatten har erhållit delfinansiering från branschorganisationen Svenskt  
Vatten och får därmed en tyngre roll ur ett nationellt perspektiv. Det initiala 
forskarteamet har utökats med kompetenser från Lidköpings universitet.

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till den långsiktiga 
prioriteringen Knyta samman Västra Götaland.

Öka takten  
i klimat- 
omställningen 
och klimat- 
anpassningen

Under året har GR fått positivt besked för en finansiering av ett stort pro-
jekt där utformningen av redan bebyggd miljö kan anpassas till följd 
av bland annat klimatförändringar. Projektet genomförs i samarbete med 
akademin och testas i skarpt läge i Ale kommun. Projektet kommer att löpa 
över åren 2022 och 2023.

Se även särskilt fördjupningsavsnitt på sidan 19. 

RUS 2030: GR:s insatser inom detta fokusområde har koppling till kraftsamlingarna 
Elektrifiering samt Cirkulära affärsmodeller.



GR:s delårsrapport augusti 2022

19

Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora utmaningar i arbetet för att 
radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Under året arbetar GR aktivt på flera sätt. 
Här redovisas en fördjupad uppföljning av delårets insatser.  

Kunskapsunderlag
Klimatutmaningen är komplex, och att ta fram och sprida kunskapsunderlag är ett effektivt sätt 
för GR att stödja medlemskommunerna i klimatarbetet samt driva frågan i regionala samverkans-
processer. I dialoger med medlemskommunerna har det framförts ett särskilt behov av kunskaps-
underlag som riktar sig till olika verksamheter och sektorer. Utöver kunskapsunderlag som rör 
klimatfrågan specifikt är det även viktigt att klimateffekterna belyses i övriga kunskapsunderlag 
och politiska beslutsunderlag som GR tar fram. 

Regionala bilder
GR har fått ett uppdrag från förbundsstyrelsen att ta fram kunskapsunderlag kopplat till regionens 
fysiska planering, i form av regionala bilder. Klimatpåverkan utgör ett eget avsnitt tillsammans 
med klimatanpassning. Under året har klimatdata inhämtats från SMHI och ett utkast tagits 
fram med visualiseringar av utsläppsdata. Dessutom har en nulägesbeskrivning utifrån befintliga 
styrdokument och omvärldstrender gjorts, samt en beskrivning av utmaningar och möjligheter 
för storstadsregionen framöver. Ett arbete har också påbörjats för att integrera klimataspekter i 
övriga teman.

Hållbarhetsverktyget
Hållbarhetsverktyget har fångats upp av ett nationellt projekt som initierats av Fossilfritt Sverige. 
Inom ramen för projektet ska en ny och utvidgad digital plattform för ladd- och drivmedels-
infrastruktur utvecklas. Göteborgsregionen kommer i det nationella projektet utöka Hållbar-
hetsverktygets analysområde till hela Västra Götalandsregionen samt utveckla verktyget för att 
bättre stötta utbyggnad av ladd och drivmedelsinfrastruktur. Under året har GR även påbörjat en 
förstudie med målet att tydliggöra förutsättningar för att utveckla och integrera modellering av 
fastighetsnära godstransporter i det befintliga Hållbarhetsverktyget. Det skulle göra det möjligt 
att redan i tidiga skeden kunna planera för vilken typ av infrastruktur och åtgärder som krävs för 
att möta efterfrågan och minska negativ klimatpåverkan. Arbetet genomförs tillsammans med 
IVL Svenska miljöinstitutet, Johanneberg Science park, Lindholmen Science Park och en rad 
olika aktörer – både kommunala aktörer, fastighetsutvecklare, distributörer, logistikaktörer och 
forskningsaktörer. GR var med på Transportforum för att berätta om projektet och sprida det 
befintliga Hållbarhetsverktyget. Inom förstudien har en behovsanalys samt en kartläggning över 
vilken relevant data som finns genomförts. 

Energi
En trygg och fossilfri energiförsörjning är avgörande för minskade växthusgasutsläpp från industri 
och transporter, de två sektorer som släpper ut mest inom Göteborgsregionens geografiska område. 
Inom Göteborgsregionen har aktörer efterfrågat en kunskapshöjning för att skapa en gemensam 
bild av läget i delregionen samt diskutera hur elförsörjningen bör och kan inkorporeras i den  

Särskilt fokus på att öka takten  
i klimatomställningen och 
klimatanpassningen
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fysiska planeringen på lokal och delregional nivå. GR har under 2022 påbörjat en kunskapsöver-
sikt med en beskrivning av nuläget, relevanta aktörer och behov av ytterligare kunskapsunderlag. 
Huvudmålgrupp för kunskapsöversikten är samhällsplanerare. Under maj-augusti har intervjuer 
genomförts för att vi ska få en förståelse över olika aktörers roller och pågående arbete, i syfte att 
ta reda på vilken roll GR skulle kunna ta för att komplettera dessa. 

Utbildning
Under 2022 genomförs den fjärde omgången av Klimatlyftet, ett projekt för att stärka skolledare 
och pedagoger i deras arbete med hållbar utveckling med ett särskilt fokus på klimat. I programmet  
får lärare och skolledare ta del av filmer, föreläsningar och pedagogiskt material som stöd i arbetet 
internt, samt processhandledning direkt från GR. En digital plattform med lärmoduler har färdig-
ställts och de första träffarna med de nio deltagande skolorna har hållits. Klimatlyftet löper på 
enligt tidsplan med ytterligare processhandledningsträffar, och i augusti genomfördes en digital 
seminariehalvdag där mer än 150 lärare och skolpersonal deltog.

Urbana stationssamhällen
GR ingår i Urban Futures forskningsprojekt Urbana stationssamhällen – förtätning av stationsnära 
områden för god tillgänglighet som pågår 2020–2022. Förtätning och utveckling av stations-
samhällen kan vara ett bra sätt att bidra till hållbara och klimatsnåla transporter, men kan också 
innebära målkonflikter. Projektet utvecklar en analysmetod för utvärdering av tillgänglighet 
och täthet utifrån de globala målen, särskilt mål 11: Hållbara städer och samhällen, där minskad  
klimatpåverkan betonas tillsammans med övriga hållbarhetsmål. Under januari-april har utveck-
ling av analysmetoderna fortgått och spridning har skett genom webbinarier. Under maj-augusti 
har fokus varit på skrivande av slutrapporten och planering av slutseminarium som äger rum i 
september. Projektet har beviljats medel från Trafikverket för en fortsättning.

METREX Expertgrupp
Under januari-april har GR, tillsammans med Region Stockholm och Helsingfors, varit pådrivande 
i att starta en expertgrupp kring storstadsregioners klimatutmaningar inom den europeiska sam-
verkansplattformen METREX (The Network of Metropolitan Regions) där GR är medlem. Syftet 
med expertgruppen är bland annat att fånga upp och sprida kunskap om hur storstadsregioner 
kan minska sin klimatpåverkan och möta klimatutmaningar. I maj lanserades Expertgruppen med 
både en digital workshop och en workshop på konferensen i Turin. Flera andra europeiska regioner 
hakade på och gruppen har haft ett första webbinarium på tema trängselskatt, där GR kunde bidra 
med erfarenheter från arbetet med Västsvenska paketet. Koordineringsmöten har hållits löpande.

Hållbarhetsperspektiv i remissvar
Under perioden har det påbörjats ett arbete för att mer systematiskt belysa hållbarhetsperspektiv 
(inklusive klimatpåverkan) i de beslutsunderlag som tas fram på avdelningen för miljö och sam-
hällsbyggnad med ett initialt fokus på remissvar. En ny rutin tas fram med fokus på att engagera 
fler kompetenser i prioriterade remisser. Arbetet har inte utvecklats under senaste kvartalet men 
ambitionen är att återuppta det under resten av året.

Kommunikation
Under 2022 ska GR ta fram ett målgruppsanpassat kommunikationsstöd som hjälper olika 
kommunala verksamheter att hitta sin roll i klimatomställningen och uppfylla de olika målen på 
miljöområdet. Arbetet med en behovsinventering har påbörjats. Målgrupper har identifierats och 
prioriterats utifrån behovsinventeringen. Projektet fick pausas i väntan på rekrytering av en ny 
kommunikatör och har fått förlängt ett halvår. Arbetet återupptas under hösten.
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Upphandling, cirkulär ekonomi och avfallsminimering
Under 2022 ska ett särskilt fokus läggas på stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, 
cirkulär ekonomi och fortsatt arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfallsmini-
mering.

Upphandling
GR har fortsatt att bygga upp och utveckla en samverkansplattform för GR-kommuner kopplad 
till hållbar upphandling, med ett särskilt fokus på klimataspekter i upphandling. En referensgrupp 
bestående av kommunala miljöstrateger och upphandlare har startats för att fånga upp behoven 
och få de olika kompetenserna att mötas. Tillsammans med referensgruppen har en aktivitetsplan 
tagits fram för 2022  bestående av praktiska workshops och kunskapshöjande pass. Samtliga ak-
tiviteter knyter an till målen i den regionala avfallsplanen och kommunernas klimatlöften inom 
ramen för Klimat 2030. GR har också ingått i en projektansökan tillsammans med IVL och några 
andra kommuner och regioner för att utveckla verktyg och kunskapsstöd kring cirkulär upphand-
ling, som om det blir godkänt startar till hösten. Under maj-augusti har två skrivarstugor hållits 
på tema transporter (fordon och transportintensiva avtal) respektive cirkulära möbler. Till följd 
av önskemål som uppkom på skrivarstugorna/referensgruppsmötena har en projektskiss tagits 
fram för en gemensam plattform för cirkulära möbler, och ett webbinarium har planerats på tema 
miljöspendanalys. Projektansökan med IVL blev inte beviljad, men en ny projektansökan inom 
samma område har skickats in och besked väntas under hösten.

Cirkulär ekonomi och avfallsminimering
Den gemensamma avfallsplanen dockar an till flera av kommunernas klimatlöften inom ramen 
för Klimat 2030. Avfallsnätverket har informerats om klimatlöftena och ansvariga för relevanta 
klimatlöften har informerats om vilket stödmaterial som är framtaget kopplat till avfallsplanen. 
En utmaning har varit att de klimatlöften som rör avfallsminimering och cirkulära flöden inom 
kommunens egen verksamhet ofta saknar utpekade genomförare i kommunen.
Kopplat till avfallsminimering drivs ett antal projekt under 2022: 

• Minimeringsmästarna är en tävling för hushåll i Sverige för att minska deras avfall och därmed 
klimatavtrycket. GR har hållit i två teman: delande samt textil. 

• F/ACT-samarbetet fortsätter i form av en testmarknad för cirkulärt mode och textil, där aktivi-
teter genomförs tillsammans med kommuner och näringlivsaktörer. F/ACT har haft en lyckad 
medverkan på Way Out Wests klimatmötesområde med en pop-upaffär samt föreläsningar 
och workshops med festivalbesökare.

• Ett nytt projekt har startat tillsammans med Avfall Sverige, ”I mål med matavfallet”. GR har 
hittills skickat en enkät till berörda branscher och hållit i en workshop. 

• GR har sökt medel för en ny och utvecklad omgång av ”Gör det inte svårare”.

Samordning av kommunernas insatser kopplat till Klimat 2030  
och kommunernas klimatlöften
GR har inget kommunnätverk för klimatfrågor specifikt, men för på olika sätt dialog med kom-
munerna om deras behov. En del av dialogen sker inom de projekt och samverkansforum som 
beskrivs ovan. Under 2022 har även individuella  avstämningsmöten hållits med miljöstrateger 
från GR:s kommuner för att fånga upp behov och gemensamma utmaningar. Klimatfrågan lyfts 
löpande på miljö- och samhällsbyggnadsavdelningens tjänstemannanätverk för att kompletterande 
perspektiv ska ges. 
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GR har under perioden samarbetat med de övriga kommunalförbunden inom Västra Götaland 
för att anordna en serie webbinarier kring kommunernas klimatlöften inom ramen för Klimat 
2030. På de digitala träffarna har deltagande kommuner fått dela erfarenheter, ta del av verktyg 
och kunskapsunderlag samt uttrycka behov av ytterligare stöd.

I dialogen har det lyfts ett särskilt stödbehov kopplat till laddinfrastrukturplanering, minskad 
användning av engångsartiklar samt cirkulära arbetskläder och möbler. Det finns gemensamma 
utmaningar med organisering och styrning av frågor som inte platsar i traditionella organisatoriska 
spår. Dialogen kring aktuella klimatlöften fortsätter med berörda nätverk.

Klimatanpassning
GR samordnar sedan 2018 ett klimatanpassningsnätverk för medlemskommunerna. Utmaningarna 
med klimatanpassning ser olika ut i kommunerna beroende på både naturgivna förutsättningar 
och fysiska strukturer i samhället. De gemensamma och regionala utmaningar som klimatanpass-
ningsnätverket identifierat är bland annat kunskapsuppbyggnad och organisering av klimatan-
passningsarbetet. Med utgångspunkt i detta har GR under perioden drivit flera olika aktiviteter för 
att öka kunskaperna kring klimatförändringar och klimatanpassningslösningar samt identifiera 
arbetssätt och samverkansformer för ett effektivt klimatanpassningsarbete:

• Framtagande av utbildningskoncept inom klimatanpassning för chefer i kommunala organi-
sationer i ett projekt finansierat av Länsstyrelsen i Västra Götaland, där en fullbokad pilotut-
bildning hölls i slutet av mars.

• Uppstart av det två-åriga Vinnova-finansierade projektet PEHKA – Process för etablering av 
hållbara klimatanpassningslösningar, där samskapande arbetssätt ska testas i planerings-
processen för klimatanpassningsåtgärder i en fallstudie i Ale kommun. PEHKA har genomfört 
en studieresa till Malmö och Köpenhamn för att studera nya lösningar, dra lärdomar av andras 
erfarenheter och inspirera till nytänkande, och planering pågår för en workshopserie kring 
fallstudien.

• Nätverksträffar för klimatanpassningsnätverket med inbjudna gäster från både länsstyrelsen 
och KTH för att skapa en gemensam kunskapsbas samt underlätta dialog och samverkan. 
Utbildningen har utvärderats med förslag till förändringar av konceptet, och resultatet  
presenterats vid en spridningskonferens anordnad av länsstyrelsen.

• Dessutom deltar GR i den arbetsgrupp inom Urban Futures som utarbetar ett tematiskt spår 
inom klimatanpassning för fördjupad samverkan mellan forskning och praktik. Här planeras 
kunskapsseminarier inom olika teman, samt matchning av behov och kunskaper inom praktik 
och forskning för att gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt ska kunna initieras. 

Samlad bedömning
GR arbetar på bred front för att öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen. Vi 
fortsätter att utveckla våra styrkeområden och tar oss an nya samarbetsformer och frågor utifrån 
medlemskommunernas behov och omvärldens utveckling. En samlad bedömning efter delår 2 är 
att de planerade aktiviteterna och leveranserna i budgeten blir genomförda under året. 

Det klimatmål som GR har ställt sig bakom – en fossiloberoende region till 2030 med kraftigt 
minskade utsläpp av växthusgaser – ser inte ut att nås med nuvarande minskningstakt. Enligt den 
uppdaterade koldioxidbudgeten för Västra Götaland måste koldioxidutsläppen i länet minska med 
19 procent årligen 2022–2030. Trenden under senaste decenniet har varit mindre än en procent 
per år. Utsläppsnivåerna globalt påverkar omfattningen av effekterna på samhällen och ekosystem, 
och förutsättningarna och kostnaderna för klimatanpassningen lokalt. Om klimatmålen ska nås 
samt de allvarligaste klimateffekterna undvikas, krävs det omedelbart kraftfullare åtgärder såväl 
inom GR-samarbetet som i samhället utanför.



GR:s delårsrapport augusti 2022

23

Särskilt fokus på pandemins effekter  
Samtliga verksamheter i kommunerna har påverkats av pandemin och kommer att 
behöva hantera dess effekter under lång tid framöver. För barn och unga handlar 
det exempelvis om effekter utifrån distansundervisning, ungdomsarbetslöshet och 
psykisk ohälsa. GR:s insatser berör även arbetslösheten i stort samt för nyanlända 
liksom förändrade resmönster, mobilitet och stöd till vårdens medarbetare.

Förändrade resmönster
Under pandemin förändrades resmönstren, bland annat minskade kollektivtrafikresandet  
radikalt. Anledningen var dels att flera yrkesgrupper kunde arbeta hemma, dels att flera bytte  
kollektivtrafiken mot egen bil. Kollektivtrafiken har återtagit sin marknadsdel på helheten 
men det råder en ojämn fördelning mellan resandet i det sammanhängande stadsområdet  
och pendlingsresorna till och från stadskärnan. De regionala pendlingsresorna inte återtagit  
sin andel. GR har till VGR poängterat vikten av att Västtrafik utvecklar resandeformer och biljett- 
system som stimulerar det regionala resandet. Dialogen fortsätter inom såväl det delregionala 
kollektivtrafikrådet som inom nätverket för kollektivtrafik. 

Parallellt med de förändrade resmönstren har det uppstått en debatt om huruvida de nya arbets-
sätten också kommer att resultera i förändrade boendepreferenser. GR har studerat flyttmönstren, 
men i dagsläget syns ingen märkbar bestående förändring. GR har även deltagit i ett europeiskt 
projekt där rese- och flyttmönster studerats ur ett postpandemiskt perspektiv. Inte heller här syns 
några större bestående förändringar.

Den förändring som däremot är bestående, och expanderande, är teknik- och tjänsteutvecklingen 
inom mobilitet och varudistribution. Här deltar GR i ett antal olika utvecklingsprojekt.

Stöttat kommunerna 
GR har under hela pandemin bidragit och skapat nytta genom ett aktivt deltagande i samverkans-
strukturer regionalt och delregionalt. Vi har stöttat kommunerna i organiseringen av vaccinering 
av personal i dialog med regionen samt i det länsgemensamma arbetet med rutiner för egentester. 
Detta arbete har pågått även under delåret, men mer lågintensivt och med fokus på lärdomar och 
resultat inför framtiden.  

Digital omställning
GR har också bidragit till information och dialog i nätverk och politik kring pandemins effekter på 
socialtjänstens verksamheter. Styrgruppen för social välfärd har bland annat följt utvecklingen på 
barn och ungas hälsa. Det är tydligt att pandemin har bidragit till att kommunerna tagit stora kliv 
i den digitala omställningen. GR har genom olika aktiviteter och utvecklingsprojekt stöttat kom-
munerna. Exempelvis har processtöd för digitala möten samt breddinförande av välfärdsteknik 
tagits fram i samverkan med kommunerna. 

Kompetensförsörjning
Under pandemin blev kompetensförsörjningen inom framför allt äldreomsorgen en alltmer akut 
fråga. GR stöttade genom att snabbt ta fram en webbaserad plattform för introduktion av ny 
personal inom vård och omsorg, utifrån att kommunerna hade behov av att snabbt rekrytera och 
introducera. Plattformen är välanvänd och uppskattad hos kommunerna, och GR undersöker 
nu möjligheterna till att utveckla plattformen till en mer beständig gemensam introduktion.  
I branschråd äldreomsorg mobiliserade kommunerna också i frågor som rör pandemins effek-
ter, på kort och lång sikt. Exempelvis resulterade detta i stöd till kommunerna i samordningen 
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av den nationella satsningen Äldreomsorglyftet, där för närvarande cirka 870 medarbetare 
påbörjat utbildning mot undersköterska (läs mer under fokusområde kompetensförsörjning).  
 Genom nätverk och grupper kan GR fånga upp signaler från kommunerna och föra dialog om 
insatser kring barns och elevers utveckling, kunskapsutveckling och eventuella kvarvarande sociala 
effekter till följd av pandemin. Vår struktur bestående av medarbetare och team med fokus på olika 
kunskapsområden ger också goda förutsättningar att stötta kommunerna i arbetet post-pandemin. 

Distansundervisning
Med anledning av pandemin fick GR under 2020–2021 ett stort ansvar för att stötta kommunerna 
i deras arbete med fjärr- och distansundervisning. Under 2022 följer GR kommunernas behov 
och kan stötta med olika insatser. Webbplatsen distanspedagogik.se togs fram 2020 i syfte att ge 
konkreta tips på metoder, tillvägagångssätt och verktyg för att driva distansundervisning på ett 
bra och fungerande sätt. Även om behovet av stöd via distanspedagogik.se inte varit lika aktuellt 
som tidigare har webbplatsen kontinuerligt uppdaterats med relevanta artiklar under perioden. 
GR var även officiell partner till Skola Hemma, den nationella webbplatsen för skolor i arbetet 
med distansundervisning, vilken dock avslutades som projekt i början av året.

Som en följd av pandemin och det stora fokus som var på digitalisering, undervisning på distans 
och distansarbete genomfördes en pilotutbildning för skolledare; Leda i en digitaliserad värld. 
Syftet var att genom en pilotomgång testa ett nytt utbildningssätt där konceptet bygger på ett 
nätverkande perspektiv med ett i hög grad verksamhetsnära fokus utifrån deltagarnas behov.    
 Vidare har GR stöttat kommunerna i deras arbete med olika områden som inte kunnat ge-
nomföras fullt ut under pandemin såsom studie- och yrkesvägledning och prao/apl. Inom dessa 
områden har insatser såsom nya digitala koncept för prao och andra former av praktik genomförts. 
GR har även utvecklat nya former för skola-arbetslivskontakter genom att vidareutveckla arbetet 
med Grundskoleförvaltningen och samverkan med Vägledningscentrum i Göteborg. Här har GR 
även påbörjat ett arbete med prao i grupp och initierat initiativ till att skapa praoplatser inom 
kommunens bolag exempelvis inom Göteborgs Energi. 

Fullföljda studier
Kommunerna har uttryckt oro kring en ökad andel elever med problematisk skolfrånvaro inom 
grundskolan som en följd av pandemin. Kopplat till detta har GR initierat insatser inom fokusom-
råde fullföljda studier, såsom en förstudie om distansundervisningens påverkan på elevers sko-
lanknytning. Denna förstudie bedrivs inom ramen för Kunskapsnod fullföljda studier. Förstudien 
syftar till att ringa in framgångsrika arbetssätt för att behålla och stärka elevernas skolanknytning 
via distansundervisning. Målet är att förstudien ska resultera i kunskap och lärdomar som kan 
ligga till grund för kommande satsningar och aktiviteter.

I syfte att i det politiska sammanhanget aktualisera frågan om pandemins effekter inom förskola/
skola har GR:s utbildningsgrupp fått en redogörelse kring Skolinspektionens och Skolverkets 
undersökningar på området. Denna kompletterades med inspel från Kvalitetsnätverket och bilder 
över statistik gällande meritvärde i årskurs 9, behörigheten till yrkesprogram på gymnasiet och 
andel elever med gymnasieexamen inom fyra år.  
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Förvaltningsberättelse och 
delårsbokslut per augusti 2022

GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000–0265, 
avlämnar härmed delårsbokslut per augusti månad 2022. GR-koncernen består förutom moder- 
bolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent 
av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av GR. GR är också en av tre huvudmän i 
Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra huvudmän i Stiftelsen Korsvägen.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Till-
sammans hade dessa kommuner 1 058 278  invånare den 31 december 2021. GR:s uppgift är att 
verka för samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte 
inom regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska stärka 
regionen nationellt och internationellt.
Se www.goteborgsregionen.se

GR:s dotterbolag
Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR)
ISGR bildades år 1997 och är en fristående skola med internationell profil som bedriver under-
visning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli 2012 överfördes ISGR AB:s 
svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kommuner och 
kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksamhet enligt 
svensk läroplan. Se www.isgr.se

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Sjuhärad och 
Fyrbodal. Verksamheten består av institutions- och öppenvård för barn, familjer, ungdomar och 
unga missbrukare. Bolaget är idag landets största bolag inom HVB (hem för vård och boende). 
Se www.gryning.se

Omvärldsanalys
Omvärlden fortsätter att vara osäker och osäkerheten har präglat stora delar av perioden. Osä-
kerheten beror på en rad samverkande faktorer som fortsatt covid-smittspridning i delar av 
världen, höga energi- och bränslepriser, vikande börskurser, kraftigt ökande inflation samt rädsla 
för höjda styrräntor. Därtill bidrar den ryska invasionen av Ukraina ytterligare till osäkerheten, 
och införandet av sanktioner riktade mot Ryssland späder på oron i de europeiska ekonomierna. 
Utsikterna för framtiden har blivit än dystrare under sommaren. Brist på gas i Europa gör att 
energipriserna ser ut att bli rekordhöga under vintern och KPIF-inflationen kommer att närma 
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sig tio procent. Hög inflation, stigande räntor och fallande tillgångspriser pressar hushållen som 
kommer att dra ner på konsumtionen i höst och i vinter. Detta bidrar till att svensk ekonomi  
beräknas gå in i en lågkonjunktur nästa år. Allt detta kommer även att påverka kommunernas 
och GR:s ekonomiska situation. 

Finansförvaltning
En policy som är beslutad av förbundsfullmäktige anger riktlinjer för medelsförvaltningen inom 
GR. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Placering av 
likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. 
Endast överlikviditet över 20 000 tkr kan placeras. Ränterisken begränsas genom att den genom- 
snittliga räntebindningen på placerat kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är  
att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. Summa 
likvida medel (kassa och bank) uppgår per 31 augusti till 318 193 tkr jämfört med 258 418 tkr  
2021-12-31. Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. Eventuella 
medel i utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländska placeringar 
är genomförda. GR har idag all sin överlikviditet på bankkonto hos Swedbank.

Riktlinjer avseende upplåning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbunds- 
styrelsen. GR har i nuläget inga långfristiga lån eller borgensåtaganden.
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Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 augusti uppgår till 
479 971 tkr jämfört med 430 275 tkr för motsvarande period föregående år. Koncernresultatet 
per augusti uppgår till +12 048 tkr att jämföra med motsvarande period år 2021 då resultatet 
uppgick till -1 301 tkr.

Gryning Vård AB redovisar ett positivt resultat på 11 331 tkr för årets två första tertial vilket 
även är en positiv avvikelse mot periodiserad budget med 14 337 tkr. Försäljningen för perioden 
januari till och med augusti uppgår till 205 117 tkr vilket sammantaget är cirka 8 900 tkr högre 
än budget. Försäljningsnivåerna under året har återspeglat budgetantagandena väl, vilket ger en 
positiv indikation på att efterfrågan stabiliserats vid bolagets nuvarande storlek. Bolaget arbetar 
kontinuerligt med att anpassa bolagets utbud samt utveckla tjänster efter kommunernas efterfrå-
gan för att därmed säkerställa ekonomin. Ett kontinuerligt arbete sker för att balansera intäkter 
och kostnader. Under 2022 har även arbetet med de försäljningsstödjande aktiviteterna fortsatt 
varit prioriterat utöver de primära kommundialogerna i vardagen. Bolaget arbetar aktivt med att 
lämna anbud och bli antagna som leverantör i samtliga möjliga upphandlingar.  Prognosen för 
helåret är fortsatt en ekonomi i balans och att bolaget ska uppnå ett positivt resultat om +2 000 tkr.

För ISGR är utfallet för årets två första tertial positivt, 6 333 tkr. Vid jämförelse mellan budget 
och utfall avseende intäkter kan noteras att utfallet är 5 580 tkr bättre än budget och uppgår till  
105 725 tkr. Merparten av intäktsökningen kan förklaras av ökade intäkter för den internationella 
sektionen, interkommunal ersättning, skolavgifter och övriga intäkter. Återföring av 2016 års 
periodiseringsfond kommer att påverka resultatet positivt under året. Prognosen för helåret är 
+4 400 tkr.

Antalet elever uppgår till knappt 1 085 vilket är något färre än för vårterminen. Elevantalet 
på den internationella sektionen är 625 och 460 för den svenska sektionen. Dessa elever är  
fördelade på 30 klasser inom internationella sektionen samt 16 klasser på den svenska sektionen.

Nybyggnation på Guldheden, cirka 4.000 kvm, är fortfarande under beredning. Besked om 
hyresnivå kommer att presenteras inom kort.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen. För 
koncernen som helhet är den nuvarande situationen i omvärlden med därtill hög inflationstakt, 
stigande räntor och nya ingångna pensionsavtal något som kommer att påverka ekonomin för 
hela GR-koncernen.

Gryning Vård har under år 2022 fortsatt att anpassa sin verksamhet för att kunna möta kom-
munernas behov. Osäkerhetsfaktorer kommande året, liksom de senaste, härrör till arbetet med att 
bibehålla och stärka verksamhet och ekonomi. Däri ingår att delta i och erhålla tilldelningsbeslut 
i kommande upphandlingar som står för dörren under året. 

ISGR är fortsatt trångbodda och i behov av mer lokalyta. Styrelse och ledning för skolan har 
under lång tid arbetat för att finna långsiktigt ändamålsenliga lokallösningar för verksamheten. 
Nu finns en plan klar för en ny skolbyggnad på Guldhedsområdet och som beräknas stå klar under 
hösten 2024 och där upphandlingsprocessen nu pågår för densamma.

Omsättning och resultat

1. Siffrorna ovan visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%). 
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Intäkter för GR
GR:s samlade intäkter för perioden januari till och med augusti 2022 uppgår till 297 583 tkr att 
jämföra med samma period föregående år då den uppgick till 252 271 tkr, vilket är en ökning med 
18 procent. Denna ökning av intäkterna kan främst förklaras av ökad volym av sålda läromedel 
vilket hänger samman med en extra satsning/beställning på läromedel till sina elever inom  
Göteborgs Stad. 

GR:s totala intäkter består av årsavgift, EU-bidrag, projektintäkter, övriga bidrag och övriga 
intäkter. Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och seminarier),  
konsultationer och försäljning av läromedel.

Resultat
GR har främst under den första delen av innevarande år påverkats av konsekvenser av corona-
pandemin och då primärt inom vår kurs- och konferensavdelning. GR redovisar för perioden 
januari till och med augusti 2022 ett negativt resultat på 404 tkr vilket däremot avviker positivt 
mot periodiserad budget med 4 143 tkr. Periodens avvikelse mot budget kan i huvudsak förkla-
ras av personalvakanser, ökad volym sålda läromedel, såld tjänst till Västkom samt ett positivt 
finansnetto gentemot budget. 

Helårsprognosen har förbättrats med 500 tkr till +1 350 tkr, vilket är 600 tkr bättre än beslutad 
budget. GR arbetar kontinuerligt med olika scenarier och tänkta insatser utifall verksamheten mot 
förmodan inte skulle kunna genomföras på sedvanligt vis. Detta i syfte att trygga en ekonomi i 
balans för helåret.

Kostnader
Kostnaderna inklusive avskrivningar uppgår till 299 574 tkr per 2022-08-31 (258 829 tkr). Dessa 
utgörs till största delen av personalkostnader, läromedelsinköp, konsultarvoden och transfereringar 
till andra regionala organisationer. Ökningen av kostnader mellan åren består i huvudsak av ökade 
kostnader för inköp av läromedel (+29 373 tkr), konsulttjänster (+3 822 tkr) samt lönekostnader 
inklusive årets lönerevision (+5 684 tkr) jämfört med samma period föregående år.

Personalkostnaderna på GR, som är en betydande andel av GR:s kostnader, avviker positivt mot 
budget för perioden med 7 076 tkr, vilket även framgår av diagram på nästa sida. 

GR – verksamhetens intäkter, resultat och kostnader
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Transfereringar till andra  
regionala organisationer (tkr)

2022-01-01
2022-08-31

2021-01-01 
2021-08-31

Business Region Göteborg (BRG) 13 333 13 333

Göteborg & Co 733 733

ISGR 0 667

Västkom 1 296 1 286

Västkuststiftelsen 2 638 2 619

Övriga *) 266 332

Summa 18 266 18 970
*) ARC, Urban Futures och Reväst

Vidaretransfereringar
Cirka 38 procent av årsavgiften från medlemskommunerna har vidaretransfereras till andra  
regionala organisationer under perioden. Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s 
totala intäkter samt summa årsavgift per sista augusti, finansieras GR:s verksamhet till cirka tio 
procent av själva årsavgiften och till cirka 90 procent av övriga intäkter. GR:s strävan är att ge med-
lemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av årsavgiften. Detta illustreras 
av att andelen övriga intäkter är hög.

Finansnetto
Finansnettot per 31 augusti 2022 uppgår till +1 587 tkr, att jämföra med motsvarande period år
2021 då finansnettot uppgick till +720 tkr.

Personalkostnader per månad GR (tkr)

2022 Utfall per månad

2022 Budget per månad

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug
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Balansposter
Balansomslutningen uppgår den 31 augusti 2022 till 474 075 tkr jämfört med 406 755 tkr per den
31 december 2021 och 406 755 per augusti 2021.

Tillgångar och investeringar
På tillgångssidan är det de likvida medlen som har ökat jämfört med föregående år. Per sista  
augusti 2022 hade GR 318 193 tkr på kassa/bank jämfört med 258 418 tkr per sista december 
2021. Detta till följd av högre utbetalda statsbidrag hittills i år kopplat till vuxnas lärande men 
även av fortsatt ökad försäljning av läromedel. 

Utöver detta har värdet av GR:s samlade anläggningstillgångar totalt ökat med 2 962 tkr jämfört 
med senaste årsskiftet till följd av årets investeringar som uppgår till 4 828 tkr reducerat med 
periodens planmässiga avskrivningar (1 911 tkr).

Skulder och eget kapital
GR:s sammanlagda skulder och egna kapital har ökat med 91 634 tkr jämfört med samma 
period föregående år. Av dessa svarar erhållna statsbidrag för pågående och kommande vuxen-
utbildningar för 83 569 tkr. Även pågående projekt ökar och saldot är nu 160 480 tkr vilket är  
17 702 tkr högre än för ett år sedan. 

GR:s egna kapital uppgår till 46 332 tkr (inklusive periodens resultat). Det inför år 2022  
beräknade och identifierade lägsta måltalet för eget kapital utifrån riskhänseende uppgick till  
32 500 tkr.

Medarbetare
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som gör sitt 
bästa i varje situation. Ledarskapet ska ge utrymme för individens och verksamhetens utveckling. 
Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för arbetet. Med-
arbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska kunna leverera 
tjänster med hög kvalitet.

Våren 2022 har präglats av återgången till kontoret efter en lång tid av distansarbete med an-
ledning av pandemin. Pandemin har medfört en förändrad syn på arbetslivet och varifrån arbetet 
ska utföras, där möjlighet till distansarbete också är en del i att vara en attraktiv arbetsgivare. En 
vägledning med gemensamma grundläggande principer kring distansarbete har därför tagits fram 
på GR för att skapa så goda förutsättningar som möjligt, där hänsyn behöver tas utifrån både ett 
verksamhetsperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv. 

Den nya visselblåsarlagen som började gälla i december 2021 medförde att GR inrättade en 
intern visselblåsarfunktion i juli 2022. För att kunna tillhandahålla en anonym rapporteringskanal 
för medarbetarna upphandlades leverantören 2secure. Det har även upprättats en visselblåsar-
kommitté på GR som oberoende och självständigt ska kunna hantera de ärenden som kommer 
in. Visselblåsarkommittén består av HR-strateg (första kontakt), förbundsdirektör, administrativ 
chef och ekonomichef.

Antal anställda
Den 31 augusti hade GR 196 månadsanställda (anställda med månadslön), vilket är en ökning med 
åtta månadsanställda jämfört med samma period föregående år. 12,2 procent av de månadsan-
ställda utgjordes av tidsbegränsat anställda (inklusive provanställda). Antalet årsarbetare  2 uppgick 
till 168, vilket är en ökning med tio årsarbetare. Bland årsarbetarna är fördelningen 77 procent 
kvinnor och 23 procent män. GR hade den 31 augusti även 18 intermittent anställda med timlön.

GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär, utöver anställda, även har 
konsulter och inlånad personal från medlemskommuner för specifika uppdrag.

2. Årsarbetare: Medeltal anställda. Beräknas genom att betalda närvarotimmar ställs i relation till en normal årsarbetstid.    
            Inkluderar betald semester, sjukfrånvaro (under arbetsgivarperioden dag 1-14) samt kompledighet. Övertidstimmar ingår inte.
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Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro
Under perioden 2022-01-01 till och med 2022-08-31 var den totala sjukfrånvaron 5,6 procent, 
vilket är en ökning med 1,3 procentenheter jämfört med samma period föregående år. Långtids-
sjukfrånvaron (60+ dgr) har ökat med 0,8 procentenheter till 3,7 procent. Även korttidsfrånvaron 
(1-14 dagar) har ökat med 0,6 procentenheter till 1,5 procent. Vid analys av långtidssjukfrånvaron 
berodde cirka hälften av frånvaron på fysisk och hälften på psykisk ohälsa. En stor del av korttids-
sjukfrånvaron kan antas vara en effekt av pandemin.

I en organisation med cirka 200 medarbetare kan en enskilds medarbetares sjukfrånvaro eller 
återgång slå hårt i statistiken, vilket är viktigt att ha med sig vid analys. Då sjukfrånvaron har haft 
en negativ trend sedan 2020 följs ändå siffrorna noga, och löpande dialog kring arbetsmiljön förs 
både centralt samt på grupp- och individnivå i organisationen.

Arbetsmiljöarbetet
Efter över ett års tid av distansarbete för de flesta av GR:s medarbetare, inleddes en successiv 
återgång till GR-kontoret i början av februari. Även om distansarbete var möjligt för många på 
GR även innan pandemin, är det nu fler medarbetare som arbetar regelbundet på distans i viss 
mån. Lokalt i verksamheterna har det pågått (och pågår fortfarande) löpande dialoger kring hur 
möjligheten till distansarbete och arbete på kontoret ska kombineras på bästa sätt, kopplat till 
GR:s uppdrag och mål.

Som del av GR:s systematiska arbetsmiljöarbete genomförs en medarbetarenkät vartannat 
år, där den senaste medarbetarenkäten genomfördes i slutet av maj. Enkäten har under våren 
utvecklats för att ge möjlighet att följa upp och jämföra mot olika index. Bland annat följs SKR:s 
index Hållbart medarbetarengagemang (HME) nu upp där GR:s resultat framgår i tabellen nedan.

Hållbart medarbetarengagemang 
(HME) (index 1-100)

GR 2022 Kommuner i 
Sverige

Motivation 82 80

Ledarskap 85 79

Styrning 79 79

Totalt HME 82 79

Trivsel, motivation och ledarskap lyfts som de starkaste områdena, medan stress, möjlighet till 
återhämtning och användande av varandras kompetens lyfts som utvecklingsområden. Analys 
och dialog kring resultatet samt sammanställning av handlingsplan genomförs på samtliga nivåer 
i organisationen, där arbetet ska vara slutfört senare under hösten.

Den fackliga samverkan på GR har utvecklats. Inom det befintliga samverkansavtalet har ruti-
nerna för partssamverkan setts över, där avgränsade avdelningsfrågor utifrån MBL 11 och MBL 19 
nu ska kunna hanteras i lokal samverkansgrupp och i den mån det är möjligt med lokala företrädare. 

Kompetensförsörjning
GR har generellt lätt för att attrahera och rekrytera rätt kompetens med många kvalificerade 
sökanden till utlysta tjänster, även om vissa tjänster inom framförallt IT och samhällsplanering 
kan vara svårrekryterade.

Under perioden har 15 arbetstagare valt att lämna GR (varav två som går i pension). Det är 
redan fler än hela 2021 och närmar sig 2019 års helårssiffra. Det höga antalet avgångar i år kan 
dock antas bero på en något fördröjd omsättning på grund av pandemin, då det var ovanligt få 
som valde att sluta under 2021.
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GR:s interna miljöarbete
Miljövision
Med värdegrunden som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar
region. Miljöarbetet ska genomsyra varje del av vår verksamhet och präglas av lyhördhet, hand-
lingskraft och utveckling.

Miljödiplomerad verksamhet
GR är sedan år 2003 en miljödiplomerad verksamhet, och i april 2022 blev vi återigen diplomerade 
enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del i verksam-
heten, i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i diplomeringen.

Den 5 april blev GR åter miljödiplomerade med 2021 års siffror som underlag och följande fem 
mätbara miljömål blev uppsatta:

1. Transporter – resande i tjänsten: Minska resandet, inte bara vår egen personals resande 
utan också tillresande mötesdeltagares. En digital utbildnings- och mötesarena ska utvecklas 
på GR.

2. Energianvändning: Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst  
30 procent av vår verksamhetsel och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion 
för personalen.

3. Transporter – cykel: Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med 
cykel med 15 procent.

4. Transporter – kollektivtrafik: Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som 
sker med kollektivtrafik med tio procent.

5. Transporter – flyg, tåg, personbilar: CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor 
ska minska med fem procent per år i tre år.

En driftsatt solcellsanläggning finns nu på taket. Skärm med möjlighet till realtidsvisning av 
elproduktion och förbrukning är monterat i entrén. 

Målen avseende transporter och resande skjuts av omständigheter relaterade till pandemin fram 
till 2022. Andelen resefria möten har på grund av samma omständigheter överträffats med råge.

Under år 2021 sattes personalens resor i fokus. Målet var att minska andelen tjänsteresor med 
flyg och fossilbränslebilar till förmån för användning av tåg, elbilar, laddhybrider samt cyklar. När 
det gäller personalens val av färdmedel till och från jobbet arbetar GR kontinuerligt vidare med 
att öka andelen resor med cykel samt skapa en cykelvänligare arbetsplats.

GR tilldelades utmärkelsen – Västsveriges cykelvänligaste arbetsplats – som delas ut av Väst-
trafik, VGR och Region Halland, och vi arbetar nu vidare mot målet att bli Sveriges cykelvänligaste 
arbetsplats.

GR arbetar kontinuerligt vidare med att skapa ännu bättre förutsättningar för effektiva distans-
möten. Processen har skyndats på med anledning av pandemin, vilket får betecknas som en positiv 
avvikelse. Under större delen av året har vi rest mycket mindre eftersom många arbetat på distans.

Teknisk utrustning har köpts in för att vi ska kunna öka möjligheterna till resefria möten både 
här och nu samt på längre sikt. Kompetensinsatser för personal genomförs fortlöpande inom 
området digitala möten.

Som en del i att effektivisera GR:s administrativa processer har befintligt HR-system utökats med 
modulen HRM Employee, med stöd kopplat till bland annat anställning och onboarding. Modulen 
är också ett försystem till tidredovisningsmodulen Time som kommer att implementeras under 
senare delen av 2022 och första halvan av 2023. 
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Övriga delar kopplade till GR:s interna miljöarbete
GR har gett personalen fortsatt möjlighet att beställa cyklar som bekostas genom bruttolöne- 
avdrag. Detta är en satsning med både miljö- och hälsofokus som också är ett sätt för GR att uppnå 
delar av våra miljömål. Två beställningstillfällen har genomförts under året.

GR:s lokaler är certifierade som miljöbyggnad silver av Sweden green building council, och till vårt  
hyreskontrakt återfinns en grön bilaga som tydligt beskriver både GR som hyresgäst samt hyres-
värdens möjligheter och skyldigheter i miljöfrågor. En genomgång av gröna bilagan har gjorts 
tillsammans med hyresvärden, och parternas respektive miljöarbete har synats med fokus på 
energiförbrukning och åtgärder inför framtiden på miljöområdet.
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Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och regioner ange mål och riktlinjer 
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför i Plan 
och detaljbudget 2022 tagit fram riktlinjer för GEH, vilka följs upp i samband med delårsrapporter 
och årsbokslut. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i tiden samt att 
hushålla över tiden, det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och verksamhetens 
behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhets-
perspektiv och ett finansiellt perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas ekonomi 
ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en 
miniminivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen inte bör förbruka 
sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt 
och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Se tabell nedan och på följande sida.

Målavstämning god ekonomisk hushållning

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 AUGUSTI 2022

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

GR:s verksamheter ska han-
tera beslutade budgetmedel 
rationellt och effektivt så att 
de gör mesta möjliga nytta 
för GR och våra medlems-
kommuner.

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska kontinuerligt 
utvärderas och omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnadsuppföljning 
genom uppföljningsmöten. GR har en löpande dialog med våra 
medlemskommuner om vad som ska göras och även i vissa fall 
hur. Under våren har samrådsunderlag skickats ut och kom-
munernas svar har hanterats inför verksamhetsplanearbetet 
2022. Insatser och projekt av väsentlig karaktär (betydande 
ekonomiskt värde) rapporteras dessutom kontinuerligt till  
ledning. Målet uppfyllt.

GR ansvarar för att en god 
intern kontroll upprätthålls 
utifrån förbundsstyrelsens 
reglementen, riktlinjer och 
beslut.

Rapport över genomförda aktiviteter samt en ny plan för 
innevarande år har rapporterats till förbundsstyrelsen liksom 
uppföljning av uppsiktsplikten av våra bolag och som fastställts 
vid deras sammanträde i mars 2022. Policyn avseende medels-
förvaltning avrapporteras i samband med delårs- och årsbokslut. 
Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp att 
en kontinuerlig kvalitetsutveck-
ling sker inom verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verksam-
hetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. Verksam-
hetens mål följs upp i delårsrapporterna per april och per augusti 
med en beskrivning av nuläget och i årsredovisningen under se-
parat rubrik. GR har genomfört ett förändringsarbete utifrån GR:s 
nya strategiska inriktning för  2020–2023 och som varit utsänd 
till medlemskommunerna för synpunkter i samrådsunderlaget 
tillsammans med rambudget för 2022. Målet är uppfyllt.

GR:s tillgångar och skulder 
ska förvaltas på ett betryg-
gande sätt.

GR ska ha ett fullgott och 
genomtänkt försäkringsskydd 
samt ha klara regler för hur 
risker ska hanteras.

GR genomför årligen med hjälp av försäkringsmäklare en 
genomgång av försäkringsskyddet. Allt från sakförsäkring till 
tjänstereseförsäkring gås igenom. Bedömningen från GR själva 
och upphandlad försäkringsmäklare är att vi har ett fullödigt 
försäkringsskydd. Genomfördes senast hösten 2021.  
Målet är uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och 
riktlinjer för sin finansförvalt-
ning.

GR har arbetat fram en policy som anger riktlinjer för medels-
förvaltning och är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbunds-
direktören är ytterst ansvarig för GRs medelsförvaltning och 
ekonomichefen verkställer. Målet är uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.



GR:s delårsrapport augusti 2022

35

Inför verksamhetsåret 2022 har GR, likt tidigare år, formulerat krav och måluppfyllelse för när 
GEH ska anses vara uppfylld. Där framgår att "för att god ekonomisk hushållning ska anses vara 
uppfylld ska minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella målen vara 
uppfyllda för helåret". För 2022 års två första tertial har GR sammantaget ett verksamhetsmässigt 
och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – till-
lämpa långsiktiga strategier vid behov av anpassning till eventuellt försämrade förutsättningar. En 
ekonomi i balans medger handlingsutrymme och en ekonomi i balans gentemot beslutad budget för 
året beräknas även att uppnås för helåret. Sex av GR:s sju uppsatta mål inför 2022 är helt uppfyllda 
för perioden januari till och med augusti. Med stöd av genomförd analys är den samlade bedöm-
ningen att GR har uppfyllt kommunallagens krav och intentioner på god ekonomisk hushållning för  
perioden fram till och med augusti 2022. Bedömningen är att GEH även kommer att nås för helåret.

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 AUGUSTI 2021

GR ska eftersträva en välskött 
ekonomi där all verksamhet 
bedrivs i en anda av god 
ekonomisk hushållning och i 
enlighet med förbundsstyrel-
sens beslut om finansiella mål 
och ramar.

Förbundsstyrelsens budget-
beslut är överordnat verksam-
heten och vid målkonflikter 
är det ekonomin som ytterst 
sätter gränsen för det totala 
verksamhetsutrymmet.

För delåret per augusti 2022 redovisar GR ett resultat på -404 tkr 
vilket är en positiv avvikelse mot periodiserad budget på 4 143 
tkr. Målet är uppfyllt för perioden.

GR:s olika avdelningar ser till 
att verksamhetens innehåll 
och omfattning är anpas-
sad till beslutad budget och 
strategiska inriktning.

GR redovisar en ekonomi i balans för perioden. Målet är uppfyllt.

Vid hantering av befarade 
eller konstaterade budgetav-
vikelser är GR:s avdelningar 
skyldiga att vidta de åtgärder 
som krävs för att styra den 
egna verksamheten mot 
budgetbalans.

Samtliga GR:s avdelningar redovisar en ekonomi i balans per 
augusti 2022. Målet är uppfyllt och beräknas även vara uppfyllt 
för helåret.

Den totala sjukfrånvaron för 
GRs medarbetare ska hållas 
på en fortsatt låg nivå.

Sjukfrånvaron på GR ska 
understiga 3,5 procent på 
helåret.

För första tertialet 2022 redovisar GR en total sjukfrånvaro på 5,6 
procent och sjukfrånvaron för samma period föregående år låg 
på 4,3 procent. Utfallet per april är därmed sämre än GR:s interna 
helårsmål om max 3,5 procent. Målet är därmed inte uppfyllt.

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

GR ska redovisa ett genom-
snittligt positivt ekonomiskt 
resultat över en femårsperiod.

GR:s intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat 
ekonomiskt resultat på +1 367 tkr. För delåret per augusti 2022 
redovisas ett negativt resultat på 404 tkr. Målet är uppfyllt. 

GR:s egna kapital ska inte un-
derstiga den årligt beräknade 
nivån utifrån riskhänseende.

GR:s egna kapital per 2022-08-31, inklusive periodens positiva 
resultat, uppgår till 46 332 tkr. Det identifierade lägsta måltalet 
inför 2022 är 32 500 tkr. Målet har därmed uppnåtts.

Långsiktigt ska GR:s egna 
kapital vara större än dess 
skulder inklusive pensions-
skulden.

Soliditeten inklusive pensions-
skulden ska vara positiv.

Soliditeten uppgår per 2022-08-31 till 9,8 procent (11,9 %) vilket 
är en försämring jämfört med samma period 2021. GR uppfyller 
måltalet.

GR:s sammanlagda nettolåne-
skuld ska inte öka.

GR:s investeringar ska 
finansieras med hjälp av egna 
medel.

Investeringar på 4 828 tkr har gjorts under perioden genom 
satsningar i egen systemutveckling för lösningar kring digital 
licenshantering och utveckling av Praktikplatsen.se. Målet är  
uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.
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RESULTATRÄKNING GR  
och sammanställda räken-
skaper (koncernen) (tkr)

GR
Sammanställda 

räkenskaper

NOT 

nr.

Utfall 
220101-
220831

Utfall 
210101-
210831

Prognos 
220101-
221231

Budget 
220101-
221231

Utfall 
220101-
220831

Utfall 
210101-
210831

Prognos 
220101-
221231

Budget 
220101-
221231

Verksamhetens intäkter 297 583 252 271 - 419 759 479 971 430 275 448 631 677 042
varav årsavgifter avsedda för GR:s 
verksamhet 29 264 31 202 - 48 659 29 264 31 202 48 759 48 659

varav årsavgifter transfererade till 
andra  regionala organisationer 18 266 18 970 - 27 583 18 266 18 970 27 483 27 583

Verksamhetens kostnader 1 -297 663 -256 829 - -416 816
-465 
863

-428 
011 -446 934 -668 868

Avskrivningar -1 911 -2 000 - -2 842 -3 684 -4 089 -2 842 -5 956

Verksamhetens nettokostnader -1 991 -6 558 - 101 10 424 -1 825 -1 145 -5 956
Skatteintäkter och generella stats-
bidrag och utjämning - - - - - - - -

Verksamhetens resultat -1 991 -6 558 - 101 10 424 -1 825 -1 145 2 218
Finansiella intäkter 1 589 723 - 650 1 771 801 2 500 660

Finansiella kostnader -2 -3 - 0 -147 -277 -5 -10

Resultat efter finansiella poster -404 -5 838 - 751 12 048 -1 301 1 350 2 868
Extraordinära poster - - - - - - - -

PERIODENS RESULTAT -404 -5 838 1 350 751 12 048 -1 301 1 350 2 868

KASSAFLÖDESANALYS GR och  
sammanställda räkenskaper (koncernen) (tkr) GR

Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not nr. 2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31

Periodens resultat -404 -5 838 12 048 -1 301

Justering för ej likviditetspåverkande poster 2 1 918 1 962 8 934 4 917

Övriga likviditetspåverkande poster 3 - - 363 -33

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital 1 514 -3 876 21 345 3 583

Ökning/minskning pågående projekt 17 820 -88 762 17 820 -88 762

Ökning/minskning lager -515 55 -515 55

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -9 581 -34 018 -9 140 -29 025

Ökning/minskning kortfristiga skulder 55 365 133 284 53 691 127 250

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 64 603 6 683 83 201 13 101

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar -4 782 - -4 782 -

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - -

Investering i materiella anläggningstillgångar -46 - -228 -29

Försäljning av materialla anläggningstillgångar - - -363 33

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -4 828 0 -5 373 4

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - - - -

PERIODENS KASSAFLÖDE 59 775 6 683 77 828 13 105

Likvida medel vid årets början 258 418 219 613 341 444 289 335

Likvida medel vid periodens slut 318 193 226 296 419 272 302 440
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BALANSRÄKNING GR och sammanställda 
räkenskaper (koncernen) (tkr) GR

Sammanställda 
 räkenskaper

TILLGÅNGAR 2022-08-31 2021-12-31 2022-08-31 2021-12-31
A. Anläggningstillgångar 34 946 32 028 36 163 39 195
I. Immateriella anläggningstillgångar 16 044 13 019 16 044 13 019
II. Materiella anläggningstillgångar 172 279 19 423 25 480
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 16 839 21 865
2. Maskiner och inventarier 172 279 963 1 246
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 1 621 2 369
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 439 129 374 727 582 343 503 431
I. Förråd m.m. 40 344 45 290 40 344 45 290
1. Lager avseende läromedel 515 - 515 -
2. Pågående projekt 39 829 45 290 39 829 45 290
II. Fordringar 80 592 71 019 122 728 116 697
1. Kundfordringar 62 383 53 057 80 229 73 868
2. Fordran hos koncern 414 316 - -
3.Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 9 168 7 620 26 049 28 030
4. Skattefordran 5 103 3 736 9 250 6 148
5. Övriga kortfristiga fordringar 3 524 6 290 7 200 8 651
III. Kortfristiga placeringar - - - -
IV. Kassa & bank 318 193 258 418 419 271 341 444

S:A TILLGÅNGAR 474 075 406 755 618 506 542 626

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 46 331 46 735 109 661 97 613
I. Periodens resultat -404 -3 842 12 048 6 833

II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 46 735 50 577 97 613 90 780

B. Avsättningar - - 1 909 2 175
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar - - 540 806
III.Uppskjuten skatt - - 1 369 1 369

C. Skulder 427 744 360 020 506 936 442 838
I. Långfristiga skulder - - - -
II. Kortfristiga skulder 427 744 360 020 506 936 442 838
1. Leverantörsskuld 18 358 26 862 21 629 33 112
2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 56 127 22 130 90 503 59 823
3. Pågående projekt 160 480 148 121 160 480 148 121
4. Skulder till koncernföretag 9 525 8 418 - -
5. Skatteskulder 424 405 2 694 477
6. Övriga kortfristiga skulder 182 830 154 084 231 630 201 305
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 474 075 406 755 618 506 542 626

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter - - - 16 200
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland  skulderna 
eller avsättningarna

- - - -

b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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Noter
Not 1, Specifikation av personalkostnader, personal 

SPECIFIKATION AV PERSONAL GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31

Kvinnor 129 120 356 365

Män 39 38 127 143

Summa årsarbetare 168 158 483 508

Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 5 - -

Män 2 2 - -

Summa förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp 7 7 - -

ANTAL ANSTÄLLDA GR Sammanställda räkenskaper

Antal i aug 
2022

Antal i aug 
2021

Ökning/ 
minskning

Antal i aug 
2022

Antal i aug 
2021

Ökning/ 
minskning

Antal tillsvidareanställda på heltid 139 137 2 371 413 -42

Antal tillsvidareanställda på deltid 33 36 -3 98 73 25

Antal tidsbegränsade anställda  
med månadslön 25 15 10 54 52 3

Antal intermittent anställda  
med timlön 18 15 3 221 262 -41

Totalt antal anställda 215 203 12 744 800 -56

SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Löner och ersättningar 2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31

Styrelse och förbundsdirektör/VD 1 612 1 637 2 243 2 209

Ledningsgrupp 3 517 3 364 4 824 4 595

Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 61 524 56 240 166 474 164 050

Förändring löneskuld & semesterlöneskuld -1 805 -1 204 -3 723 -3 996

Summa löner och ersättningar 64 848 60 037 169 818 166 858

Sociala avgifter enligt lag & avtal 29 502 28 900 70 899 70 814
Varav pensionskostnader 9 504 10 303 18 545 19 159

Övriga personalkostnader 177 -94 2 340 1 293

Summa personalkostnader 94 527 88 843 243 057 238 965

I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst.

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%) GR Sammanställda  räkenskaper

2022-01-01 
2022-08-31

2021-01-01 
2021-08-31

2022-01-01 
2022-08-31

2021-01-01 
2021-08-31

Kvinnor 6,8 4,9 - -

Män 1,4 2,5 - -

Summa total sjukfrånvaro (%) 5,6 4,3 - -
Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare)
Kvinnor 99,3 73,0 - -

Män 20,1 35,4 - -

Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare) 80,9 63,9 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 72,1 74,1 - -

Varav långtidssjukfrånvaro timmar per årsarbetare 58,3 47,4 - -

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 6,2 0,2 - -

30–49 år 5,1 5,0 - -

50 år och äldre 6,2 3,5 - -
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Not 2, Justeringar för ej likviditetspåverkande poster
JUSTERINGAR FÖR EJ  LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER GR Sammanställda  räkenskaper

2022-08-31 2021-08-31 2022-08-31 2021-08-31

Justering ej erhållen ränta 6 -38 6 -38

Avskrivningar 1 912 2 000 3 683 4 089

Utrangering inventarier - - 4 359 10

Förändring avsättning - - - -

Justering inkomstskatt - - 886 855

Summa för ej likviditetspåverkande poster 1 918 1 962 8 934 4 917

Not 3, Övriga likviditetspåverkande poster
ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER GR Sammanställda  räkenskaper

2022-08-31 2021-08-30 2022-08-31 2021-08-31

Reavinst inventarier - - - -33

Reaförlust inventarier - - 363 -

Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 363 -33
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Upplysningar om redovisningsprinciper  
– GR och sammanställda räkenskaper

Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med år 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och 
redovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovis- 
ningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker 
från kommunalförbundets, ska dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats från år 2021 och in i 2022. 

I GR:s sammanställda räkenskaper ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents infly- 
tande. Inga förändringar har skett under året i den kommunala koncernens sammansättning.  
De sammanställda räkenskaperna omfattar moderbolaget Göteborgsregionens kommunalförbund 
(GR), det helägda dotterbolaget Göteborgsregionens Internationella Skola (ISGR AB) och dotter- 
bolaget Gryning Vård AB, som ägs till 54 procent. De sammanställda räkenskaperna upprättas 
med proportionell konsolidering, vilket innebär att dotterbolagens räkenskaper som tas upp  
i de sammanställda räkenskaperna motsvarar den ägda andelen. Mellanhavanden inom den kom- 
munala koncernen elimineras. Redovisning sker enligt RKR R16 Sammanställda räkenskaper.

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR kap §2.

Anläggningstillgångar
Immateriella och materiella anläggningstillgångar 

Immateriella och materiella anläggningstillgångar redovisas enligt RKR R3 Immateriella anlägg- 
ningstillgångar och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
tre år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 24 150 kr år 2022 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som 
gemensam gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har 
ett värde under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under tre år klassificeras 
som direktavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande 
fall även för finansiella leasingavtal.

Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Avskrivning görs över den bedömda nyttjande- 
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (till exempel verksamhets-
förändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar 
med ett restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella 
och materiella anläggningstillgångar under upparbetning redovisas som Pågående Nyanläggningar 
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.
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Följande avskrivningstider tillämpas normalt:

Avskrivningstider materiella anläggningstillgångar 

GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år. 
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrums- 
inventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i  
annans fastighet 5 år.
Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättrings- 
utgifter i annans fastighet 15–100 år. Komponentavskrivning tillämpas. Mark skrivs ej av.
I balansräkning och noter redovisas Förbättringsutgifter i annans fastighet under rubriken Övriga 
materiella anläggningstillgångar.

Avskrivningstider immateriella anläggningstillgångar

GR: IT-investeringar 5 år avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Programvaror 
3 och 5 år avser förvärvade immateriella anläggningstillgångar.
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) beräknas som Utgående Anskaffningsvärde dividerat
med Årets avskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag

GR:s aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde.

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran utgörs av 54 procent av inkomstskatt hos Gryning vård AB som avser 
framtida räkenskapsår till följd av tidigare händelser. Redovisning sker enligt balansräknings- 
metoden. Enligt denna redovisas uppskjutna skatteskulder och skattefordringar på temporära 
skillnader avseende fastigheter som uppstår mellan bokförda respektive skattemässiga värden 
för tillgångar och skulder samt för övriga skattemässiga avdrag eller underskott.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.

Lager avseende läromedel

Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och dess
värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lagerinventering.

Pågående projekt

Pågående projekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftet, ett slutdatum efter årsskiftet, 
en tydlig budget och ett uttalat mål. Intäkter och kostnader för respektive projekt resultatförs i takt 
med upparbetning. Om nedlagda kostnader överstiger erhållna intäkter bokförs en justering av 
mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda kostnader 
bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster redovisas 
direkt i årets resultaträkning.

Skattefordran

Skattefordran avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erhål- 
las från skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Kortfristiga placeringar

Kortfristiga placeringar värderas vid anskaffningstillfället till anskaffningsvärde och därefter till 
verkligt värde. Värdeförändringen bokförs över resultaträkningen. Köp och försäljning av finan-
siella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen 
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när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma 
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till 
annan part. Dotterbolagen har inga placerade medel. Redovisning sker enligt RKR R7 Finansiella 
tillgångar och finansiella skulder.

Kassa och bank

Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på ba- 
lansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde 
av olika bankers köp- och säljkurser används enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella 
skulder. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under 
finansiella poster.

Avsättningar

Avsättningar redovisas enligt RKR R9 Avsättningar och Ansvarsförbindelser. Avsättningar redovi-
sas då det förekommer en legal förpliktelse mot en extern part till följd av en eller flera inträffade  
händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förplikt-
elsen. Avsättningen ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av det belopp som 
kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.

Uppskjuten skatt

Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.

Skulder

Samtliga skulder är kortfristiga och värderas till anskaffningsvärde förutom pågående projekt  
(se Pågående projekt under omsättningstillgångar ovan). En finansiell skuld tas bort från balansräk-
ningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

Skatteskulder

Skatteskulder avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erläg- 
gas till skatteverket avseende aktuellt år, samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt.

Resultaträkningens poster
Resultaträkningen är uppställd enligt LKBR kap 5 §2.

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlemskom-
munerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel som 
avser transfereringar till andra organisationer. Erhållna medel för vuxenutbildning redovisas inte 
längre som erhållna bidrag utan bokförs direkt mot särskilt avsett skuldkonto i balansräkningen. 
GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skatte- 
intäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.

Bidrag och statsbidrag
Bidrag och statsbidrag förenade med villkor avseende framtida prestation eller andra specifika
villkor intäktsredovisas i takt med att prestationen utförs.

Kostnader
Skattekostnader avseende bolagsskatt

Skattekostnader avseende bolagsskatt redovisas i de sammanställda räkenskaperna under pos- 
ten verksamhetens kostnader enligt RKR R 16 Sammanställda räkenskaper. Skattekostnaderna 
avser inkomstskatt som ska betalas eller erhållas avseende aktuellt år samt justeringar avseende 
tidigare års aktuella skatt.
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Leasing

Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, 
det vill säga leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.

Finansiella kostnader

Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.

Drift och investeringsredovisning
GR:s driftredovisning är att likställa med redovisningen av dess resultaträkning. Även fullmäktiges 
budget läggs på denna nivå. Ingen separat investeringsbudget finns då investeringarna inte är så 
omfattande som i en kommun där investeringar sker i gator, va-verk och dylikt. Investeringarna 
budgeteras och redovisas i driftredovisningen årsvis. I nuläget lämnas därför ingen separat drift- 
och investeringsredovisning.

Kassaflödesanalys och nyckeltal
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen är redovisad enligt Indirekt metod utifrån RKR R13 Kassaflödesanalys. Inga 
bidrag till infrastruktur är aktuella varpå denna post exkluderats i kassaflödesanalysen.

Nyckeltal
Soliditet

Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten anger den finan- 
siella ställningen på lång sikt, det vill säga visar vilken beredskap det finns för att möta oförutsedda 
händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.

Kassalikviditet

Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och 
kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande 
betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras om från 
långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet påverkas ej.
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 
som har valt att jobba tillsammans. Vi driver ut-
vecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, forskar, 
ordnar utbildningar och är storstadsregionens röst 
i Västsverige, bland mycket annat. I våra nätverk 
träffas politiker och tjänstepersoner för att utbyta 
erfarenheter, bolla idéer och besluta om gemen-
samma satsningar. Allt för att regionens en miljon 
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Till förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund
Till styrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund 

GRANSKNINGSRAPPORT DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2022

avseende Göteborgsregionens kommunalförbund, org nr 222000-0265

Uppdraget
Vi, revisorer för Göteborgsregionens kommunalförbund, skall bedöma om resultatet i 
delårsrapporten är förenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som 
förbundsfullmäktige beslutat om. Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i kommunallagens 
bestämmelser om god ekonomisk hushållning. EY har biträtt oss i granskningen. 

Granskning
För att kunna uttala oss om huruvida Göteborgsregionens kommunalförbund har en god 
ekonomisk hushållning i sin verksamhet har vi översiktligt granskat delårsrapporten per 31 
augusti 2022. Kommunallagen föreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer 
för verksamheten samt mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl 
finansiella som verksamhetsmässiga mål. Dessa mål skall följas upp i delårsrapporten och 
i årsredovisningen. 

Från och med den 1 januari 2019 gäller en ny lag om kommunal bokföring och redovisning. 
Enligt den nya lagen ska mål för god ekonomisk hushållning finnas också för 
Göteborgsregionens kommunalförbunds bolag.

En översiktlig granskning är väsentligt begränsad i förhållande till en revision. 
Granskningen är inriktad på övergripande analys och inte på detaljer i redovisningen.

Ekonomiskt resultat
Resultatet för Göteborgsregionens kommunalförbund under perioden januari-augusti 2022 
är negativt med -404 tkr. Prognosen för räkenskapsåret 2022 är ett positivt resultat om 
1 350 tkr. Prognosen innebär att Göteborgsregionens kommunalförbund förväntas uppnå 
en ekonomi i balans för helåret, beaktat lämnad budget om 751 tkr för 2022. Vi har ingen 
anledning att göra någon annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos 
ändå innebär.

Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning
Förbundsfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmässiga mål och tre finansiella mål 
som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Till de sju målen kopplas indikatorer. 
Förbundsfullmäktige har i budget 2022 formulerat krav på när god ekonomisk hushållning 
ska anses vara uppfylld. Där framgår att för att god ekonomisk hushållning ska anses vara 
uppfylld ska minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella 
målen vara uppfyllda för helåret. 

I delårsrapporten framgår att ett av de verksamhetsmässiga målen inte uppnås för perioden 
januari till augusti. Utifrån detta är den samlade bedömningen att god ekonomisk 
hushållning förväntas uppnås för helåret. 
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Vi konstaterar att det, liksom föregående år, saknas uppföljning av mål för god ekonomisk 
hushållning gällande Göteborgsregionens kommunalförbunds bolag. 

Bedömning
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 §, granskat om resultatet är förenligt 
med förbundsfullmäktiges mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, 
utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt är förenligt med de 
mål som förbundsfullmäktige fastställt. Vi delar bedömningen att god ekonomisk 
hushållning förväntas kunna uppnås för helåret. 

Vi bedömer att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med Lag om kommunal 
bokföring och redovisning 13 kap. Delårsrapport och Rådet för kommunal redovisning 
rekommendation R17 Delårsrapport.

Vi bedömer vidare att förbundsstyrelsen bör bereda mål för god ekonomisk hushållning 
som inbegriper även förbundets bolag samt följa upp dessa i samband med delårsbokslut 
och årsredovisning.

Göteborg den 2 november 2022

Thomas Svensson Sven Andersson Per Waborg

Anna Lena Mellquist Gun Cederborg
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 
Som ett led i revisionen har våra noteringar från granskning av intern kontroll i 
redovisningen sammanställts. 
 
Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen i huvudsak är god. 
 
Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av 
sådan omfattning att den täcker in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. 
Föreliggande rapport är upprättad i avvikelseform, vilket innebär att det som granskats utan 
notering inte kommenteras. 

1.2. Granskningsansats 

Vår granskning av den interna kontrollen omfattar granskning och bedömning av följande 
processer och konton enligt upprättad riskanalys och granskningsplan: 
 

 Bokslutsprocessen 

 Inköpsprocessen 

 Löneprocessen 

 Intäktsprocessen 

 Projektredovisning 

 
 
Ovanstående granskning av processer innebär att vi följer hela flödet, det vill säga, från det 
att en intäkt eller kostnad genereras tills dess att bokning i huvudboken utförs och slutlig 
reglering sker. Vi har även utfört vissa allmänna revisionsåtgärder såsom: 
 

 Kontoanalys och stickprov väsentliga intäkts- och kostnadskonton 
 Uppföljning av lägesrapport från 2021 års granskning 
 Stickprov på momsredovisning 
 Granskning av rutiner för närståendetransaktioner 
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2. Utförd granskning 

2.1. Bokslutsprocessen 

2.1.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 
bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 
bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. 
 
Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, 
periodiseringar mm med representanter för kommunalförbundet.  

2.1.2. Gjorda iakttagelser 

GR har en tidplan för bokslutsarbetet och det finns instruktioner och mallar som skickas ut 
till dotterbolagen inför delår- och årsbokslut. Tidplanen för årsbokslutet fastställs årligen i 
november.  

2.1.3. Förslag till förbättringar 

Det har i samband med granskningen inte framkommit några väsentliga förslag till 
förbättringar. 

2.2. Inköpsprocessen 

2.2.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Rutin för inköpsprocessen och hantering av behörigheter, attester m.m. har granskats. Vi 
har stämt av processen med personal samt granskat ett flertal stickprov för att verifiera 
fakturornas utformning, kontering, attestering, koppling till verksamheten, beställning, 
följsamhet till ramavtal och att utbetalning sker av två i förening. Vidare har vi granskat att 
det för ändring av behörigheter i bank krävs två i förening. Ett särskilt framtaget 
granskningsprogram för väsentliga kontroller i processen har använts.  

2.2.2. Gjorda iakttagelser 

Vi har, liksom föregående år, noterat att vissa personer själva kan lägga till en extern 
mottagare vid betalning via Swedbank. Kommunalförbundet har dock en kompenserande 
kontroll genom att en person en gång per kvartal granskar, signerar och sparar logglistor 
över gjorda ändringar i grunddata. Kontrollen utförs av medarbetare som ej har behörighet 
att ändra grunddata. Vidare krävs två i förening för samtliga betalningar och betalning kan 
ej ske utan att ansvarig chef har attesterat underlag. Kommunalförbundets bedömning är 
att det är låg risk för fel i samband med tillägg av extern mottagare i bank. Vi bedömer att 
de kompenserande kontrollerna och att det alltid är två i förening vid betalning minskar den 
identifierade risken.  

2.2.3. Förslag till förbättringar 

Inga förslag till förbättringar har identifierats.  
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2.3. Intäktsprocessen 

2.3.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har granskat rutin för intäkter och kreditfakturor och kommunalförbundets egna 
kontroller, uppföljningar och rutinbeskrivningar. Vi har stämt av processen med personal för 
att uppdatera vår förståelse av processen. Ett särskilt framtaget granskningsprogram för 
väsentliga kontroller i processen har använts.  

2.3.2. Gjorda iakttagelser 

I vår genomgång av förståelsen av processen, samt genomförd ”walkthrough” har vi inte 
noterat några avvikelser att rapportera.  
 

2.3.3. Förslag till förbättringar 

Rutinen bedöms fungera tillfredsställande. Inga förslag till förbättringar har noterats. 
 

2.4. Personalkostnader 

2.4.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har granskat löneprocessen och gått igenom väsentliga kontroller i enlighet med särskilt 
framtaget granskningsprogram samt genomfört en så kallad ”walkthrough”, vilket innebär 
att vi följer en medarbetares lön från registrering till dess att lönefil godkänns och skickas 
vidare för betalning.  

2.4.2. Gjorda iakttagelser 

I vår genomgång av förståelsen av processen, samt genomförd ”walkthrough” har vi inte 
noterat några avvikelser att rapportera.  

2.4.3. Förslag till förbättringar 

Rutinen bedöms fungera tillfredsställande. Inga förslag till förbättringar har noterats. 
 

2.5. Projektredovisning 

2.5.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har översiktligt granskat projektredovisningsprocessen genom intervju och stickprovsvis 
granskning av intäkter och kostnader i projekt. Vidare har vi följt upp projekt som varit 
vilande mer än sex månader.  
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2.5.2. Gjorda iakttagelser 

Vid granskning av årsbokslut 2021 noterade vi ett VUX-bidrag, Kommunal resurs, om 7,1 
mnkr som redovisats och ökat tillgångar, pågående projekt, istället för att minska skuld VUX-
bidrag. Vi kan konstatera att felet har korrigerats. Vi kan vidare konstatera att antalet 
vilande projekt har minskat och att minskningen förklaras av borttagna restriktioner till följd 
av pandemin och att projekten därmed kan fortsätta enligt plan.  

2.5.3. Förslag till förbättringar 

Rutinen bedöms i allt väsentligt fungera tillfredsställande. Inga förslag till förbättringar har 
noterats. 
  

2.6. Granskning av väsentliga närståendetransaktioner 

Vi har följt upp om kommunalförbundet har en närståendeförteckning samt rutiner för 
eventuella transaktioner med närstående parter. Vidare har vi granskat hos Bolagsverket 
registrerade engagemang för förbundsdirektör, chef Arbetsmarknad, chef Social välfärd, 
chef Miljö och samhällsbyggnad samt chef Utbildning. I de fall ett engagemang har noterats 
har vi följt upp transaktioner mot förbundets leverantörsregister.  
 

2.6.1. Gjorda iakttagelser 

Vi kan konstatera att kommunalförbundet har upprättat en närståendeförteckning för 
ledande tjänstepersoner. Kommunalförbundet planerar att upprätta en 
närståendeförteckning för nyvald förbundsstyrelse när de tillträtt i början av 2023. Vi kan 
likt föregående år, konstatera att kommunalförbundet inte har tagit fram skriftliga rutiner 
för transaktioner med närstående parter. Rutinen sedan tidigare är att medarbetare i 
samband med medarbetarsamtal får fråga om det finns någon bisyssla att rapportera in. För 
politiker är rutinen att politikerna själva anmäler jäv vid ett möte när så är påkommet.  
 
Vi har vid vår stickprovsvisa granskning inte noterat några transaktioner som synes vara 
genomförda på annat än marknadsmässiga villkor.  

2.6.2. Förslag till förbättringar 

Vi rekommenderar fortsatt att kommunalförbundet upprättar skriftliga rutiner för hur 
eventuella närståendetransaktioner skall anmälas och hanteras för medarbetare.  

2.6.3. Kommunalförbundets kommentarer 

Kommunalförbundet har för avsikt att ta nästa steg kring denna fråga och lösa ut de 
återstående delarna under våren 2023 när den nya förbundsstyrelsen har tillträtt.  
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3. Identifierade eller befarade problem inför det kommande 
årsbokslutet 

 
Vi har inte, förutom ovanstående noteringar, identifierat några problem med avseende på 
det kommande årsbokslutet. 
 
 
 
Göteborg den dag som framgår av vår elektroniska signatur 
 
 
Hans Gavin    Maria Strandberg  
Auktoriserad revisor och    Auktoriserad revisor och  
Certifierad kommunal revisor  Certifierad kommunal revisor 
Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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hashvärdet hos det originella dokumentet. Dokumentet är låst och tidsstämplat 
med ett certifikat från en betrodd tredje part. All kryptografisk information är 
innesluten i denna PDF, för framtida validering om så krävs.

Hur man verifierar originaliteten hos dokumentet
Detta dokument är skyddat genom ett Adobe CDS certifikat. När du öppnar 

dokumentet i Adobe Reader bör du se att dokumentet är certifierat med Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com> Detta garanterar att dokumentets 
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Hans Gavin
Aukoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor
Serienummer: 19620411xxxx
IP: 83.248.xxx.xxx
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MARIA STRANDBERG
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Sammanfattning 
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens 

kommunalförbund (GR) genomfört en förstudie avseende GR:s arbete med 

klimatanpassning och klimatomställning. Syftet med förstudien har varit att översiktligt 

kartlägga GR:s arbete med att stödja kommunerna i arbetet med klimatanpassning och 

klimatomställning.  

Förstudien visar att GR:s ansvar i klimatarbetet främst är samordnande gentemot 

medlemskommunerna. GR ansvarar för att leda projekt och nätverk på uppdrag av 

medlemskommunerna. Respektive medlemskommun ansvarar, utefter sina ambitioner, för 

de faktiska klimatarbetsinsatserna som genomförs i kommunerna. 

Uppföljningen av GR:s klimatarbete sker både för respektive projekt samt genom delårs- och 

årsredovisning.  

Av förstudien framkommer utmaningar med förankring av klimatarbetet bland GR:s  

medlemskommuner. Detta beror på att det inte alltid finns en tydlig mottagare av 

klimatarbetet i varje kommuns organisation. Det beror också på att klimatarbetet är  

sektoröverskridande och därmed inte har en specifik placering i den kommunala 

organisationen. Vidare noteras att inte alla kommuner är med i GR:s nätverk för 

klimatanpassning. Sammantaget riskerar dessa faktorer att leda till att GR:s insatser, som 

utgår från förbundsfullmäktiges fokusområden, inte får önskat resultat.   

Utifrån genomförd förstudie har följande risker identifierats:  

 Risk att GR:s möjligheter att uppfylla fokusområde inom klimat och miljö påverkas 

negativt, som en följd av bristande prioritering av klimatarbete i 

medlemskommunerna. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel (IPCC) anger att utsläppen måste minska med 

45 procent under det kommande decenniet. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) menar 

att klimatfrågan är brådskande och en utmaning för alla Sveriges kommuner. Vidare menar 

SKR att kommuner och regioner har stora möjligheter att bidra till klimatsmarta lösningar på 

flera samhällsområden såsom samhällsplanering för byggande och transporter, energi-

system samt avfallshantering.  

Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i sin strategiska 

inriktning formulerat sex utmaningar som GR ska fokusera på under perioden 2020 – 20231. 

En av utmaningarna är klimat- och miljöarbetet inom offentlig sektor och näringsliv. Enligt 

GR:s plan- och detaljbudget för 2022 är klimat- och miljöarbetet ett särskilt prioriterat område 

att följa upp. Under 2022 planeras flera insatser för att öka takten i klimatomställningen och 

klimatanpassningen. Bland annat ska GR driva på processer för minskade utsläpp av 

växthusgaser genom att ta fram och aktivt sprida kunskapsunderlag, ha en nära dialog med 

kommunerna om deras behov, samordna insatser samt öka kommunernas förutsättningar för 

att finna effektiva lösningar inom klimatanpassningsarbetet. 

 

Med bakgrund av ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har 

revisionen bedömt det som väsentligt att genomföra en förstudie avseende GR:s arbete med 

klimatanpassning och klimatomställning.  

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga GR:s arbete med att stödja kommunerna i 

arbetet med klimatanpassning och klimatomställning. Förstudien ska utgöra underlag för 

förbundsrevisionens fortsatta granskningsarbete. Inom ramen för förstudien besvaras 

följande frågor:  

 Vilket arbete bedriver GR med att stödja medlemskommunernas arbete med 

klimatanpassning och klimatomställning?  

o Finns det en tydlig roll- och ansvarsfördelning mellan GR och 

medlemskommunerna i arbetet med medlemskommunernas klimatanpassning 

och klimatomställning? 

o Vilka insatser genomför GR kopplat till medlemskommunernas arbete med 

klimatanpassning och klimatomställning? 

o Vilken uppföljning sker av GR:s arbete med att stödja kommunerna i arbetet med 

klimatanpassning och klimatomställning? 

1.3. Metod 

Förstudien har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervju- och dokumentför- 

 
1 Förbundsfullmäktige har förlängt den strategiska inriktningen med ett år så att den gäller till och med 
2024.  
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teckning framgår av bilaga 1. Intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.   

 

1.4. Avgränsningar  

Förstudien avgränsas i enlighet med ovan ställda frågor.  

I förstudien kommer begreppen klimatanpassning och klimatomställning att definieras som 

följande: 

 Begreppet klimatanpassning syftar till de åtgärder som anpassar samhället till de 

klimatförändringar som redan finns och som kommer att finnas i framtiden. 

 Begreppet klimatomställning syftar till processen av att minska samhällets 

klimatpåverkan till en hållbar nivå.  

Dessa två begrepp kommer i resterande del av rapporten gemensamt att benämnas som 

klimatarbete.  
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2. GR:s organisation och styrning av klimatarbete 

I följande kapitel beskrivs GR:s ansvar och roll kopplat till klimatarbete. Vidare sker en 

översiktlig beskrivning av beslutade inriktningar kopplade till klimatarbete.  

2.1. Ansvar och roller  

Enligt Förbundsordningen ska GR verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs-

regionen. GR ska vara till kommunal nytta, skapa mervärde för medlemskommunerna, samt 

bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt.  

Förbundsstyrelsen har helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen bereder beslut gällande verksamhetsinriktning, budget och 

årsredovisning till förbundsfullmäktige. Till sin hjälp har styrelsen fyra politiska styrgrupper 

som bereder ärenden, frågor och förslag till förbundsstyrelsen. En av styrgrupperna är miljö 

och samhällsbyggnad som ansvarar för klimat- och miljöfrågor.  

Inom GR:s förvaltning finns sex verksamhetsavdelningar. Avdelningen för miljö och 

samhällsbyggnad ska vara ett samverkansorgan för insatser inom miljö och 

samhällsbyggnadsområdet. Därtill ska GR vara en plattform för kunskapsutveckling och 

samverkan inom miljö och samhällsbyggnad. Klimatarbetet bedrivs huvudsakligen inom 

avdelningen för miljö och samhällsbyggnad. Avdelningen bevakar och värnar om 

medlemskommunernas behov och intresse i klimat- och miljöfrågor. Vidare har GR nätverk 

och samverkansprojekt kopplade till klimatarbete. Därtill stöttar GR även kommunerna enskilt 

inom klimatfrågor vid önskemål från kommunen.  

Det är medlemskommunerna själva som utför klimatarbetet i respektive kommun. Av intervju 

framgår att GR upplever utmaningar med att det inte alltid finns en tydlig mottagare för 

klimatarbetet i kommunen, då klimatarbetet ofta inte är integrerat i kommunernas 

ekonomiska och verksamhetsmässiga styrsystem. Därtill har inte alla kommuner en specifikt 

utsedd roll för dessa frågor, såsom hållbarhetsstrateg eller liknande.  

Klimatarbetet är en tvärsektoriell fråga och berör därmed inte enbart en sektor eller en 

förvaltning i kommunerna. Detta medför en utmaning för GR i att få insatser att 

implementeras i kommunerna, eftersom det inte alltid finns en ensam mottagare. 

Figur 1 på kommande sida illustrerar EY:s tolkning av hur GR:s klimatarbete är organiserat.  
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Figur 1. EY:s illustration av GR:s klimatarbete inom miljö och samhällsbyggnadsavdelningen.  

2.2. Beslutade inriktningar kopplade till klimatarbete 

Förbundsfullmäktige har beslutat om tre övergripande styrdokument för GR:s verksamhet; 

Hållbar tillväxt, Strategisk inriktning 2020–2023 och Plan och detaljbudget 2022. I 

nedanstående bild illustreras hierarkin i GR:s styrdokument. Respektive styrdokuments 

innehåll vad gäller klimatarbetet beskrivs därefter kortfattat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. EY:s tolkning av hierarkin av GR:s övergripande styrdokument som är kopplade till 

klimatarbete.  

 

Förbundsfullmäktige antog 2013 Hållbar tillväxt som är ett långsiktigt mål- och strategi-

dokument. Dokumentet har ett särskilt fokus på hållbar regional struktur, det vill säga främst 

frågor som rör infra-, bebyggelse- och grönstruktur. Hållbar tillväxt beskriver hur GR ska 

arbeta och samarbeta inom de nämnda områdena.  
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För att uppnå målen i Hållbar tillväxt beslutade förbundsfullmäktige 2020 om en strategisk 

inriktning. Den strategiska inriktningen 2020 - 2023 beskriver de viktigaste sex utmaningarna 

som GR ska fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt. En av dessa utmaningar är 

klimat och miljö. Den strategiska inriktningen beskriver utmaningar avseende klimat-

förändringar, exempelvis ojämn fördelning av vattenresurser och utsläpp av växthuseffekt-

gaser. Därtill framgår att GR behöver definiera sin roll i omställningsarbetet. Per oktober 

2022 har GR inte har definierat sin roll i omställningsarbetet.  

Hur GR ska arbeta med klimat och miljö specifikt under år 2022 framgår i Plan och 

detaljbudget 2022. Förbundsfullmäktige har beslutat om två fokusområden, Genomförande 

av vattenförsörjningsplanen och Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen.   

Inom det första fokusområdet Genomförande av vattenförsörjningsplanen har förbunds-

fullmäktige beslutat om insatser kopplat till följande område: 

 Fördjupa och utveckla arbetet med vattenförsörjningsplan 

Inom det andra fokusområdet Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen har 

förbundsfullmäktige beslutat om insatser kopplat till följande områden: 

 Driva på processer för att minska utsläpp av växthusgaser  

 Stärka kopplingen mellan klimat, den fysiska planeringen och transportinfrastrukturen 

 Arbeta med åtgärder för att anpassa samhället till klimatförändringar 

Representanter från miljö och samhällsbyggnad uttrycker att GRs mål kopplade till 

klimatomställning skulle kunna vara högre ställda och mer konkreta för att uppnå större effekt 

med klimatarbetet.   

Utöver förbundsfullmäktiges antagna styrdokument styrs GR:s klimatarbete av Klimat 2030 – 

Västra Götaland ställer om. Klimat 2030 är en kraftsamling som drivs av Västra 

Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i samverkan med andra 

aktörer, så som företag och kommuner. Alla medlemskommuner i GR har undertecknat 

Klimat 2030. Som en del av sitt uppdrag stöttar GR medlemskommunerna även i 

klimatarbetet inom Klimat 2030.  
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3. GR:s klimatarbete  

I följande kapitel beskrivs GR:s klimatarbete. Nedan sker en översiktlig beskrivning av nätverk 

och samverkansprojekt som GR driver. 

3.1. GR skapar och driver nätverk  

Som tidigare nämnt är ett av GR:s centrala uppdrag att skapa och driva nätverk och 

samverkansforum. GR:s roll är att skapa förutsättningar för samverkan mellan medlems-

kommunerna samt att bedriva omvärldsbevakning. Medlemskommunerna ansvarar för att, 

inom respektive medlemskommuns ambition, utföra insatserna i kommunen. För att stärka 

nytänkande och innovation involverar GR även externa aktörer från näringslivet och 

forskningsinstitut. Nedan beskrivs de olika samverkansformerna inom ramen för 

klimatanpassning och klimatomställning.  

3.1.1. Nätverk för klimatanpassning 

GR startade år 2018 ett klimatanpassningsnätverk på initiativ av medlemskommunerna. I 

nätverket ingår representanter från tio av medlemskommunerna2. Nätverkets syfte är att 

underlätta och stödja kommunernas arbete med klimatanpassning genom att arbeta med 

fem mål:  

► Kunskapsuppbyggnad och inspiration 

► Gemensam röst, lyfta frågor regionalt och nationellt 

► Identifiera gemensamma frågor, samarbetsgrund 

► Erfarenhetsutbyte och bollplank 

► Samordning med andra nätverk 

Det är kommunerna själva som beslutat om nätverkets syfte och mål. Av nätverkets årshjul 

framgår att nätverket har fem träffar under 2022 med olika teman. Exempelvis handlade 

träffen i februari om planingsunderlag och finansieringsmodeller för 

klimatanpassningsåtgärder där forskaren Anna Wedin från Kungliga Tekniska Högskolan 

föreläste om kring etisk klimatanpassning. 

3.1.2. Klimatomställning i GR:s övriga nätverk 

Avseende klimatomställning saknas ett specifikt nätverk. Istället uppges att det i vissa 

nätverk lyfts hur det specifika nätverket kan bidra till klimatomställnigen. Exempelvis har 

ladd-infrastrukturfrågor diskuterats inom nätverket för samhällsbyggnad. Representanter från 

avdelningen miljö och samhällsbyggnad anser att de genom närvaro i övriga nätverk kan 

bidra till att klimatomställningsåtgärder implementeras i ett större antal kommunala 

verksamheter. Detta då klimatarbetet anses beröra hela den kommunala verksamheten och 

inte endast en specifik del utav densamma.  

  

 
2 I nätverket ingår följande kommuner: Ale, Alingsås, Göteborg, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, 
Mölndal, Partille, Stenungssund och Tjörn. Härryda, Lilla Edet och Öckerö är inte med i 
klimatanpassningsnätverket.  
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3.2. GR leder samverkansprojekt 

En central del av GR:s arbete är att driva samverkansprojekt kopplade till den strategiska 

inriktningen och förbundsfullmäktiges mål. GR:s roll som projektägare och -ledare är att 

identifiera problemområden och undersöka hur problemet ser ut i respektive kommun.  

Enligt uppgift är cirka 80 procent av GR:s verksamheter finansierat av en extern aktör. GR 

behöver ansöka om projektmedel för majoriteten av de projekt som genomförs. Av intervju 

framkommer att en utmaning med extern finansiering är att GR därmed måste utforma 

projekt som det finns befintlig finansiering för inom ramen för uppdraget. Representanter från 

avdelning för miljö och samhällsbyggnad uttrycker att GR historiskt har varit begränsade 

gällande vilka klimatrelaterade projekt de har kunnat ansöka om finansiering för. Dock syns 

nu en ökning av finansiering som riktar sig till klimatarbete. I figuren nedan beskrivs hur 

projekt initieras. 

 
Figur 3. GR:s processbeskrivning av identifiering och start av samverkansprojekt.  

 

För att omhänderta förbundsfullmäktiges fokusområden driver GR en rad projekt avseende 

klimatanpassning (se bilaga 2). Exempelvis driver GR ett tvåårigt projekt avseende 

etablering av hållbara klimatanpassningslösningar kopplat till fokusområdet Öka takten i 

klimatomställningen och klimatanpassningen. Enligt projektbeskrivningen ska projektet leda 

till nya arbetssätt, nya verktyg och en fördjupad samverkan mellan sektorer och 

verksamheter för att ge kommunerna möjlighet att implementera klimatanpassningen i 

befintliga planeringsstrukturer. Målet är att bidra till utveckling och innovation kring nya 

processer inom klimatanpassning. Därtill är målet att öka samhällets robusthet mot de risker 

som klimatförändringen innebär. Projektet är finansierat av Vinnova och planeras vara klart i 

december 2023. I projektet fungerar Ale kommun som testkommun medan övriga 

medlemskommuner tar del av information och resultat genom klimatanpassningsnätverket. 

Därtill medverkar även näringslivet och forskningsinstitut, så som Göteborgs universitet.    

GR driver även flera projekt inom klimatomställning som avser förbundsfullmäktiges 

fokusområden (se bilaga 2). Ett av dessa projekt är ett så kallat klimatlyft för skolan som 

utförs kopplat till fokusområdet Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen. 

Enligt Klimatlyftets projektbeskrivning är syftet med projektet att stärka skolans arbete med 

hållbar utveckling genom att kompetenshöja lärare i klimatkunskap samt ge verktyg för att 

omsätta läroplanens mål om hållbar utveckling i praktiken. Projektet är finansierat av 

Västragötalandsregionen och vänder sig till skolledare, pedagoger och elever i grundskolan i 

Göteborgsregionen. Projektet pågår till februari 2023. I projektplanen beskrivs vilka aktiviteter 

som förväntas utföras under vilken månad. Under våren 2022 startade den fjärde omgången 

av programmet. Under de tre första omgångarna hade totalt 26 skolor medverkat. Enligt 

GR eller 
kommun 
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hur problemet 

ser ut i 
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uppgift har skolor som medverkat under tidigare omgångar bildat egna nätverk för hållbar 

utveckling och fortsätter därmed arbetet de påbörjade under Klimatlyftet.  



 

12 
 

4. GR:s uppföljning av klimatarbetet 

I följande kapitel beskrivs GR:s uppföljning av klimatarbetet. Vidare sker en översiktlig 

beskrivning av GR:s uppföljning av projekt både på projektnivå och aggregerad nivå.  

4.1. Den politiska uppföljningen av arbetet med klimatanpassning och 

klimatomställning 

Styrgrupp för miljö och samhällsbyggnad, i egenskap av beredande organ till förbunds-

styrelsen, följer upp de fokusområden som har bäring på styrgruppens ansvarsområden. 

Under 2022 har styrgruppen fått muntlig informationsdragning av tjänstepersoner inom GR 

avseende klimatarbetet. I februari informerades styrgruppen om ansvarsfördelning kring 

klimatanpassning, projektet Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar samt 

utbildning för klimatanpassning av kommunala verksamheter.  

 

Förbundsstyrelsens uppföljning av klimatarbetet sker genom delårs- och årsredovisning. I 

dessa rapporter genomförs en uppföljning av de fokusområden som lyfts fram i plan- och 

detaljbudgeten. Av delårsrapporten per augusti 2022 framgår att den samlade bedömningen 

är att de planerade aktiviteterna och leveranserna i budgeten blir genomförda. Dock 

framkommer att det klimatmål som GR ställt sig bakom: en fossiloberoende region till 2030 

med kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser, inte ser ut att uppnås i den takt som utsläpp 

av växthusgaser för närvarande minskar. Om målet ska nås krävs, enligt uppföljningen i 

delårsrapporten, alltså omedelbart kraftfullare åtgärder både inom GR och i samhället i stort.  

4.2. Avdelning för miljö och samhällsbyggnads uppföljning och resultat av utförda 

projekt  

Avdelning för miljö och samhällsbyggnad följer upp individuella projekt både under 

projektens gång och efter avslutat projekt. Hur projekten följs upp beror både på projektens 

utformning och på den externa finansiärens riktlinjer. Under projektens gång uppger 

avdelningen att de följer upp enskilda aktiviteter. Exempelvis gjordes en utvärdering av den 

första genomförda workshopen i projektet Etablering av hållbara klimatanpassningslösningar. 

Därtill skickades en enkät ut till skolor som medverkat i Klimatlyftets pilotprojekt under våren 

2021.  
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5. Sammanfattning och slutsats  
 

5.1. Sammanfattning 

Fråga Svar 

Finns det en tydlig roll- och ansvars-

fördelning mellan GR och medlems-

kommunerna i arbetet med medlems-

kommunernas klimatanpassning och 

klimatomställning? 

 

GR:s ansvar i arbetet med klimatarbetet är främst 

samordnande gentemot medlemskommunerna. GR 

ansvarar också för genomförande av projekt och 

omvärldsbevakning. Av granskningen framkommer 

att GR inte definierat sin roll gällande 

omställningsarbetet så som den strategiska 

inriktningen anger. 

Respektive medlemskommun ansvarar för att, utifrån 

kommunens ambitionsnivå, genomföra det faktiska 

klimatarbetet.  

Av granskning framkommer utmaningar med att 

förankra klimatarbetet i kommunerna.  

Vilka insatser genomför GR kopplat till 

medlemskommunernas arbete med 

klimatanpassning och klimatomställning? 

 

GR:s arbete med klimatanpassning och klimat-

omställning sker främst inom förbundsfullmäktiges 

beslutade fokusområde Öka takten i 

klimatomställningen och klimatanpassningen. Inom 

fokusområdet bedriver GR erfarenhetsutbyte genom 

nätverk, omvärldsbevakning och enskilda projekt.  

Av granskningen framkommer att en utmaning med 

extern finansiering är att GR därmed måste utforma 

projekt som det finns befintlig finansiering för.  

Vilken uppföljning sker av GR:s arbete 

med att stödja kommunerna i arbetet med 

klimatanpassning och klimatomställning? 

 

Förbundsstyrelsen följer upp klimatarbetet genom 

delårs- och årsredovisning. Styrgruppen för miljö och 

klimat har under 2022 fått ta del av en muntlig 

informationsdragning om pågående arbete. Därtill 

följer avdelningen för miljö och samhällsbyggnad upp 

varje projekt både under projektets gång och efter 

projektets slut. 

 

5.2. Slutsatser 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga GR:s arbete med att stödja  

kommunerna i klimatarbetet.   

Förbundsfullmäktige har beslutat om övergripande styrdokument som innefattar vad GR ska 

arbeta med kopplat till klimatarbete. I den strategiska inriktningen 2020 – 2023 framkommer 

att GR ska definiera sin roll i omställningsarbetet. Vi noterar att GR inte definierat sin roll i 

omställningsarbetet.  
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Förstudien visar att det inom GR bedrivs en rad olika insatser och projekt inom  

klimatanpassning och klimatomställning. GR skapar förutsättningar för medlemskommunerna 

att samverka med varandra genom att skapa nätverk och projekt inom klimatområdet. 

Kommunerna å sin sida ansvarar för att, utifrån kommunens ambitionsnivå, utföra 

klimatarbetet i kommunen.   

 

Av förstudien framkommer utmaningar med förankring av klimatarbetet bland GR:s 

medlemskommuner. Detta beror på att det inte alltid finns en tydlig mottagare av 

klimatarbetet i varje kommuns organisation. Det beror också på att klimatarbetet är 

sektoröverskridande och därmed inte har en enda placering i kommunens organisation. Vi 

noterar också att tre av 13 kommuner inte deltar i GR:s nätverk för klimatanpassning. Då 

nätverket är en av GR:s huvudsakliga samverkansforum för klimatanpassning är detta 

olyckligt. Dessa faktorer sammantaget riskerar att leda till att GR:s insatser, som har en 

direkt koppling till förbundsfullmäktiges fokusområden, inte får önskat resultat.  

Utifrån genomförd förstudie har följande risker identifierats: 

► Risk att GR:s möjligheter att uppfylla fokusområde inom klimat och miljö påverkas 

negativt, som en följd av bristande prioritering av klimatarbete i 

medlemskommunerna. 
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6. Bilaga 1. Källförteckning 
 

Intervju 

Gruppintervju med avdelningschef för miljö och samhällsbyggnad, regionplanerare vatten, 

klimat och sårbarhet och regionplanerare klimatomställning (2022-09-19).  

Dokumentförteckning 

 Delårsuppföljning per augusti 2022  

 Förbundsordning 

 GR:s klimatanpassningsnätverk 2022 

 Hållbar tillväxt – mål och strategier med fokus på regional struktur 

 Klimatlyftet projektbeskrivning 

 Plan och detaljbudget 2022 

 Projektbeskrivning PHEKA_GR 

 Strategisk inriktning 2022 – 2023 

 Strukturbild Göteborgsregionen 

 Utvärdering Göteborgsregionens klimatlyft, pilotprojekt 

 Utvärdering 1 PHEKA 
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Bilaga 2. Lista på genomförda insatser under 2022 
 

Lista med exempel på insatser kopplade till klimatanpassning och klimatomställning utförda 

under 2022 

Tagit fram kunskapsunderlag i form av regionala bilder avseende fysiskplanering och 

klimatpåverkan och klimatanpassning. 

GR påbörjat en förstudie med målet att tydliggöra förutsättningar för att utveckla och integrera  

modellering av fastighetsnära godstransporter i det befintliga nationella Hållbarhetsverktyget. 

Påbörjat en regional kunskapsöversikt avseende växthusgasutsläpp för industri och transport.  

Påbörjat den fjärde omgången av Klimatlyftet, ett projekt för att stärka hållbar utveckling i skolan. 

GR har fortsatt sitt arbete inom forskningsprojektet Urbana stationssamhällen.  

GR varit pådrivande, tillsammans med Region Stockholm och Helsingfors, i att starta en 

expertgrupp kring storstadsregioners klimatutmaningar inom den europeiska  

Samverkansplattformen The Network of Metropolitan Regions.  

Under 2022 har det påbörjats ett arbete för att mer systematiskt  

belysa hållbarhetsperspektiv i de beslutsunderlag som tas fram på avdelningen för miljö och  

samhällsbyggnad.  

Under 2022 ska GR ta fram målgruppsanpassat kommunikationsstöd som hjälper olika kommunala 

verksamheter att hitta sin roll i klimatomställningen. 

Under januari-april har GR fortsatt bygga upp och utveckla en samverkansplattform för GR-

kommuner kopplad till hållbar upphandling. 

Avseende avfallsminimering drivs ett antal projekt under 2022, där två viktiga är delar uppges 

varaminimeringsmästarna och F/ACT.  

 





 Revisionsrapport 2022 
 Genomförd på uppdrag av revisorerna 
 September 2022 

 

 

  

Förstudie avseende 
arbetsmarknadsinsatser 
för grupper långt från 
arbetsmarknaden 
GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 



 

1 
 

Innehållsförteckning 

 

Sammanfattning .................................................................................................................. 2 

1. Inledning .................................................................................................................... 3 

1.1. Bakgrund .................................................................................................................... 3 

1.2. Syfte och frågor .......................................................................................................... 3 

1.3. Metod ......................................................................................................................... 4 

1.4. Avgränsningar............................................................................................................. 4 

2. Utblick ....................................................................................................................... 5 

2.1. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren genomgått en omorganisation ........... 5 

2.2. Långtidsarbetslösa utgör en majoritet av de arbetslösa i GR:s medlemskommuner .... 6 

3. Organisation och styrning ....................................................................................... 8 

3.1. Styrgrupp arbetsmarknad bereder ärenden kopplat till arbetsmarknadsfrågor ............ 8 

3.2. GR:s beslutade utmaningar och fokusområden kopplade till arbetsmarknadsfrågor ... 8 

4. GR:s insatser kopplat till arbetsmarknadsfrågor ................................................... 9 

4.1. GR:s ansvar i arbetsmarknadsfrågorna är främst samordnande ................................. 9 

4.2. Flera olika modeller för samverkan i arbetsmarknadsfrågor ........................................ 9 

4.2.1. Arbetsmarknadscheferna i GR:s medlemskommuner möts regelbundet ...................10 

4.2.2. GR har en modell för samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen .......10 

4.2.3. GR arbetar med arbetsmarknadsinsatser genom riktade projekt ...............................11 

4.2.4. Jobbspår är ett verktyg som används för att bryta långtidsarbetslöshet.....................12 

4.2.5. Inom GR finns en forskningsenhet som studerar arbetsmarknaden ..........................12 

5. Uppföljning ...............................................................................................................13 

5.1. Den politiska uppföljningen av arbetsmarknadspolitiken fokuseras till delårs- och 

årsredovisning ......................................................................................................................13 

6. Samlad bedömning ..................................................................................................14 

6.1. Bedömning utifrån förstudiens fråga ..........................................................................14 

6.2. Slutsatser ...................................................................................................................15 

Bilaga 1. Källförteckning ....................................................................................................16 

 

  



 

2 
 

Sammanfattning 
EY har på uppdrag av förbundsrevisionen i Göteborgsregionens Kommunalförbund (GR) 

genomfört en förstudie avseende arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån 

arbetsmarknaden. Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga GR:s arbete med 

att stödja kommunerna i arbetet med de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Förstudien visar att GR:s ansvar i arbetsmarknadsfrågor främst är samordnande gentemot 

medlemskommunerna. GR ansvarar även för genomförande av projekt på uppdrag av 

medlemskommunerna och omvärldsbevakning. Respektive medlemskommun ansvarar för 

de faktiska arbetsmarknadsinsatserna som genomförs i kommunerna.  

 

Förstudien visar att GR skapar förutsättningar för medlemskommunerna att samverka med 

varandra i arbetsmarknadsfrågor. Detta sker genom flera olika forum för samverkan mellan 

medlemskommunerna och med andra aktörer såsom arbetsförmedlingen. GR stöttar också 

kommunerna genom att bedriva forskning i arbetsmarknadsfrågor genom sin 

forskningsenhet.  

 

Uppföljning av GR:s arbete med arbetsmarknadsinsatser för grupper långt ifrån 

arbetsmarknaden sker främst genom delårs- och årsredovisning.  

 

Vidare visar förstudien att de nationella reformer som genomförs på arbetsmarknadsområdet 

utgör en utmaning för GR:s och medlemskommunernas arbete med insatser för de individer 

som står långt ifrån arbetsmarknaden. GR förefaller dock vara förberedda för att hantera de 

förändringar som dessa reformer medför. 

 

Inom ramen för förstudien har inga risker identifierats. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin ekonomirapport från maj 2022 att 

arbetsmarknaden släpar efter trots en återhämtning av ekonomin. SKR bedömer att en tydlig 

försvagning av arbetsmarknaden kommer att ske samt att arbetslösheten för grupper som 

redan står långt från arbetsmarknaden kommer att förbli hög. SKR menar att insatser för att 

öka sysselsättningen i grupper som står långt ifrån arbetsmarknaden är ett särskilt viktigt 

område att investera i framöver.  

I Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) strategiska inriktning anges sex utmaningar 

som GR ska fokusera på under perioden 2020 – 2023. En av dessa utmaningar är social 

sammanhållning och trygghet. Kopplat till denna utmaning finns det i GR:s plan- och detalj-

budget för 2022 två fokusområden som avser omställning i arbetsmarknadspolitik respektive 

arbete för att motverka långtidsarbetslöshet med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet. Av 

plan- och detaljbudgeten framgår att GR ska stödja kommunerna1 i utvecklingen av insatser 

för att personer ska komma i arbete, exempelvis genom jobbspår, validering, utbildning och 

omställning. Vidare framgår att GR ska stödja kommunerna i förebyggande insatser, samt 

stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen och med andra aktörer som 

arbetar med målgruppen.  

Styrgrupp arbetsmarknad ansvarar för beredning av de arbetsmarknadspolitiska frågorna 

inför förbundsstyrelsen.   

Mot bakgrund av ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har 

revisionen bedömt det som väsentligt att genomföra en förstudie avseende GR:s arbete med 

att främja inkludering på arbetsmarknaden av de grupper som står långt från 

arbetsmarknaden.  

1.2. Syfte och frågor 

Förstudien syftar till att översiktligt kartlägga GR:s arbete med att stödja kommunerna i 

arbetet med de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Förstudien ska utgöra 

underlag för förbundsrevisionens fortsatta granskningsarbete.  

Inom ramen för förstudien besvaras följande frågor:  

► Vilket arbete bedriver GR vad gäller arbetsmarknadsinsatser för de individer som står 

långt ifrån arbetsmarknaden? 

o Hur ser roll- och ansvarsfördelning ut mellan GR och kommunerna för arbetet 

med främjande arbetsmarknadsinsatser? 

o Hur arbetar GR med att stödja kommunerna i arbetet med att främja 

inkludering på arbetsmarknaden för de individer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden? 

o Hur sker uppföljning av arbetet i att främja inkludering på arbetsmarknaden för 

de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden? 

 
1 I Göteborgsregionens kommunalförbund ingår kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungssund, Tjörn och Öckerö.  
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1.3. Metod 

Förstudien har genomförts som en dokument- och intervjustudie. Intervju- och dokumentför-

teckning framgår av bilaga 1.  

 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att sakfelsgranska rapporten.  

1.4. Avgränsningar 

Förstudien avgränsas i enlighet med ovan ställda frågor och avser förbundsstyrelsen. 
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2. Utblick 

2.1. Arbetsförmedlingen har under de senaste åren genomgått en omorganisation 

Regeringen beslutade 2019 om en reformering av Arbetsförmedlingen. Arbetsförmedlingen 

ska ha fortsatt myndighetsansvar för arbetsmarknadspolitiken men ett nytt system ska 

utvecklas där fristående aktörer ska hjälpa arbetssökande att komma ut i arbete eller 

utbildning på så kort tid som möjligt. Systemet kallas Kundval rusta och Matcha (KROM). 

Den arbetssökande ska själv välja leverantör och med hjälp av en handledare ska den 

arbetssökande få individuellt anpassade aktiviteter i syfte att komma i jobb eller utbildning. 

KROM ska vara infört under 2022.  

 

Sedan 2019 har 132 arbetsförmedlingskontor avvecklats i Sverige. Arbetsförmedlingen har 

därmed en betydligt mindre kommunal närvaro jämfört med tidigare. Införandet av KROM 

medför att kommuner kommer att behöva ställa om sina verksamheter som har bäring på 

arbetsmarknad eftersom kommunen själv inte förväntas genomföra arbetsmarknadsinsatser i 

samma utsträckning som tidigare.  

 

SKR publicerade under 2022 en rapport2 om kommunernas syn på arbetsmarknadspolitiken 

under omställningen och samverkan med Arbetsförmedlingen. Rapporten bygger på 

enkätsvar från Sveriges kommuner och visade att 72 procent av kommunerna anser att 

Arbetsförmedlingens fysiska närvaro inte är ändamålsenlig för att ge stöd till kommunens 

arbetssökande. Vidare svarade 95 procent av kommunerna att de erbjuder stöd till arbets-

sökande som egentligen ligger under Arbetsförmedlingens uppdrag, exempelvis inskrivning 

på Arbetsförmedlingen, hjälp med att tolka beslut, och samordning av etableringsinsatser för 

nyanlända. En del kommuner anger att de finansierar arbetssökandes resor eller skjutsar 

arbetssökande till Arbetsförmedlingskontor på annan ort.  

 

SKR bedömer att Arbetsförmedlingens otillräckliga närvaro i många kommuner gör att 

individer riskerar att lämnas utan tillräckligt stöd, vilket kan leda till en ökad belastning på 

kommunerna. Endast 10 procent av kommunerna i enkätundersökningen uppger att 

Arbetsförmedlingen i hög eller mycket hög utsträckning hjälper de som befinner sig långt från 

arbetsmarknaden att bli anställda.  

 

 
2 Sveriges Kommuner och Regioner. Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitiken [Internet]. 
Stockholm. [citerad 2022-08-24 Hämtad från: 
https://skr.se/download/18.3556b1db17f446f10561508a/1646291348089/kommunala-perspektiv-
arbetsmarknadpolitik-2021.pdf 
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2.2. Långtidsarbetslösa utgör en majoritet av de arbetslösa i GR:s 

medlemskommuner 

I figur 1 illustreras arbetslösheten 

inom GR:s medlemskommuner 

under de senaste tio åren. 

Arbetslösheten har legat kring 

dryga tre procent, men ökande 

under 2020. 

 

 

 
 

Figur 1. Arbetslöshet 18-64 år, mars månad, andel (%) av               
befolkningen. Källa: Kolada. 

 

I figur 2 illustreras andelen 

långtidsarbetslösa inom GR:s 

medlemskommuner. Med 

långtidsarbetslös menas en 

individ som varit öppet 

arbetssökande eller i ett 

arbetsmarknadsprogram med 

aktivitetsstöd i minst sex 

månader. Av de individer i GR:s 

medlemskommuner som är 

arbetslösa är mer än hälften  

Figur 2. Långtidsarbetslöshet 15-74 år, årsmedelvärde, andel (%)           långtidsarbetslösa.   

av arbetslösa som varit öppet arbetslösa eller i program            Långtidsarbetslösheten har ökat  

medaktivitetsstöd i minst sex månader. Källa: Kolada            något sedan 2012.  

 

 

Som nämnts i avsnitt 2.1 kommer tjänsten KROM att införas på nationellt plan under 2022. 

Tjänsten infördes i Region Väst3 under september 2021.  

 

I intervju med representanter från GR beskrivs att de ser vissa risker i samband med 

införandet av KROM. De ser risk för att individer som redan är inne i kommunernas 

arbetsmarknadsverksamhet kommer få sina insatser avbrutna med kort varsel för att i stället 

anvisas till fristående aktörer. Detta anses riskera medföra konsekvenser för individens 

arbetsmarknadsetablering och hälsa.  

 

Tjänstepersoner från GR upplever att GR är väl förberedda för att möta de förändrade behov 

från medlemskommunerna som Arbetsförmedlingens reformering innebär. 

Omvärldsbevakning bedrivs inom GR för att informera medlemskommunerna om nyheter 

 
3 Region Väst är Arbetsförmedlingens benämning på ett geografiskt område som innefattar Västra 
Götaland och Halland. 
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och eventuella kommande förändringar. Därtill betonas vikten av kunskaps- och erfarenhets-

utbyten mellan kommunerna samt med SKR. 

 

I juni 2021 skickade GR en skrivelse till Arbetsförmedlingen Region Väst där GR uppmanade 

till förberedelse och dialog inför införandet av tjänsten KROM. I samband med detta bildades 

en arbetsgrupp bestående av representanter från GR, Arbetsförmedlingen samt Göteborgs 

Stad. Syftet med arbetsgruppen har varit att samverka och förbereda sig inför införandet av 

KROM. Exempelvis fick medlemskommunerna i uppdrag att lämna en lista till 

Arbetsförmedlingen på individer som har pågående arbetsmarknadsinsatser inom 

kommunen som bör fortsätta även efter införandet av KROM. Detta för att motverka risken 

för att individer med kort varsel får sina insatser avbrutna och i stället anvisas till fristående 

aktörer.  
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3. Organisation och styrning 

3.1. Styrgrupp arbetsmarknad bereder ärenden kopplat till arbetsmarknadsfrågor 

Enligt förbundsordningen är GR:s ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen. GR ska vara till kommunal nytta, skapa mervärde för medlems-

kommunerna, samt att bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och 

internationellt.  

 

Förbundsstyrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och 

ekonomiska ställning. Styrelsen beslutar om verksamhetsinriktning, budget och 

årsredovisning.  

 

Vidare finns fyra politiska styrgrupper, varav styrgrupp arbetsmarknad arbetar med 

arbetsmarknadsfrågor. Styrgrupp arbetsmarknad bereder ärenden, frågor och förslag till 

förbundsstyrelsen. Styrgruppen ska också stödja förbundsstyrelsen med bland annat 

politiska skrivelser, kontakt med SKR samt information, statistik och analys kring 

arbetsmarknadsområdet.  

 

GR:s förvaltning är indelad i avdelningar där avdelning arbetsmarknad och social välfärd 

handhar arbetsmarknadsfrågor.  

 

Till stöd för styrgrupp arbetsmarknad och avdelning arbetsmarknad och social välfärd finns 

en enhet för forskning och utveckling (FoU i Väst) där en forskare arbetar 40 procent mot 

enbart arbetsmarknadsfrågor.  

3.2. GR:s beslutade utmaningar och fokusområden kopplade till 

arbetsmarknadsfrågor  

I GR:s strategiska inriktning anges sex utmaningar som GR ska fokusera på under perioden 

2020 – 2023. En av utmaningarna avser utbildning och kompetensförsörjning. Till dessa 

utmaningar beslutar förbundsstyrelsen om årliga fokusområden i sin plan- och detaljbudget.  

 

Följande fokusområden har bäring på styrgrupp arbetsmarknads arbete:  

 Stödja kommunernas arbete för att motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus 

på ungdomsarbetslöshet 

 Stödja kommunerna i omställning av arbetsmarknadspolitiken 

 Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv 
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4. GR:s insatser kopplat till arbetsmarknadsfrågor 

4.1. GR:s ansvar i arbetsmarknadsfrågorna är främst samordnande 

GR skapar förutsättningar för medlemskommunerna att samverka med varandra. 

Kommunerna å sin sida ansvarar för att utföra arbetsmarknadsinsatserna i sina respektive 

kommuner.  

 

GR skapar också forum för samverkan mellan medlemskommunerna och externa aktörer 

såsom Arbetsförmedlingen. Dessa olika samverkansformer beskrivs längre ned i detta 

kapitel.  

 

GR bedriver också omvärldsbevakning i arbetsmarknadsfrågor. Detta beskrivs vara viktigt 

givet att arbetsmarknadspolitiken har varit föränderlig på senare tid. GR bedriver också 

påverkan i arbetsmarknadsfrågor genom att vara en samlad röst för medlemskommunerna 

på nationellt plan.  

4.2. Flera olika modeller för samverkan i arbetsmarknadsfrågor 

I figur 3 illustreras översiktligt GR:s arbete med att stödja kommunerna med 

arbetsmarknadsinsatser för individer långt ifrån arbetsmarknaden. Vi beskriver nedanför 

GR:s arbete kopplat till respektive del i figuren.  

 
 

Figur 3. EY:s översikt över hur GR stödjer kommunerna med arbetsmarknadsinsatser. 
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4.2.1. Arbetsmarknadscheferna i GR:s medlemskommuner möts regelbundet 

 

I Nätverket för arbetsmarknadschefer samlas 

chefer för kommunernas arbetsmarknads-

enheter. Syftet med nätverket är att bevaka 

frågor inom arbetsmarknadspolitiken och 

kommunernas roll i denna. Nätverket har även 

en beredande funktion till styrgruppen för 

arbetsmarknad. SKR är adjungerade till 

nätverket. Representanter från Arbets-

förmedlingen bjuds in till nätverkets möten vid 

behov. Nätverket träffas cirka sex gånger om 

året.  

 

För 2022 har chefsnätverket beslutat att prioritera följande områden:  

 Samarbetet med Arbetsförmedlingen. 

 Samarbetet kring överenskommelser mellan kommuner och Arbetsförmedlingen 

kopplat till Delegationen för unga och nyanlända i arbete4.  

 Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken.  

 

GR arbetar med dessa områden genom att anordna kunskapsseminarium och olika möten 

som främjar erfarenhetsutbyten. GR har även påbörjat ett arbete med att säkerställa att 

medlemskommunerna har tillgång till likvärdig och jämförbar statistik mellan kommunerna. I 

dagsläget följs individernas progression och resultat upp på olika sätt i de olika 

medlemskommunerna. Detta har medfört begränsade möjligheter att dra nytta av varandras 

erfarenheter, jämföra resultat och dra slutsatser baserat på enskilda satsningar i enskilda 

kommuner.  

 

4.2.2. GR har en modell för samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen 

 

För samverkan mellan GR, GR:s medlems-

kommuner och Arbetsförmedlingen har en 

samverkansmodell tagits fram. Samverkans-

modellen skapades med bakgrund i Arbets-

förmedlingens omorganisation och de 

förändringar den medför för kommunernas 

arbetsmarknadsenheter. Samverkans-

modellen är uppdelad med grupper på flera 

nivåer.  

 

 

 

 
4 Delegationen för unga och nyanlända i arbetet är en statlig organisation som har till uppdrag att främja 
statlig och kommunal samverkan i syfte att effektivisera unga och nyanländas etablering i arbetslivet.  
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Intervjuade inom GR anser att samverkansmodellen har bidragit till en bättre dialog och ett 

bättre samarbete mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. Samverkansmodellen anses 

ge förutsättningar att diskutera gemensamma utmaningar på arbetsmarknadsområdet, 

såsom långtidsarbetslöshet. Nätverket för arbetsmarknadschefer har en stående punkt vid 

sina sammanträden där arbetet i de olika forumen för samverkan återrapporteras.  

 

Samverkansmodellen styrs av en styrgrupp för strategisk samverkan. Styrgruppen beslutar 

om områden som GR och medlemskommunerna ska fokusera på inom arbetsmarknads-

arbetet. Gruppen träffas fyra gånger per år och består av regionchef på Arbetsförmedlingen 

Väst, en socialchef som är utsedd av socialchefsnätverket, samt representanter från GR. 

 

Vidare ingår den delregionala strategiska samverkansgruppen som beslutar hur de 

prioriterade uppdragen ska genomföras samt vem/vilka som ansvarar för genomförandet. 

Gruppen träffas sex gånger per år och består av kommunala representanter såsom 

arbetsmarknadschefer, chefer inom individ och familjeomsorgsområdet, socialchefer, två 

regionchefer från Arbetsförmedlingen, samt representanter från GR.  

 

Kopplat till den styrgrupp och den delregionala samverkansgrupp som nämns ovan sker en 

mer operativ form av samverkan i kluster där medlemskommunerna delats in utifrån 

geografisk tillhörighet.  

 

För samverkan mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen har prioriterade områden 

beslutats. Av dokumentstudier framgår inte på vilket sätt styrgruppen, den delregionala 

samverkansgruppen eller hur de mer operativa samverkansgrupperna ska arbeta med de 

prioriterade områdena eller vad det förväntade utfallet av de prioriterade områdena är.  

 

4.2.3. GR arbetar med arbetsmarknadsinsatser genom riktade projekt 

 

Kommunerna kan efterfråga GR:s hjälp i olika 

riktade projekt. För 2022 har en projektplan 

tagits fram med aktiviteter som syftar till att 

bryta/motverka långtidsarbetslöshet. Projekt-

planen grundar sig i diskussioner som förts i 

Nätverket för arbetsmarknadschefer och har 

tagits fram med stöd av forskningsenheten 

FoU i Väst. Aktiviteterna genomförs av GR 

tillsammans med representanter från GR:s 

medlemskommuner. Syftet med aktiviteterna 

är att dra nytta av varandras erfarenheter och 

goda exempel i arbetet med att bryta och 

motverka långtidsarbetslöshet.  

 

 

 



 

12 
 

4.2.4. Jobbspår är ett verktyg som används för att bryta långtidsarbetslöshet 

 

Jobbspår innebär att kommunen, Arbets-

förmedlingen och arbetsgivare samverkar för 

att personer som har svårt att få arbete ska få 

utbildning, praktik eller jobb. Jobbspåren riktar 

sig till nyanlända, ungdomar utan gymnasie-

utbildning och ungdomar med funktions-

nedsättning. Samtliga av medlems-

kommunerna arbetar med jobbspår.  

Representanter från GR beskriver i intervju 

GR:s roll inom jobbspåren fungerar som ett 

stöd i processen samt genom att skapa 

förutsättningar för erfarenhetsutbyten mellan 

kommunerna. 

 

Under 2021 genomförde GR en förstudie där möjligheten till kommunöverskridande 

regionala jobbspår undersöktes. Förstudien visade att det fanns förutsättningar för att införa 

jobbspår över kommungränserna. Av intervju framkommer att samtliga medlemskommuner 

numera har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om att erbjuda jobbspår över 

kommungränserna. En studie har visat att 50 procent fler fick fast arbete med hjälp av 

jobbspår jämfört med den kontrollgrupp som inte deltagit i jobbspår.   

 

4.2.5. Inom GR finns en forskningsenhet som studerar arbetsmarknaden 

 

Som nämndes i avsnitt 3.1. finns en forsknings-

enhet (FoU i Väst) inom GR som stöd och 

kunskapsutveckling kring bland annat 

kommunernas arbetsmarknadsverksamhet. 

Inom enheten görs årligen en forskningsinsats 

inom ett område som beslutats i dialog med 

Nätverket för arbetsmarknadschefer. Under 

2022 är forskningsområdet den pågående 

reformeringen av arbetsmarknadspolitiken. 

 

 

I början av 2022 publicerade FoU i Väst en kunskapsöversikt som sammanställde befintlig 

kunskap om insatser som dels kan förebygga individers behov av ekonomiskt bistånd, dels 

förebygga att behovet blir långvarigt. Analysen visar på vikten av individanpassade insatser 

som tillämpas vid rätt tillfälle för att förebygga behovet av långvarigt ekonomiskt bistånd.  
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5. Uppföljning 

5.1. Den politiska uppföljningen av arbetsmarknadspolitiken fokuseras till delårs- 

och årsredovisning 

 

Styrgrupp arbetsmarknad, i egenskap av beredande organ till förbundsstyrelsen, följer upp 

de fokusområden som har bäring på styrgruppens ansvarsområden. Under 2022 har 

styrgruppen fått muntliga informationsdragning av representanter från Arbetsförmedlingen, 

Västra Götalandsregionen och Samordningsförbundet Älv & Kust. Utöver det har 

styrgruppen fått flertalet muntliga informationsdragningar om arbetsmarknadsfrågor från 

tjänstepersoner inom GR. Exempelvis informerades styrgruppen i maj om kommunala 

perspektiv på arbetsmarknaden och kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Vid 

styrgruppens möte i april tog styrgruppen del av information på tema långtidsarbetslöshet.  

 

Förbundsstyrelsens uppföljning av arbetsmarknadsarbetet sker genom delårs- och 

årsredovisning. I dessa rapporter genomförs en uppföljning av de fokusområden som lyfts 

fram i den plan- och detaljbudgeten. Av årsredovisning 2021 framgår att arbetet med 

samtliga fokusområden kopplat till de strategiska inriktningar som berör styrgrupp 

arbetsmarknad bedöms följa plan. 
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6. Samlad bedömning 

6.1. Bedömning utifrån förstudiens fråga 

Frågor Svar 

Vilket arbete bedriver GR vad gäller arbetsmarknadsinsatser för de individer som står långt ifrån 

arbetsmarknaden? 

 

o Hur ser roll- och ansvars-

fördelning ut mellan GR och 

kommunerna för arbetet med 

främjande arbetsmarknads-

insatser? 
 

 

GR:s ansvar i arbetsmarknadsfrågor är främst 

samordnande gentemot medlemskommunerna. GR 

ansvarar också för genomförande av projekt och 

omvärldsbevakning.  

Respektive medlemskommun ansvarar för de faktiska 

arbetsmarknadsinsatser som genomförs i 

kommunerna. 

o Hur arbetar GR med att stödja 

kommunerna i arbetet med att 

främja inkludering på arbets-

marknaden för de individer som 

står långt ifrån 

arbetsmarknaden? 

 

GR:s arbete med att stödja kommunerna i arbetet 

med att främja inkludering på arbetsmarknaden för de 

individer som står längst ifrån arbetsmarknaden sker 

främst genom att skapa forum för samverkan och 

erfarenhetsutbyte mellan medlemskommunerna och 

andra aktörer såsom Arbetsförmedlingen.  

GR stöttar också kommunerna genom att 

omvärldsbevaka och bedriva forskning. Därtill 

fungerar GR som en gemensam röst på nationell nivå 

gentemot myndigheter för GR:s medlemskommuner. 

o Hur sker uppföljning av arbetet i 

att främja inkludering på 

arbetsmarknaden för de individer 

som står långt ifrån 

arbetsmarknaden? 

 

Styrgrupp arbetsmarknad bereder uppföljning av de 

fokusområden som berör arbetsmarknadsfrågor för 

förbundsstyrelsens räkning. Därutöver har 

styrgruppen under 2022 fått del av muntliga 

informationsdragningar från såväl interna som 

externa aktörer. 

Förbundsstyrelsen följer upp arbetet med att främja 

inkludering på arbetsmarknaden för de individer som 

står långt ifrån arbetsmarknaden genom delårs- och 

årsredovisningen. 
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6.2. Slutsatser 

Syftet med förstudien har varit att översiktligt kartlägga GR:s arbete med att stödja 

kommunerna i arbetet med de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.  

 

Förstudien visar att det inom GR bedrivs en rad olika insatser och projekt inom 

arbetsmarknadsområdet. GR skapar förutsättningar för medlemskommunerna att samverka 

med varandra. Kommunerna å sin sida ansvarar för att utföra arbetsmarknadsinsatserna i 

sina respektive kommuner.  

 

Av förstudien framkommer att de nationella reformer som genomförs på 

arbetsmarknadsområdet utgör en utmaning för GR:s och medlemskommunernas arbete med 

insatser för de individer som står långt ifrån arbetsmarknaden. GR förefaller dock vara 

förberedda för att hantera de förändringar som dessa reformer medför. 

 

Inom ramen för förstudien har inga risker identifierats. 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg den 13 september 

 

 

 

  
Andreas Haugen Linnéa Johansson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

 
Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Förbundsfullmäktige – ärende 10 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-10-25, Diarienummer: 2022-00299   

Datum: åååå-mm-dd  

Revisionsbudget för GR år 2023 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att fastställa förslag till budget för 

revision av GR 2023. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt revisionsreglemente för GR är förbundsfullmäktiges presidium 

revisorernas budgetberedning. Förbundsfullmäktiges presidium ansvarar för 

att revisorernas budgetäskande bereds och samordnas med den övriga 

budgetprocessen inom GR. Lekmannarevisorerna ansvarar för att uppgift om 

budgetram för deras arbete lämnas till respektive företag. Kostnaderna för 

lekmannarevision inklusive biträde belastar respektive företag inom GR-

koncernen. 

Inför 2023 föreslår förbundsfullmäktiges presidium ett oförändrat 

revisionsanslag jämfört med föregående år, endast med uppräkning av avtalade 

belopp med EY samt med den gängse indexuppräkningen om 3 procent för 

övriga poster. Det innebär en sammanlagd revisionsbudget på 898 tkr varav 

309 tkr till fördjupade granskningar. 

Förbundsfullmäktiges presidium föreslår förbundsfullmäktige att godkänna 

detta förslag till revisionsbudget 2023.  

BESKRIVNING AV ÄRENDET   

Bakgrund 

Enligt revisionsreglemente för GR är förbundsfullmäktiges presidium 

revisorernas budgetberedning. Revisorerna ansvarar för att äskande lämnas till 

förbundsfullmäktiges presidium under hösten. Förbundsfullmäktiges 

presidium ansvarar för att revisorernas budgetäskande bereds och samordnas 

med den övriga budgetprocessen inom GR. Lekmannarevisorerna ansvarar för 

att uppgift om budgetram för deras arbete lämnas till respektive företag. 

Kostnaderna för lekmannarevision inklusive biträde belastar respektive företag 

inom GR-koncernen.   

Fullmäktige svarar för att revisionen har tillräckliga resurser för att 

genomföra revisionsuppdraget enligt kommunallagen och god revisionssed i 

kommunal verksamhet. Fullmäktige beslutar om revisionens budget, liksom 

budget för övriga verksamheter. 

Historik 
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Före 2016 fanns inga särskilda rutiner för budgetberedning för revisionen 

inom GR utan den budgetram som fanns till förfogande inrymdes i den 

övergripande budgeten för förbundet. Inför 2016 inledde de förtroendevalda 

revisorerna en dialog med fullmäktiges presidium om ett betydligt högre anslag 

för revision. Revisorerna menade att det fanns ett uppdämt behov av 

fördjupade granskningar inom GR. Förbundsfullmäktige beslutade i juni 2015 

om en utökning av revisionsbudgeten för 2016 med 80 tkr med tanken att 

därefter successivt öka anslaget. Följaktligen utökades anslaget för fördjupade 

granskningar efter beslut i fullmäktige för 2017 om 100 tkr, för 2018 om 150 tkr 

och för 2019 om 180 tkr.   

2017 gjordes en avstämning med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 

kring principer för revisionsbudget gällande kommunalförbund och 

sammanfattningsvis framkom då att utfallet för hela kommunkollektivet 

nationellt är en revisionsbudget på ca 0,9 promille per kommun. För de mindre 

kommunerna blir andelen revision högre, ca 1,2 promille. Ju mindre 

organisation, desto större andel till revision. Omkring 1 promille av 

omsättningen är således ett riktmärke att ta fasta på. 

Inför budget 2020 konstaterade förbundsfullmäktiges presidium vikten av att 

revisorerna får möjlighet att ytterligare stärka sina insatser genom riktade 

granskningar mot identifierade risker, och föreslog därför en höjning av 

revisionsanslaget för 2020 med 100 tkr. Genom denna höjning bedömde 

presidiet att det uppdämda behovet av revision har mötts och en mer långsiktig 

grund har lagts för revisorernas arbete under de kommande åren som gör att 

framtida höjningar av anslaget bedöms bli mindre angelägna.  

Fördjupade granskningar 2019-2022 

Under 2019 - 2021 genomfördes granskningar av GR:s styrdokument, 

uppsiktsplikt i bolag, styrande dokument, projektstyrning liksom en förstudie 

av utbildningsgruppens arbete med gymnasieantagningen. Det har även gjorts 

uppföljningar kring tidigare genomförda granskningar samt en registeranalys 

av personalkostnader. Dessutom har det skett granskningar kring 

förbundsstyrelsens arbete med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning samt redovisning av projektintäkter och 

projektkostnader samt periodiserade projektmedel. 

Under 2022 pågår granskningar kring förbundsstyrelsens arbete med IT-

säkerhet samt förstudier kring GR:s arbete med klimatanpassning och GR:s 

ansvar för personer långt ifrån arbetsmarknaden. 

Utgångspunkt 2023 

En utgångspunkt för revisionsbudget 2023 är en indexuppräknad detaljbudget 

2022 för revisionen som framgår av tabell nedan: 

 



Revisionsbudget för GR år 2023  3 (3) 

Förbundsfullmäktige – ärende 10 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-10-25, Diarienummer: 2022-00299   

 

  

 

Förslag till detaljbudget för revisionen 2023 
(indexuppräknad med 3 procent utifrån 2022 års budget) 

Grupp Konto 
Budget 
2023 

Kommentar 

Förtroendevalda 
revisorer 

6411 Sociala avg. 
styrelsearv. 

66 tkr 
Sociala avgifter arvoden 
33% 

Förtroendevalda 
revisorer 

7131 Styrelsearvode 148 tkr Fasta arvoden   

Förtroendevalda 
revisorer 

7131 Styrelsearvode 42 tkr Förrättningsarvoden 

Förtroendevalda 
revisorer 

7131 Styrelsearvode 10 tkr 
Förlorad arbetsinkomst & 
reseersättning (schablon) 

Förtroendevalda 
revisorer 

9410 Tjänster & 
Produkter internt 

5 tkr Fika vid möten   

Förtroendevalda 
revisorer 

9412 Lokalhyra internt 8 tkr Lokal vid möten 

Förtroendevalda 
revisorer 

Sakkunniga biträden 
förvaltning och 
redovisning 

310 tkr Sakkunnigt biträde EY 

Summa   589  tkr   

Förtroendevalda 
revisorer 

Fördjupade granskningar 309 tkr Fördjupade granskningar 

Summa   309 tkr   

Sammanlagd 
summa 

  
 
  898 tkr 

  

Förbundsfullmäktiges presidiums bedömning 

angående revisionsbudget 2023 

Genom den höjning av revisionsanslaget som gjordes inför 2020 bedömer 

presidiet att det uppdämda behovet har mötts och en mer långsiktig grund har 

lagts för revisorernas arbete under de kommande åren som gör att framtida 

höjningar av anslaget bedöms bli mindre angelägna.  

 

Inför 2023 föreslår därför förbundsfullmäktiges presidium ett oförändrat 

revisionsanslag jämfört med föregående år, endast med uppräkning utifrån 

upphandling av revision 2023-2026 samt med den gängse indexuppräkningen 

om 3 procent för övriga poster. Det innebär en sammanlagd revisionsbudget på 

898 tkr varav 309 tkr till fördjupade granskningar. 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare      
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Plan och detaljbudget för GR 
2023 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Efter två år med pandemi fanns en förhoppning om att GR och våra 

medlemskommuner skulle få tid att hantera pandemins långsiktiga 

konsekvenser och kommande demografiska utmaningar. Men återigen har 

verksamheten kommit att påverkas av faktorer som vi inte råder över. På kort 

tid har det ljusa framtidsscenariot mörknat betänkligt, främst till följd av kriget 

i Ukraina och de konsekvenser det medför. Kriget medför ett stort lidande för 

Ukrainas befolkning, men det har också kommit att påverka både nuläget och 

framtidsutsikterna för våra svenska kommuner. Inflationstakten har drivits 

upp till historiska nivåer och kommer att innebära utmaningar för oss alla. 

 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, och som antogs av 

förbundsfullmäktige i juni 2019. Den strategiska inriktningen anger sex 

långsiktiga utmaningar för Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i 

det regionala arbetet. Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för 

avdelningarnas uppföljning av verksamheten under året. Planen beskriver inte 

allt som görs inom GR under året utan fokuserar på de insatser som särskilt ska 

följas upp. Planen utgörs av tre delar; en beskrivning av ett antal fokusområden 

för uppföljning och analys, ett avsnitt med övrig uppföljning samt avslutnings-

vis ekonomiavsnittet med en beskrivning av god ekonomisk (kommunal) 

hushållning och detaljbudget.  

Översyn och värdering av nuvarande transfereringar samt 

resultatbudget 2023 

GR:s transfererar årligen medel till ett antal regionala organisationer. I det 

årliga detaljbudgetarbetet görs alltid en översyn och värdering av nuvarande 

transfereringar kopplade till de mottagande organisationernas regionala 

uppdrag och medlemsnyttan för GR:s kommuner. Detta arbete ligger sedan till 

grund för hur och till vem bidragen ska fördelas kommande år, vilket framgår i 

detaljbudgeten.  
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GR lägger en underbalanserad budget 2023 på 800 tkr kopplat till 

Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. Ett större arbete genomfördes 

redan under 2021 och nu genomförs ytterligare insatser i syfte att säkra 

antagningsprocesserna för lång tid framöver. Dessa kostnader som investeras i 

INDRA under det kommande året (1 700 tkr) avräknas dock från de 

öronmärkta medlen i GR:s egna kapital och som erhållits från tidigare tecknat 

samverkans-avtal med STORSTHLM 2017. GR:s övriga verksamheter beräknas 

leverera ett positivt resultat på 900 tkr.  

 

Helårsprognosen för innevarande år (år 2022) är +1 350 tkr. 

 

Plan och detaljbudgeten för 2023 blev fackligt samverkad 2022-10-24. 

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson 

Ekonomichef 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 438. Plan och detaljbudget för GR 2023 

Diarienummer: 2022-00240 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till plan och detaljbudget för GR år 2023 har tagits fram. Planen är 

framtagen utifrån strategisk inriktning för GR 2020–2023, förlängd att gälla 

även under 2024, och som antogs av förbundsfullmäktige i juni 2019. Den 

strategiska inriktningen anger sex långsiktiga utmaningar för 

Göteborgsregionen som GR har att förhålla sig till i det regionala arbetet. 

Föreliggande plan 2023 är tänkt att ligga till grund för avdelningarnas 

uppföljning av verksamheten under året.   

Beslutsunderlag 

Plan och detaljbudget för GR 2023 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Marina Johansson  

Justerare 
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Den här planen beskriver vilka delar av Göteborgsregionens (GR) verksamhet som 
särskilt ska följas upp under 2023. Utgångspunkten är de utmaningar som har 
definierats i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Under 2023 ska elva fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusområdena är kopp-
lade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. I vissa fall är ett fokusområde 
relevant för att möta flera av utmaningarna.
 Ett syfte med uppföljningen är att underlätta för beslutsfattare att få insyn i GR:s verksamhet. 
Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att analysera aktiviteters kvalitet och resultat skapar 
vi ett underlag för lärande som leder till utveckling.
 Under 2023 kommer GR att driva processer och genomföra aktiviteter som utgår från upp- 
draget såsom det är beskrivet i förbundsordningen. Det handlar till exempel om att skapa mötes- 
arenor, erbjuda kompetensutveckling och driva utvecklingsprojekt tillsammans med kommunerna. 
Det handlar också om myndighetsutövande i form av den regionala gymnasieantagningen. Många 
av dessa aktiviteter är en del av en löpande verksamhet och kommer inte att redogöras för här.
 I uppföljningen beaktar GR den gemensamma regionala utvecklingsstrategin för Västra Göta-
land – RUS 2030. Strategin beskriver övergripande mål för vad aktörer tillsammans ska uppnå 
till 2030. Det finns flera kopplingar mellan GR:s verksamhet och RUS. Det gäller långsiktiga pri-
oriteringar som att bygga kompetens och öka inkluderingen samt kraftsamlingar som fullföljda 
studier, digitalisering och cirkulära affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna 
står högt upp på agendan också här. Inom ramen för Västra Götalandsregionens (VGR) arbete 
med Klimat 2030 har samtliga kommuner inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och 
växlar upp arbetet med hjälp av särskild finansiering från VGR.
 GR verkar för en hållbar tillväxt och det finns också flera kopplingar i vår verksamhet till de 17 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030.
 Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen 
för året. I delårsrapporten i april tas endast eventuella avvikelser upp. Utöver detta följs den eko-
nomiska utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s förbunds-
ledningsgrupp.
 Förbundsfullmäktige har under 2022 beslutat att förlänga den strategiska inriktningen till och 
med år 2024. Härigenom får de nyvalda politikerna inför mandatperioden 2023–2026 möjlighet 
att vara med och påverka innehållet i nästa strategi. Under 2022 tog förvaltningen fram ett antal 
kunskapsunderlag, dels en uppföljning av ”Hållbar tillväxt” från 2013, dels andra underlag av be-
tydelse för storstadsregionens fysiska miljö med fokus på att kunna möta och stimulera tillväxten. 
De utgör underlag för genomförande av en rådslagsrunda i medlemskommunerna under 2023.
 Under år 2023 kommer GR att särskilt fördjupa uppföljningen kring ett av fokusområdena: 
Stödja kommunerna i att utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet. Läs mer 
under detta fokusområde. 

Inledning
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Elva fokusområden
Under 2023 ska elva fokusområden särskilt följas upp och analyseras. Fokusom- 
rådena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. 

Utmaning: Fysisk planering
Profilera storstadsregionen
Ett effektivt kollektivt resande är av central betydelse för storstadsregionens utveckling. Göteborg, 
Mölndal och Partille har gemensamt tagit fram mål- och strategidokumentet ”Målbild koll 2035” 
som beskriver hur kollektivtrafiken i det sammanhängande stadsområdet ska utvecklas. Under 
år 2022 initierade GR frågan om att motsvarande processer ska genomföras för hela storstads-
regionen. Arbetet har inletts men behöver drivas i tätt samarbete med medlemskommunerna. 
Specifika insatser under året:

• Inom ramen för uppdraget från det delregionala kollektivtrafikrådet driva arbetet med 
framtagande en utvecklad kollektivtrafikstrategi för storstadsregionen. 

Utmaning: Utbildning och kompetensförsörjning
Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv
Strategiskt stöd  |  Matchning av kompetens är fortsatt en stor utmaning för regionens arbetsliv, inte 
minst på grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden är inne i, där arbetsuppgifter 
förändras och nya kompetenser efterfrågas. Inom såväl privat som kommunal sektor finns en 
stor kompetensförsörjningsbrist som förväntas öka. Under de senaste åren har utmaningar inom 
både den offentliga och privata sektorn gällande nutida och framtida kompetensförsörjning inom 
välfärdsområdet blivit alltmer påtagligt, och behovet av att möta utmaningarna är brådskande. 
 GR bedriver ett strategiskt arbete för att möta utmaningarna med kompetensförsörjningen inom 
offentlig sektor och näringsliv, bland annat genom etableringen av branschråd inom förskola, 
grundskola och äldreomsorg. Nyligen beviljades GR även medel från Europeiska socialfonden 
(ESF) för att undersöka förutsättningar för ett branschråd inom funktionshinderområdet. 
 GR:s prognos visar att kommunernas personalbehov inom skolan förväntas växa från 30 300 
till 33 300 anställda under perioden 2019–2029. Inom det sociala området förväntas behovet öka 
från cirka 28 300 till 33 600 anställda. Den största ökningen förväntas ske inom äldreomsorgen 
och gymnasieskolan. Utifrån detta görs bedömningen att det är angeläget att kommunerna får 
stöd i arbetet med strategisk kompetensförsörjning.     
 Samhällsbyggnadssektorn lider också sedan många år av kompetensbrist. Det rör sig ofta om om-
råden med ett fåtal tjänster per kommun. Lösningen för många kommuner blir att köpa tjänster för
enskilda planer och projekt. De korta externa insatserna gör att det kollektiva lärandet och det 
organisatoriska minnet går om intet. GR arbetar med såväl offentlig som privat sektor i branschråd 
där fokus ligger på kompetensutveckling. Specifika insatser under året:

• Inom GR:s befintliga strukturer söka såväl kort – som långsiktiga lösningar för kompetens-
försörjningen inom samhällsbyggnadssektorn. 

Utveckling av forum och verktyg för kompetensförsörjning  |  Under år 2023 kommer GR bland  
annat att verka för en utveckling av utbildningssystemet för att ge förstärkta möjligheter till livslångt 
lärande för regionens invånare. Särskilt kommer insatser i syfte att säkra kompetensförsörjningen 
hos regionens kommuner och näringsliv att följas upp. Specifika insatser under året är:
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• Fortsatt vidareutveckling av Gymnasiedagarna & Future Skills som en mötesplats för att 
framtidsrusta elever samt stödja både skola och arbetsliv genom att bygga kvalitetssäker 
information och engagemang kring gymnasievalet. 

• Fortsatt ansvar för koordineringen av kompetensråd för näringslivet kopplat till  
kommunernas kompetensförsörjningsuppdrag. 

• Fortsatt utveckling av insatser som rör förskolans och skolans kompetensförsörjning  
genom branschråden för förskola och grundskola. 

• Bevaka och bidra till att möjliggöra insatser inom livslångt lärande kopplat till nationella 
satsningar såsom omställningsstudiestödet samt andra nationella eller regionala priorite-
ringar inom kompetensförsörjning. 

• Fortsatt utveckling av nya koncept och samarbeten för prao och andra former av praktik,  
inklusive digitala koncept och samarbeten, för att ytterligare stärka kommunernas  
förutsättningar. 

Dimensionering av utbildningsutbudet  |  Regionens invånare har tillgång till ett brett utbildnings- 
utbud inom gymnasieskola och kommunal vuxenutbildning som kan ge den kompetens som behövs 
i ett framtida arbetsliv. Under år 2023 kommer GR att följa upp insatser i syfte att ytterligare stärka 
det strategiska övergripande arbetet med att utgöra en relevant partner i kommunernas arbete 
med utbud samt dimensionering av gymnasieskolans och vuxenutbildningens utbildningsutbud. 
Det gäller även näringslivets behov av kompetensförsörjning. Specifika insatser under året är: 

• Att inom vår regionala samverkan erbjuda en bred ingång till yrkesutbildningarna i syfte att 
kunna förbereda och rusta individen att göra ett mer träffsäkert val av inriktning,  
oavsett utbildningsform, och därigenom minska antalet avbrott. 

• Fortsatt vidareutveckling av branschspecifika och övergripande kompetensråd kopplat till 
utbudsplanering inom gymnasiet och yrkesutbildning för vuxna samt öka attraktionskraften 
inom samtliga åtta branschspecifika kompetensråd. 

Välfärdens kompetensförsörjning  |  En ökad andel äldre i kombinationen med en minskad andel i 
arbetsför ålder innebär att välfärdens kompetensförsörjning är en av de mest angelägna utma-
ningarna att adressera. För att klara detta behöver kommunerna fortsätta att rekrytera, utveckla 
och behålla medarbetare med rätt kompetens. Kompetensutmaningen kommer inte att kunna 
lösas enbart genom rekrytering. Digitaliseringens och välfärdsteknikens möjligheter behöver tas 
tillvara för att kommunerna ska kunna klara kompetensförsörjningen i välfärden framöver. GR:s 
personalbehovsprognos visar att behoven ökar mest inom äldreomsorgen. Utifrån detta görs 
bedömningen att det är särskilt angeläget för kommunerna att få stöd i strategisk kompetensför-
sörjning inom vård och omsorg. Specifika insatser under året: 
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• Arbeta proaktivt på nationell nivå för att säkerställa att GR:s medlemskommuners behov 
tillgodoses i den nationella utvecklingen.

• Fortsätta arbetet inom branschråd för äldreomsorg med fokus på strategisk kompetensför-
sörjning av baspersonal. 

• Fortsätta samordna den nationella satsningen Äldreomsorgslyftet. 
• Aktiviteter för att rekrytera, utveckla och behålla personal inom den kommunala hälso- och 

sjukvården. Det handlar bland annat om digital plattform för kompetensutveckling av be-
fintlig personal och gemensam karriärvägsmodell för legitimerad personal. 

• Förstudier om förutsättningarna för ett branschråd funktionshinder, med utgångspunkt i 
det gemensamma arbetet kring titulatur och utbildningskrav som är etablerat sedan tidigare.

• Följa det nationella arbetet med förstudier kring nationella Yrkesresor för äldreomsorg och 
LSS (myndighet och verkställighet). 

• Fortsätta HR-chefsnätverket arbete med en inventering utifrån Sveriges Kommuner och 
Regioners (SKR) strategier för att möta kompetensutmaningen.  

Fullföljda studier för alla elever
Att arbeta främjande och förebyggande är avgörande för att alla elever i alla skolformer ska ges 
möjlighet att erhålla en gymnasieexamen eller etablera sig på arbetsmarknaden. Att få en gymna-
sieexamen är en av de viktigaste skyddsfaktorerna för att minska utanförskap i samhället. Sedan 
2011 har GR i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet kring att be-
driva skolutvecklingsprocesser för att fler elever ska fullfölja sina studier och har idag nationellt 
ledande kunskap på området. Även under år 2023 kommer GR att följa upp insatser i syfte att ge 
stöd till skolhuvudmännen i deras arbete med fullföljda studier för alla elever. Specifika insatser 
under året är: 

• Fortsatt utveckling av det regionala kunskapscentret kring fullföljda studier. 
• Genomföra insatser där samverkan står i fokus för att få fler elever med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (NPF) att fullfölja sina studier samt stärka skolpersonals förutsätt-
ningar och kompetens att möta elever som riskerar att inte fullfölja sina studier. 

• Initiera och genomföra insatser med fokus på fullföljda studier inom grundskolans  
årskurs 7-9. 

• Genomföra insatser utifrån förstudie med fokus på distansundervisningens påverkan på 
elevers skolanknytning kopplat till framgångsrika arbetssätt inom skolan. 

• Genomföra insatser utifrån förstudie med fokus på Sfi-elevers behov av språkträning i syfte 
att öka möjligheten till etablering på arbetsmarknaden. 

Förskolans och skolans kvalitetsutveckling
Skollagen reglerar att huvudmän liksom förskole- och skolenheter systematiskt och kontinuerligt 
ska följa upp verksamheten samt analysera resultaten i förhållande till de nationella målen och 
utifrån det planera och utveckla utbildningen. Enligt Skolverkets allmänna råd för systematiskt 
kvalitetsarbete ska arbetet ska bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig 
utveckling. Utifrån lokala behov och förutsättningar kan verksamheterna hitta sina former och 
rutiner för kvalitetsarbetet, med utgångspunkten att identifiera utvecklingsområden för ökad 
måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. I syfte att ge stöd till kommunernas arbete 
för en ökad måluppfyllelse inom förskola/skola ska GR särskilt följa upp arbetet med att bidra till 
kommunernas systematiska kvalitetsarbete. Specifika insatser under året är:

• Bevaka och följa de internationella studierna av elevers kunskaper inom områden såsom 
läsförmåga, matematik och naturvetenskap samt demokrati- och samhällsfrågor och digital 
kompetens (PIRLS, PISA, TIMSS, ICCS och ICILS) och utifrån dessa genomföra insatser i 
syfte att bidra till kommunernas kvalitetsarbete.
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• Ta fram regionala underlag som ger en bild av hur det går för eleverna i Göteborgsregionen 
som kan användas för kommunernas erfarenhetsutbyte och gemensamma kunskapsbyggan-
de kring förskolans och skolans måluppfyllelse och kvalitetsutveckling.

• I samverkan med kommunerna följa eventuella konsekvenser av pandemin i form av ut-
bildningstapp och kvarvarande effekter till följd av social isolering som en konsekvens av 
distansundervisning.

Utmaning: Näringslivsutveckling
Mark för näringsliv
Under 2021 togs en regional bild över näringslivsmark fram. Den mark som kommunerna har 
avsatt för näringslivsutveckling räcker inte för de förväntade regionala behoven. Insatserna under 
föregående verksamhetsår ledde inte fram till önskat resultat varför fokusområdet kvarstår under 
året 2023. Specifika insatser under året: 

• Tillsammans med styrgruppen för miljö- och samhällsbyggnad och nätverket för samhälls-
byggnadschefer finna lämpliga lokaliseringar av strategisk regional verksamhetsmark.

Under 2023 är även kompetensförsörjning i fokus för GR:s arbete med näringslivsutveckling.  
Se fokusområdet Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv.

Utmaning: Digital transformation
Förskolans och skolans digitalisering
Det blir mer och mer tydligt att digitaliseringen skär genom alla skikt i samhället, och den digitala 
transformationen innebär möjligheter att arbeta och verka på sätt som tidigare inte varit möjliga. 
Det blir därför av vikt att se digitaliseringen ur detta tvärgående perspektiv, det vill säga att det 
inte är något unikt som sker inom olika områden, utan något som skapar helt nya förutsättningar 
oavsett område vi verkar i.  
 Inom området Förskolans och skolans digitalisering utgör Skolväsendets nationella digitalise-
ringsstrategi en samlad vision med gemensamma målsättningar och tre fokusområden: digital 
kompetens, likvärdig tillgång till digitala verktyg och lärresurser samt forskning och uppföljning 
kring digitaliseringens möjligheter. GR erbjuder insatser kopplat till implementeringen av de 
reviderade läroplanerna liksom det vidare arbetet med förskolans och skolans digitalisering. Det 
pågår också ett utvecklingsarbete kring olika systemstöd som syftar till att underlätta kommunernas 
arbete. Med moderna systemstöd och den nationella digitaliseringsstrategins tre fokusområden 
skapas reella förutsättningar för att arbeta med den digitala transformationen, det vill säga hur 
lärande och kunskapsutveckling kan utvecklas och förändras. Under år 2023 kommer GR särskilt 
att följa upp arbetet med att bidra till kommunernas insatser kopplat till förskolans och skolans 
digitalisering och elevernas kunskapsutveckling. Specifika insatser under året:

• Fortsatt utvecklingsarbete och förvaltning kring olika systemstöd som syftar till att under-
lätta kommunernas arbete med särskilt fokus på digital licenshantering och modernisering 
av antagningssystemet Indra.

• Fortsatt utveckling av befintliga samarbeten med olika aktörer på förskolans/skolans områ-
de kopplat till digital kompetens och digitala lärresurser.

• Fortsatt utveckling och tillgängliggörande av GR:s media- och lärresurstjänst.
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Utmaning: Social sammanhållning och trygghet
Omställningen till god och nära vård
Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. Nära vård är inte en ny 
organisationsform utan handlar om förändrade arbetssätt där olika aktörer samverkar mer för
individens bästa. Primärvården ska vara navet i all hälso- och sjukvård och där ingår den kommu-
nala hälso- och sjukvården. Med en mer nära vård blir det möjligt för fler patienter med komplexa 
vårdbehov att få vård i det egna hemmet i stället för på sjukhus. Redan idag utför kommunerna 
en stor del av hälso- och sjukvården, och omställningen till nära vård innebär att alltmer hälso- 
och sjukvård kommer att ges i hemmet samt inom den kommunala vården och omsorgen. GR 
har sedan 2019 haft i uppdrag att stödja kommunerna i omställningen till en nära vård. GR:s 
medlemskommuner har inom ramen för statliga överenskommelserna kring god och nära vård 
beslutat att avsätta viss del av stimulansmedlen för detta uppdrag (2019-2022). Digitalisering och 
välfärdsteknik är också en förutsättning i omställningen, där GR-gemensamma initiativ är i gång, 
till exempel AllAgeHub och digital kompetensutveckling. Specifika insatser under året: 

• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt bedriva omvärldsbevakning och påverkans-
arbete genom de strategiska chefsnätverken.

• Bedriva forsknings- och utvecklingsarbete med fokus på hur kommunerna påverkas av om-
ställningen.

• Stödja kommunerna i att stärka det kommunala perspektivet i omställningen.
• Utgöra en samverkansarena där kommunerna får möjlighet att samla sig och agera gemen-

samt, både på politisk och tjänstemannanivå.

Utveckla det förebyggande och trygghetsskapande arbetet
Förebyggande arbete   |   Demografiska förändringar, växande rekryteringsbehov, minskade resurser 
och ökade krav från medborgare ställer andra krav på socialtjänsten än tidigare. I slutbetänkandet 
kring en ny socialtjänstlag Hållbar socialtjänst – en ny socialtjänstlag (SOU 2020:47) lyfts bland 
annat behovet av att utveckla det förebyggande arbetet. Genom förebyggande, lätt tillgängliga 
och tidiga insatser kan mer ingripande satsningar skjutas upp eller i bästa fall förhindras. För att 
kunna motverka och förebygga sociala problem är strukturinriktade åtgärder och fysisk planering 
viktiga verktyg. Det sociala perspektivet behöver stärkas i samhällsplaneringen. Även inom om-
ställningen till en nära vård lyfts att vården och omsorgen ska vara mer tillgänglig, proaktiv och 
förebyggande vilket innebär att resurserna kan användas bättre och räcka till fler. Kommunerna 
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efterfrågar mer stöd i hur detta perspektivskifte ska gå till i praktiken, särskilt i förberedelserna 
inför en ny socialtjänstlag (2023) som syftar till att det förebyggande perspektivet ska genomsyra 
verksamheten på individ-, grupp- och samhällsnivå. Även en tillgänglig socialtjänst lyfts fram, 
där digitalisering av tjänster och införandet av välfärdsteknik är viktiga förutsättningar. Specifika 
insatser under året: 

• Ge stöd i det förebyggande arbetet, till exempel genom forskning och utveckling. 
• Ge stöd i systematisk uppföljning. 
• Ge stöd i att stärka det sociala perspektivet i samhällsplanering och samverkan mellan soci-

altjänst och samhällsbyggnad.

Skapa trygghet   |   Kommuner är centrala aktörer i arbetet vad gäller trygghetsskapande frågor och 
ansvarar för såväl planering, utformning och utveckling av den fysiska och sociala samhällsmiljön. 
Utvecklingen ställer högre krav på kommunernas insatser för att förebygga och motverka brott. Ett 
intensivt och gemensamt arbete behövs för att skapa ett tryggt samhälle, och i ett framgångsrikt 
brottsförebyggande arbete behöver kommunens samtliga verksamheter samverka och på olika 
sätt bidra. Specifika insatser under året:

• Ge stöd i det trygghetsskapande arbetet, till exempel genom forskning och utveckling. 
• Aktivt arbeta tillsammans i det nystartade centret för hedersrelaterat våld. 
• Genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt bedriva omvärldsbevakning och påverkans-

arbete genom de strategiska chefsnätverken.

Omställningen av arbetsmarknadspolitiken
Den pågående reformeringen av arbetsmarknadspolitiken fortsätter att påverka kommunerna 
på flera sätt. Under 2023 börjar en ny överenskommelse gälla mellan Arbetsförmedlingen och 
kommunerna, vilken förväntas utgöra en fortsatt grund för hur samverkan kan och ska utvecklas 
samt hur olika parter ska verka inom det arbetsmarknadspolitiska området. GR ser ett behov 
av att fortsatt stödja kommunerna genom den strategiska samverkan som har byggts upp över 
tid. Syftet är att underlätta det operativa arbetet i kommunerna. Som en följd av den strategiska 
samverkan har den operativa samverkan utvecklats inom GR.
 Att främja samverkan med fristående aktörer är ett område där GR har påbörjat initiativ för att 
underlätta för kommunerna. Detta utvecklingsarbete sker tillsammans med Arbetsförmedlingen. 
Det återstår dock behov av att fortsatt följa och stötta processen för att säkerställa samplanering 
och sammanhållna processer mellan berörda aktörer som utför arbetsmarknadsinsatser för in-
dividen. GR utgör en samverkansarena där kommuner men även andra samverkansparter kan 
samlas för informationsutbyte, samsyn och gemensamt agerande. 
 De förändringar som sker inom arbetsmarknadspolitiken föranleder fortsatt behov av att lyfta 
kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Specifika insatser under året: 

• Verka för att underlätta det operativa arbetet i kommunerna genom den strategiska samver-
kansstruktur som byggts upp  mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen. 

• Utveckla samverkan med fristående aktörer som levererar arbetsmarknadsinsatser för indi-
viden.

• Lyfta kommunernas perspektiv och åsikter angående utvecklingen. Genom att gå samman 
och gemensamt driva påverkansarbete kan kommunerna utgöra en starkare röst än om de 
agerar enskilt.

Motverka långtidsarbetslöshet, med särskilt fokus på ungdomsarbetslöshet 
Efter pandemin har arbetsmarknaden återhämtat sig och arbetslösheten sjunker. Antalet lediga 
platser på platsbanken är, i skrivande stund, rekordhögt. De lediga jobben återfinns inom en 
mängd branscher. Däremot kvarstår en hög grad av långtidsarbetslöshet och framför allt för dem 
som varit utan arbete i 24 månader eller mer.
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Unga, upp till 25 år, med en svag konkurrenskraft på arbetsmarknaden, exempelvis de som har en 
kort utbildning, en funktionsnedsättning eller svaga kunskaper i svenska språket, uppgick under 
första halvåret till 1 514 individer inom GR:s medlemskommuner. Dessa individer löper en ökad 
risk för ett långvarigt utanförskap på arbetsmarknaden. I augusti 2021 började ungdomsarbets-
lösheten att sjunka. Många unga började studera under pandemin. Även om det är en positiv 
utveckling för ungdomar i stort kvarstår behovet av att särskilt fokusera på ungdomar. Det gäller 
främst dem som av olika orsaker bedöms ha en svagare ställning på arbetsmarknaden som en följd 
av en funktionsnedsättning, att de är utomeuropeiskt födda eller inte fullföljt gymnasiestudierna.
 Att undvika långtidsarbetslöshet är viktigt för såväl samhälle som individ. Att ungdomar drab-
bas av långtidsarbetslöshet kan få särskilt negativa konsekvenser. För att skapa effektiva insatser 
behövs en helhetssyn och individsamverkan. Specifika insatser under året:

• Stödja kommunerna i utvecklingen av insatser för att personer ska komma i arbete, bland 
annat genom jobbspår, validering, utbildning och omställning. 

• Verka för att stimulera förebyggande insatser, exempelvis för att unga ska fullfölja sina stu-
dier och därmed få en starkare ställning på arbetsmarknaden. 

• Som samverkansarena stödja utvecklingen av intern samverkan inom kommunen, samt 
med andra aktörer som arbetar med målgruppen.

Utmaning: Klimat och miljö
Öka takten i klimatomställningen och klimatanpassningen
Minskade utsläpp och avfallsminimering   |   Klimatfrågan är brådskande och regionen står inför stora 
utmaningar i arbetet för att radikalt minska utsläppen av växthusgaser. Under året kommer GR 
att arbeta aktivt på flera sätt. Med stöd av bland annat finansiering från Västra Götalandsregionen 
(VGR) kommer fokus ligga på följande specifika insatser: 

• Driva på processer för minskade utsläpp av växthusgaser genom att ta fram och aktivt  
sprida kunskapsunderlag. 

• Ge stöd och kunskap kring klimataspekter i upphandling, cirkulär ekonomi och fortsatt 
arbete med den regionala avfallsplanens tyngsta mål: avfallsminimering. 

• Fortsätta arbetet med att samordna kommunernas insatser kopplat till kraftsamlingen  
Klimat 2030 samt växla upp relevanta delar till en regional nivå. 

• Arbeta aktivt för att stärka kopplingen mellan klimatet, den fysiska planeringen och  
transportinfrastrukturen.

Klimatanpassning   |   Ett klimat i förändring gör att vi även behöver arbeta med åtgärder för att 
anpassa samhället till de klimatförändringar vi redan ser och dem vi inte kan förhindra i framtiden. 
Specifika insatser under året: 

• Arbeta för samverkan över sektors- och verksamhetsgränser för multifunktionella klimat- 
anpassningslösningar som både stärker klimatanpassning i den byggda miljön och bidrar till 
socialt hållbara samhällen.
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Övrig uppföljning
Utöver de elva fokusområdena kommer Göteborgsregionen (GR) att särskilt följa 
ytterligare några verksamheter under 2023.

Dotterbolag
Förbundsstyrelsen ska löpande ha uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen även 
en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag. Detta innebär att förbundsstyrelsen 
årligen ska pröva om bolagens verksamhet har varit förenlig med ändamålet samt utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. 

Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR)
ISGR är ett aktiebolag som ägs helt av GR. Skolan startade 1997 i samverkan mellan de 13 med-
lemskommunerna, regionens näringsliv och universitet. Lokalfrågan har under många år varit ett 
utvecklingsområde. Ur ett ägarperspektiv är den fortfarande central att följa under 2023. Under 
året följs processen inför bygget av nya lokaler på Guldheden.

Gryning Vård
Gryning Vård är ett aktiebolag som bildades 2001 och ägs av de fyra kommunalförbunden i Väs-
tra Götaland. Göteborgsregionen (GR) äger 54 procent och bolaget är idag landets största inom 
HVB (hem för vård och boende). Gryning Vård har tidigare genomgått en omställningsfas för att 
anpassa verksamheten och kunna möta kommunernas behov. En översyn av styrdokumenten för 
bolaget görs under 2022-2023, och GR följer vidare bolagets utveckling.

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Under 2023 kommer några av dem att följas 
särskilt. 

Urban Futures 
GR är sedan tio år en av flera aktörer bakom Urban Futures (före detta Mistra Urban Futures), 
ett internationellt centrum som sammanför forskare och praktiker i praktiknära forskning inom 
hållbar stadsutveckling. Under 2023 kommer ett av områdena som beforskas att vara hur man 
uppnår en effektiv organisering och styrning för klimatomställning och klimatanpassning. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkom är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att fö-
reträda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. Under 2023 kommer GR att 
fortsätta följa Västkoms arbete med Färdplan Nära vård och Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM).  Programmet FVM nystartar under hösten 2022. Tillsammans med leverantören har VGR 
enats om ny tidplan som sträcker sig till 2026, då systemet ska vara implementerat i hela länet.  

Business Region Göteborg och Göteborg & Co
Samverkansavtalen med Business Region Göteborg (BRG) respektive Göteborg & Co anger hur 
GR ska interagera med bolagen och inom vilka områden som samverkan är aktuell. Områdena 
följs upp kontinuerligt under året genom den mötesstruktur som är lagd på politisk nivå (presidie- 
möten) och tjänstepersonsnivå. Särskilt viktigt att följa upp under 2023 är det fortsatta arbetet 
med kompetensförsörjning.
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Politisk organisation
I september 2021 fattade förbundsfullmäktige beslut om ny politisk organisation för GR som träder 
i kraft 1 januari 2023, efter en utredning genomförd på uppdrag av förbundsstyrelsen. Under 2023 
följs införandet av den av den nya politiska organisationen. 

Påverkan regionalt, nationellt och internationellt 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, 
nationellt och internationellt. Under 2023 görs detta inom flera områden. 

Regionalt
I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör fysisk  
planering, kollektivtrafik, klimat, hälso- och sjukvård, utbildning samt integration. VGR är en 
viktig samarbetspartner som GR driver många utvecklingsarbeten tillsammans med. Under 2023 
följer GR särskilt arbetet kring vårdsamverkan. GR:s samverkan med VGR inom ramen för den 
regionala utvecklingsstrategin (RUS) är en viktig arena för utvecklingsarbetet. Dessutom bidrar 
GR in i den regionala och nationella infrastrukturplaneringen.

Nationellt
GR är en självklar part i nationella sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, Social-
styrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. Under 2023 fokuseras arbetet bland annat 
på att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- och sjukvård. Kommunerna har samma 
behov av nationella medel och stöd som regionerna, eftersom de idag utför cirka 25–30 procent 
av landets hälso-och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som aktör i arbets-
marknadspolitiken med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Även 
detta påverkansarbete fortsätter under 2023. Under 2023 kommer fortsatta insatser att göras för 
att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetensomställning.

Internationellt
Många projekt och insatser finansieras med EU-medel. Under 2023 fortskrider GR:s kompetens-
satsning för att stödja kommunernas EU-arbete och öka deras kapacitet att dra nytta av tillgängliga 
medel, såväl strukturfonder som sektorsprogram 2021–2027. Vidare går programperioden in i 
ett skede där strukturfonder blivit sökbara, och där det under 2023 kommer sjösättas ett antal 
nya EU-projekt. I påverkansarbetet är det viktigt att gemensamt föra fram och agera utifrån stor-
stadsregionens behov, inte minst i framtagandet av utlysningsplaner och arbetsprogram för de 
kommande åren. Viktigt är också att påvisa synergier mellan den regionala utvecklingsstrategin 
(RUS) samt EU:s fonder och program.  

Övrigt
Kultur
Förbundsstyrelsen beslutade i december 2021 att ge GR ett samordningsuppdrag rörande kultur- 
frågor. Under 2023 fortsätter processen med att införliva det befintliga nätverket som kommunerna 
har för kultur- och fritidschefer i GR.
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A. Förutsättningar
För att bedöma arbetet inom ett fokusområde är det relevant att titta på vilka förutsättningar som 
funnits under året. 

B. Processer och aktiviteter
Det är relevant att skapa sig en övergripande uppfattning om vilka processer och aktiviteter som 
genomförts samt deras kvalitet. 

C. Regional och/eller kommunal nytta
En stor del av GR:s verksamhet handlar om att skapa regional och/eller kommunal nytta. I ana-
lysarbetet beskriver vi vilken nytta som ska skapas inom fokusområdet och sedan söker vi efter 
tillförlitliga tecken på att denna nytta faktiskt uppstår. 

D. Nytta för invånarna
GR arbetar för att stärka kommunernas förutsättningar att möta invånarnas behov. Det innebär 
att den förväntade nyttan för invånarna är beroende av hur en annan organisation agerar (till 
exempel skolan eller äldreomsorgen). Det betyder att nyttan för invånarna sällan kan sägas vara 

Utgångspunkter i uppföljnings- och analysarbetet

För att åstadkomma ett lärande i organisationen involverar uppföljnings- och analysarbetet olika 
parter (till exempel beredningsansvariga för beredningsgrupperna, analytiker samt representanter 
i GR:s nätverk).
 Uppföljningen och analysen sammanställs i delårsrapporten i augusti och i årsredovisningen för 
2023. Eventuella avvikelser tas upp i delårsrapporten i april. Utöver detta följs den ekonomiska 
utvecklingen månadsvis och rapporteras till förbundsdirektören samt GR:s förbundsledningsgrupp.

Struktur för uppföljning 
av fokusområdena
Fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur. I uppfölj-
ningen beskrivs fokusområdet utifrån en logisk kedja i fem steg (se figur nedan). 

Figuren beskriver fokusområdet som en logisk kedja i fem steg.

A. GR:s resurser och 
förutsättningar att 
arbeta med fokus-
området

B. Processer med  
aktiviteter som har 
relevans för fokus-
området. Mandat ges 
genom förbundsord-
ningens §3 Ändamål 
och verksamhet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta  
uppstår (direkta 
resultat)

A. Externa faktorer som påverkar 
(exempelvis konjunktur)

D. Nytta uppstår för 
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

E. GR bidrar till de 
globala målen inom 
Agenda 2030
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direkt skapad av GR:s aktiviteter. Situationen för Göteborgsregionens invånare är ändå relevant i 
analysarbetet, eftersom kunskapen kan användas för att vidareutveckla GR:s stöd till kommunerna.

E. Agenda 2030
Hur Göteborgsregionen utvecklas när det gäller de globala målen inom Agenda 2030 är beroende 
av en mängd faktorer, till exempel konjunktur, lagstiftning och andra offentliga aktörers ageran-
de. I uppföljnings- och analysarbetet ska GR följa utvecklingen för de mål som har relevans för 
fokusområdet. Detta kan ge kunskap om hur stödet till kommunerna bör utformas. 

Bilden visar de globala målen inom Agenda 2030.
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God ekonomisk (kommunal) hushållning
Enligt kommunallagen ska kommunalförbund ha en god ekonomisk hushållning samt ta fram 
mål och riktlinjer för hur detta ska uppnås. Göteborgsregionen (GR) bestämmer själv hur dessa 
ska formuleras, eftersom god ekonomisk hushållning inte är förtydligad i lagen. Lagrådsremissen 
skriver att det handlar om att:

”… på olika sätt skapa goda förutsättningar för att i ett mer långsiktigt perspektiv klara den 
kommunala verksamheten och ekonomin, även om det uppstår olika typer av störningar.”

Begreppet god ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner. Dels handlar det om att hushålla 
i tiden, dels om att hushålla över tiden. Detta betyder att ekonomin ska vägas mot verksamhetens 
behov på både kort och lång sikt.
 Dessutom har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett 
finansiellt perspektiv. Verksamhetsperspektivet betyder att GR måste bedriva verksamheten på 
ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. Det måste finnas ett klart samband mellan resur-
ser, prestationer, resultat och effekter. Det finansiella perspektivet innebär bland annat att varje 
generation själv ska bära kostnaderna för den service som den konsumerar.

GR:s riktlinjer för god ekonomisk hushållning
GR har tagit fram riktlinjer och mål som anger ambitionsnivån för den egna finansiella ställningen 
och utvecklingen.

GR:s verksamheter ska hantera beslutade  budgetmedel rationellt och effektivt så att de gör 
mesta möjliga nytta för medlems kommunerna.
Verksamheten och kostnaderna ska kontinuerligt utvärderas och omprövas.
 GR ansvarar för att en god intern kontroll upprätthålls utifrån förbundets reglementen, rikt-
linjer och beslut.
 GR ska främja och följa upp att verksam heterna kontinuerligt utvecklar kvaliteten. 

Tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.
GR ska ha ett fullgott och genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska 
hanteras.
 Det ska finnas tydliga regler och riktlinjer för finansförvaltningen.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet bedrivs i en anda av god ekonomisk 
hushållning och enligt förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.
Förbundsfullmäktiges beslut om budgeten är överordnat verksamheten. Vid målkonflikter är det 
ekonomin som ytterst sätter gränsen för verksamhetens totala utrymme.
 GR:s olika avdelningar ska se till att verksamhetens innehåll och omfattning är anpassad till 
budgeten och den strategiska inriktningen.
 Vid hantering av befarade eller konstaterade budgetavvikelser är avdelningarna skyldiga att 
vidta de åtgärder som krävs för att styra verksamheten mot en budget i balans. 

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en fortsatt låg nivå.
Sjukfrånvaron ska understiga 3,5 procent på helåret.

GR:s finansiella mål
Enligt kommunallagen ska ekonomin vara i  balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det 
så kallade balanskravet är en minimi nivå för det ekonomiska resultatet. Detta betyder att GR inte 
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. 
 GR:s övergripande finansiella mål för ekonomin är följande:
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GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en femårsperiod.
Intäkterna ska överstiga kostnaderna.

Det egna kapitalet ska inte understiga den årligt beräknade nivån. 

Långsiktigt ska det egna kapitalet vara större än skulderna, inklusive pensionsskulden.
Soliditeten inklusive pensionsskulden ska vara positiv.

Den sammanlagda nettolåneskulden ska inte öka.
GR:s investeringar ska finansieras med egna medel.

Uppföljning och återkoppling
GR följer kontinuerligt upp om verksamheten lever upp till riktlinjerna för en god ekonomisk 
hushållning. Under året tas följande rapporter fram:

• Två delårsrapporter. Dels för perioden januari till och med april, dels för perioden januari 
till och med augusti, inklusive helårsprognoser.

• Årsredovisning med resultat och bokslut. 

Utöver detta tas lägesrapporter fram för varje månad. Dessa är enklare till sin natur och omfattar 
inte helårsprognoser. Dessutom ska medarbetare som har ett verksamhetsansvar kontinuerligt 
följa upp och rapportera förändrade förutsättningar och avvikelser från plan och budget. Om 
förutsättningarna förändras under året kan beslut om justeringar inom ramen för budgeten tas 
enligt delegering av verksamhetsansvaret.
 GR är en lärande organisation. Omvärldsbevakning, analys, planering och återkoppling samt 
internkontroll är processer som berör alla inom organisationen. GR:s chefer ansvarar för att 
motivera och engagera medarbetare i dessa processer. Cheferna ska dessutom ta fram relevanta 
underlag till GR:s politiker som har ansvar för styrning och tillsyn.
 För att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksam-
hetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för helåret.
 Likt tidigare år finns inga mål identifierade för GR-koncernen. GR avvaktar resultat och praxis 
kopplat till den nu genomförda statliga utredningen och ambitionen är att under år 2023 arbeta 
fram gemensamma mål för koncernen i 
nära samverkan med GR:s dotterbolag.

Detaljbudget
För att skapa stabilitet i verksamheten 
behöver GR ha ett positivt resultat. Bud-
geten är en ram som anger vilka resurs- 
er som finns för att skapa bästa möjliga 
verksamhet. För att uppnå en god ekono-
mistyrning behöver ekonomin vara inte-
grerad med styrningen av verksamheten. 
Inom GR är ansvaret decentraliserat och  
budget-, personal- och verksamhetansvar 
tätt sammanknutna. Chefer och medar-
betare ges tillit att nå förväntade resultat, 
utifrån ett tydligt uppdrag och uttalade 
mål.

Tabell 1. Resultatbudget 2022–2023, tkr. 

RESULTATBUDGET 2022 2023
Verksamhetens intäkter 419 759 433 136

varav årsavgifter avsedda 
för GR:s verksamhet 48 659 49 591

varav årsavgifter 
 transfererade till andra 
 regionala organisationer 27 583 27 282

Verksamhetens kostnader -416 817 -433 597

Avskrivningar -2 842 -1 339

Verksamhetens 
 nettokostnader 100 -1 800

Skatteintäkter/Generella 
statsbidrag och utjämning

Verksamhetens resultat 100 -1 800

Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader

Resultat efter 
finansiella poster 750 -800

Extraordinära poster - -

Årets resultat 750 -800
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Tabell 2. Balansbudget 2022–2023, tkr.

BALANSBUDGET 22-12-31 23-12-31
TILLGÅNGAR   

A. Anläggningstillgångar 20 870 37 590

I. Immateriella 
 anläggningstillgångar 1 336 18 661

II. Materiella 
anläggnings tillgångar 804 200

III: Finansiella 
anläggnings tillgångar 18 730 18 730

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 229 560 245 250

I. Förråd m.m. 18 393 40 000

II. Fordringar 45 622 35 250

III. Kortfristiga placeringar - -

IV. Kassa & Bank 165 545 170 000

S:A TILLGÅNGAR 250 430 282 840

EGET KAPITAL, 
AVSÄTTNINGAR & SKULDER

  

A. Eget kapital 47 077 47 600

I. Årets resultat 750 -800

II. Resultatutjämningsreserv

III. Övrigt eget kapital 46 327 48 400

B. Avsättningar - -

C. Skulder 203 353 235 240

I. Långfristiga skulder - -

II. Kortfristiga skulder 203 353 235 240

S:A EGET KAPITAL,   
AVSÄTTNINGAR & SKULDER 250 430 282 840

Soliditet 18,8% 13,1%

Likviditet (kassa likviditet) 112,9% 104,3%

Resultatbudget
Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under 
kommande verksamhetsår. Budgeten för år 2023 är underfinansierad och GR:s budgeterade 
resultat beräknas uppgå till -800 tkr, se vidare under rubriken Användning av eget kapital på 
föregående sida.

Användning av eget kapital
Detaljbudgeten för kommande år är underfinansierad eftersom GR planerar att fortsätta att nyttja 
en del av det egna kapitalet med hänvisning till synnerliga skäl och god finansiell ställning. Un-
der 2023 ska Gymnasieantagningens IT-system INDRA fortsätta att utvecklas. För detta arbete 
beräknas 1 700 tkr av det egna kapitalet att användas under året. Summan kommer att räknas av 
de medel som sedan tidigare är öronmärkta, enligt beslut i samband med årsredovisningen för 
2017 (dnr: 2017-00122).
 GR:s övriga verksamheter beräknas få ett resultat på +900 tkr 2023. Detta som ett led i god 
ekonomisk hushållning men även för att kunna stå finansiellt starkare inför den prognosticerade 
lågkonjunkturen. Sammanfattningsvis planerar således GR att nyttja eget kapital om sammanlagt 
800 tkr under 2023.
 GR:s egna kapital kommer även efter 
dessa insatser att överstiga den identifie-
rade miniminivån. Per den 31 december 
2022 bedöms det egna kapitalet uppgå 
till ungefär 47 000 tkr och den bedömda 
lägstanivån ligger på 35 600 tkr. Efter 
att det egna kapitalet tagits i anspråk på
det sätt som beskrivs ovan, ligger nivån på
det egna kapitalet fortfarande över den 
bedömda lägsta nivån. Därför ställs inga 
krav på en återställning under kommande
år. 
 Ekonomisk balans kommer under 2023 
att mätas och följas upp gentemot beslutad 
budget, i enlighet med GR:s riktlinjer för 
en god ekonomisk hushållning.

Balansbudget och nyckeltal
GR använder sig av nyckeltalen soliditet 
och likviditet för att säkerställa den finan-
siella ställningen på kort och lång sikt.
 Soliditet definieras här som eget kapital 
i förhållande till balansomslutningen.
 Soliditeten anger den finansiella ställ-
ningen på lång sikt, vilket betyder att den 
visar vilken beredskap GR har att möta 
oförutsedda händelser, till exempel fram-
tida resultatförsämringar.
 Likviditet definieras här som förhåll- 
andet mellan omsättningstillgångar (ex- 
klusive varulager) och kortfristiga skulder.  
Kassalikviditeten visar vilken beredskap 
som finns för att klara de löpande 
betalningarna.
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Medlemskommunernas årsavgifter
Medlemskommunernas årsavgifter utgör cirka 
18 procent av GR:s samlade intäkter 2023. Res-
terande del av intäkterna (82 procent) består av 
flera olika finansieringskällor, till exempel staten, 
EU, Västra Götalandsregionen samt medlems- 
kommunerna genom olika samverkansavtal. GR:s 
verksamhet anpassas till erhållen finansiering.
 Årsavgiften för 2023 baseras på befolkningens 
storlek den 31 december 2021. Enligt SCB:s sta-
tistik uppgick då antalet invånare i Göteborgs-
regionen till 1 058 278, vilket är en ökning med  
8 686 invånare jämfört med året innan.
 GR sänkte årsavgiften inför år 2022 från 75,52 
kronor per invånare till 72,64 kronor per invånare. 
Befolkningsutvecklingen inom Göteborgsregionen 
påvisar en ökning på 0,8 procent jämfört med 
föregående år. Detta är dock nästan en halvering 
av de senaste årens befolkningstillväxt.

Tabell 3. Årsavgiftens fördelning 
per kommun 2022–2023, (tkr)

KOMMUN 2022 2023
Ale 2 315 2 335

Alingsås 3 022 3 040

Göteborg 42 353 42 680

Härryda 2 778 2 833

Kungsbacka 6 169 6 196

Kungälv 3 418 3 506

Lerum 3 125 3 153

Lilla Edet 1 037 1 054

Mölndal 5 078 5 081

Partille    2 870 2 871

Stenungsund 1 964 2 002

Tjörn 1 173 1 185

Öckerö 940 937

Summa 76 242 76 873

Organisationer som GR transfererar till 
Av den totala årsavgiften till GR, som 2022 uppgår till 76 873 tkr, beräknas 35 procent (eller 25,77 
kronor per kommuninvånare) att transfereras vidare till andra regionala organisationer. 

Business Region Göteborg (BRG) är ett aktiebolag som är helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är 
att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv i Göteborgsregionens 
medlemskommuner. BRG och GR har sedan länge ett nära samarbete kring näringslivsutveckling 
som regleras i ett samverkansavtal.

Göteborg & Co är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Göteborg & Co ska vara en, i internationell 
jämförelse, ledande samverkansplattform för destinationsutveckling. Samarbetet mellan Göteborg 
& Co och GR regleras i ett samverkansavtal som senast uppdaterades 2019.

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

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kom-
munalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna kommunernas 
intressen på en regional nivå.

Västkuststiftelsen är en stiftelse vars huvudmän är Västra Götalandsregionen, Region Halland 
och GR. Uppdraget är att bevara och vårda den västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.

Tabell 4. Transfereringar 2022–2023, (tkr)

ORGANISATION 2022 2023
BRG 20 000 20 000

Göteborg & Co 1 100 1 100

Urban Futures 400 400

Västkom 1 975 1 975

Västkuststiftelsen 4 108 3 807

Totalt 27 583 27 282
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har 
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, 
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och 
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket 
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens  
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Lokaltillskott för ISGR AB 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av information och 

kalkyl rörande ny byggnad för ISGR om 4 156 kvm på Guldhedsgatan 6. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att tillstyrka att styrelsen för ISGR tecknar 

hyresavtal med lokalförvaltningen Göteborgs Stad kring ovan nämnda 

skolbyggnad. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

GR:s internationella skola, ISGR, har varit i behov av nya och utökade lokaler 

under många år. Olika lösningar har prövats genom åren men utan framgång. 

Under senare tid har lokalförvaltningen inom Göteborgs Stad arbetat med frågan 

och nu har arbetet kommit så långt i processen att ett hyresavtal kan tecknas inför 

planerad byggnation. Den tillkommande hyreskostnaden för skolan vid inflyttning 

år 2025 uppskattas till 17,2 mkr och därtill kommer kostnader förenade med större 

lokaler och något fler elever. Skolan har uppdaterat sina ursprungliga ekonomiska 

kalkyler efter de nya förutsättningarna och enligt dessa ser det ut som att 

finansieringen är säkrad trots en mindre kostnadsökning utifrån tidigare 

antaganden.  

     Då förbundsfullmäktige skall besluta i ärenden som är av större vikt eller av 

principiell betydelse vill därför styrelsen och skolnämnden för ISGR inhämta 

förbundsfullmäktiges ställningstagande avseende att teckna avtal om inhyrning av 

nya lokaler på Guldhedsgatan 6. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Protokoll från styrelse/Skolnämnd för ISGR 

• Bilaga 2: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 1–10 

• Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 11 och framåt 

• Bilaga 4: Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2022-11-25 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Göteborgsregionens internationella skola, ISGR, har idag cirka 1 100 elever. 

Eleverna på den svenska sektionen är 460 och antalet elever på den internationella 

sektionen är 625. 

 

Frågan kring ISGR:s utökade lokalbehov har varit föremål för en lång process. 

Långtgående diskussioner och förhandlingar kring placering av skolan, storlek på 
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densamma och därtill kopplat hyresavtal har skett med många olika aktörer genom 

åren allt sedan år 2013. Tanken från början var att samla hela skolan under ett tak. 

Denna ursprungstanke har lämnats och planeringen har under senare tid i stället 

kretsat kring att en ytterligare skolbyggnad uppförs på Guldhedstomten. Nu är 

processen så långt kommen att lokalförvaltningen inom Göteborgs Stad har tagit 

ansvar för frågan och arbetat vidare med uppgiften. Lokalförvaltningen gick i våras 

ut med en upphandling av byggherre för den planerade skolbyggnaden på 

Guldhedsgatan 6. Dessvärre inkom inga anbud. 

 

Efter detta konstaterande inledde lokalförvaltningen en dialog och förhandlingar 

med byggherrar vilket nu mynnat ut i ett konkret anbud. Därefter har en beräknad 

framtida hyresnivå beräknats av lokalförvaltningen och presenterats för skolan och 

dess styrelse. Den tillkommande hyreskostnaden uppgår enligt uppgift till 17,2 

mkr. Utifrån denna hyresindikation har ISGR arbetat om sin kalkyl utifrån 

samtliga tillkommande intäkter och kostnader. Denna kalkyl biläggs denna 

handling och visar på att skolan klarar av att bära såväl denna tillkommande 

hyresmerkostnad samt de i övrigt tillkommande kostnader för större lokaler i form 

av fler pedagoger, utökat städ, elevluncher och uppvärmning etcetera. Samtidigt 

minskar skolan sin årliga hyreskostnad med cirka 3 mkr genom att avveckla de idag 

provisoriska paviljongslösningar som är belägna på skoltomten Molinsgatan. 

 

Det har varit viktigt för GR att kunna se igenom kalkylen och se att skolan klarar av 

att bära merkostnaderna över lång tid då skolan är helägd av kommunalförbundet. 

Eventuella ekonomiska bekymmer i framtiden skulle kunna innebära att ekonomin 

i sista läget skulle kunna landa in hos kommunalförbundet att lösa, om de skulle 

uppstå.  

 

Skolan har som en viktig grundplåt i finansieringen att nyttja den samlade lokal-

fonden som byggt upp under flera år. Utöver att nyttja lokalfonden kommer IKE, 

höjda skolavgifter och löpande indexering av dessa, upplösning av upparbetad 

periodiseringsfond samt fortsatta företagsstöd bidra till att täcka upp för de 

tillkommande kostnaderna. Den kalkyl som skolan har presenterat för GR nu 

under oktober 2022 säkrar inte bara upp finansieringen för skolan under de första 

tio åren utan säkrar även driften av densamma längre än så. Detta givet de av idag 

kända förutsättningarna. Detta är viktigt, inte minst då den tilltänkta 

hyresavtalslängden i det initiala läget uppgår till 15 år.  

 

GR har även fört dialog med skolan, såväl på tjänstemannanivå som på politisk 

nivå, om att eventuellt senarelägga byggstarten ett halvt till ett helt år framåt. Detta 

mot bakgrund av att vi är på väg in i en lågkonjunktur och att beläggningen för 

potentiella byggherrar då kommer att sjunka. Detta skulle då kunna medföra lägre 

byggkostnader och därmed en lägre årshyra. Samtidigt är inflationen väldigt hög 

och var den kommer att vara vid den tidpunkten är osäker att prognosticera. Andra 

fördelar med att starta nu är att skolan även kan möta tidplanen för större 
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företagsetableringar av nya bolag i och kring Göteborg. Därför anser vi efter 

överväganden att det bästa ändå är att skolan rekommenderas att påbörja 

uppförandet av skolbyggnaden så snart det är möjligt. Skolan har ju även under 

många år nu haft ett stort behov av utökade permanenta lokaler. 

 

Då förbundsfullmäktige skall besluta i ärenden som är av större vikt eller av 

principiell betydelse vill därför styrelsen och skolnämnden för ISGR inhämta 

förbundsfullmäktiges ställningstagande avseende att teckna avtal om inhyrning av 

nya lokaler på Guldhedsgatan 6. 

 

 

Gitte Caous                  

Förbundsdirektör           

 

Bo Andersson  

Ekonomichef 

 

Skickas till 

ISGR 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 439. Lokaltillskott för ISGR AB 

Diarienummer: 2022-00302 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av information 

och kalkyl rörande ny byggnad för ISGR om 4 156 kvm på Guldhedsgatan 6. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att tillstyrka att styrelsen för ISGR 

tecknar hyresavtal med lokalförvaltningen Göteborgs Stad kring ovan nämnda 

skolbyggnad. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

Sammanfattning av ärendet 

GR:s internationella skola, ISGR, har varit i behov av nya och utökade lokaler 

under många år. Under senare tid har lokalförvaltningen inom Göteborgs Stad 

arbetat med frågan och nu har arbetet kommit så långt i processen att ett 

hyresavtal kan tecknas inför planerad byggnation. Den tillkommande 

hyreskostnaden för skolan vid inflyttning år 2025 uppskattas till 17,2 mkr och 

därtill kommer kostnader förenade med större lokaler och något fler elever. 

Skolan har uppdaterat sina ursprungliga ekonomiska kalkyler efter de nya 

förutsättningarna och enligt dessa ser det ut som att finansieringen är säkrad 

trots en mindre kostnadsökning utifrån tidigare antaganden.  

     Då förbundsfullmäktige ska besluta i ärenden som är av större vikt eller av 

principiell betydelse vill därför styrelsen och skolnämnden för ISGR inhämta 

förbundsfullmäktiges ställningstagande avseende att teckna avtal om inhyrning 

av nya lokaler på Guldhedsgatan 6. 

Beslutsunderlag 

• Bilaga 1: Protokoll från styrelse/Skolnämnd för ISGR 

• Bilaga 2: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 1–10 

• Bilaga 3: Uppdaterad kalkyl från ISGR, år 11 och framåt 

Skickas till 

ISGR 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 
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Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

 

Marina Johansson  

Justerare 











Bilaga 2

Kalkyl ISGRs ny lokal år 1-10, inkl ökning av elevantalet 100 int. elever, reviderad 2022-10-18
460 640 100 1200

Tillkommande intäkter 100 int. elever

100 nya  elever ytterligare till Internationella sektionen Elevantal IE per år 2023 ny prislista
förskoleverksamhet utgår

30 elever PYP 0-3 30 85 691        2 570 730        
20 elever PYP åk 4-5 20 106 193      2 123 860        
40 elever MYP 50 125 542      6 277 100        
Skolavgift 100 42 290        4 229 000        

b) Höjd interkommunal ersättning 4%, befintliga elever  1.100 4 400 000        
c) Höjd skolavgift - befintliga elever 640 7 500          4 800 000        435000
d) Ökning av skolavgifter from lå 23/24 -Ökat företagsstöd 640X1820 1 164 800        
e) Bidrag från GR utgår -                     
f) Bidrag ur lokalfond i 10 år - start 2025/26 5 000 000        
OBS! Periodiseringsfond på 4 MKR tillgänglig för att möta högre kostnader 2025

Summa merintäkter : 30 565 490      

Tillkommande kostnader Antal Kostnad

Fler pedagoger iB, en lärare per 10 elever 10 688 080      6 880 800        justerad
g ) Samordningseffekter med andra brukare, idrott, skolmåltider m m -                     
Utökat antal skolluncher  175 dgr, 100 elever 50                875 000           
Leasingavtal under 5 år - skolbänkar och skåp m m 2 500 000        
Minskad hyra tillföljd av avveckling 3 paviljong byggnader 3 300 000 -       
h) Beräknad hyresökning  17 200 000      
Läromedel 100 4 000          400 000           
Fortbildning lärare 8 30 000        240 000           
Utökad städning mer lokalyta 2, 0 tj á 26000 SEK 2 447 252      894 504           
Datautrustning - chromebooks 100 3 500          350 000           
Oförutsedda kostnader/OH 500 000           
Internationalisering 500 000           

Summa merkostnader : 27 040 304      



Bilaga 2

Netto: 3 525 186        

I kalkyl 1 har följande förutsättningar och antaganden gjorts:
a) 100 internationella elever har adderats till ISGRs nuvarande organisation  1100 +100 totalt 1.200 elever           ( 460 
svenska sektionen och 730 internationella sektionen). IKE -ersättningen basers på 2023 års priser.

b) Höjd IKE 4% beräknad på ISGRs nuvarande elevtal på 1.100 elever ger 4.400.000 SEK

c) Höjd skolavgift 2500 sek x 3 år = 7 500 Kronor per elev x 640 int. elever ger 4.800.000 SEK
d) Styrelsen tog beslut om indexering av skolavgifterna from lå 20223/24 den 17 oktober 2022. Indexet är samma som 
den årliga höjningen av IKE till ISGR. 
e) Bidrag från GR - 1.000.000 SEK per år från 2018 - 2021 ingår i lokalfonden. Inget bidrag härefter

f) Bidrag ur lokalfonden 5.000.000 under 10 år (lokalfonden uppgår till 50 Mkr 2024)

Pedagoglönen baseras på 40.000 kronor per månad och individ

h) Beräknad hyresökning i kostnadsdelen uppgår till 17,2 MKR per vilket ger en total hyra på 28 MKR.   13.000 M2 
/28.000.000 SEK ger ett m2-pris på 2.154:- kronor.   Effektivare lokalutnyttjande, bättre schemaläggning? 



Bilaga 3

Kalkyl  ISGR ny lokal, från år 11 och framåt 100 int elever, reviderad 2022-10-17

Tillkommande intäkter

100 nya elever Internationella sektionen Elevantal IE per år nytt pris 2023
förskoleverksamhet utgår

30 elever PYP 0 - 3 30 85 691        2 570 730        justerad
20 elever PYP åk 4-5 20 106 193      2 123 860        
50 elever MYP 50 125 542      6 277 100        justerad

32970 7500 40470 Skolavgift 100 42 290        4 229 000        justerad

Höjd interkommunal ersättning, beslut redan taget 4%) - befinliga elever 4 400 000        Justerad 2250000
Höjd Skolavgift - befintliga internationella elever 640 7 500          4 800 000        

Ökning av skolavgift from lå 23/24 - indexuppräkning/ 640 x 1820 = 1164800 3 600 000        
Inget Bidrag från GR -                     justerad

Bidrag ur lokalfond  i 10 år (tömd) -                     

Summa merintäkter : 28 000 690      

Tillkommande kostnader Antal Kostnad

Fler pedagoger intern. sektionen, en per 10 elever 10 688 080      6 880 800        justerad

Utökat antal skolluncher  175 dgr, 100 elever 50                875 000           
leaasing skolmöbler/utrustning 2 500 000        
Minskad hyra tillföljd av avveckling 3 paviljong byggnader 3 300 000 -       
Beräknad hyresökning 17 200 000      
Läromedel 100 4 000          400 000           
Fortbildning lärare 8 30 000        240 000           
Datautrustning - chromebooks 100 3 500          350 000           
Utökad städning mer lokalyta 2, 0 tj á 24000 SEK 2 447 252      894 504           
Oförutsedda utgifter/OH 500 000           
Internationalisering 500 000           



Bilaga 3

Summa merkostnader : 27 040 304      

Netto: 960 386           

Kommentarer
Ändringar markerat med understukning i kalkylen ovan. 
* IKE-priset justerat till  2023-års nivå. 
*  Höjd interkommunal ersättning 4% avser 1.100 elever från båda sektionerna 
* Skolavgiften ökad med 7.500 SEK till 40.470 SEK
* Ökning av skolavgift efter lå23/24. Företagsstöd (Lokalfonden tömd) Efter 10 års uppräkning av       
skolavgiften överstiger beloppet 3.600.000 SEK i beräkningen ovan. Beslut i ISGRs styrelse 221017 om 
indexering av skolavgiften från lå 2023/24 och framåt. Följer index för IKE (4,5% 2023)
* Inget bidrag från GR 
* Fler pedagoger 10 (100/10 elever = 10 tjänster) samt månadslön per tj 40.000:-
* Totalt elevtal 1100 + 100 (fler internationella elever) = 1.200 elever
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Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergång Validering 
Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att godkänna att verksamheten 

Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till 

Västra Götalandsregionen (VGR).  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering 

Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en 

principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att 

verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen 

föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering 

Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag 

Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109) 

Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i  

mål 8044–22 med överklagandet 

Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022  

Bilaga 5: Protokollsutdrag förbundsstyrelsen 2022-11-25 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Förbundsstyrelsen beslutade den 14 juni 2022, § 400, att under förutsättning 

att VGR fattar motsvarande beslut godkänna att verksamheten Validering Väst 

överförs från GR till VGR. Regionutvecklingsnämnden i VGR har den 17 juni 

2022, § 109, beslutat ställa sig bakom verksamhetsövergången. 

 

Förbundsstyrelsens beslut har överklagats till förvaltningsrätten, bl.a. med 

hänvisning till att ärendet är av sådan principiell betydelse att beslutet måste 

fattas i fullmäktige.  
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Av 9 kap. 2 § kommunallagens följer att kommunallagens övriga regler gäller 

även för kommunalförbund om inget annat anges. Enligt 5 kap. 1 § 

kommunallagen ska fullmäktige besluta i ärenden av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt. 

 

Förbundsordningen innehåller ingen motsvarande reglering om vilka beslut 

som ska fattas i fullmäktige. Däremot står det i förbundsstyrelsens reglemente 

att förbundsfullmäktige är högsta beslutande organ för GR och beslutar om 

verksamhetsinriktning och budget, årsredovisning samt i ärenden av principiell 

beskaffenhet eller större vikt för förbundet. 

 

Förbundsstyrelsen har i svar på överklagandet argumenterat för att en 

överföring av verksamheten vid Validering Väst inte bör betraktas vara av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt, med hänsyn till att verksamheten 

finansieras av VGR, inte överlämnats av medlemskommunerna och är av 

begränsad omfattning i förhållande till GR;s övriga verksamhet.  

Bedömning 

Frågan, om en överföring av Validering Väst till VGR är en principiell fråga 

eller av större vikt för förbundet, kommer nu att prövas av förvaltningsrätten. 

Skulle förvaltningsrätten finna att så är fallet hindras därmed en verkställighet 

av beslutet. Om förvaltningsrättens dom dröjer och beslutet upphävs, innebär 

ett verkställande av överföringen att verkställigheten ska rättas i den 

utsträckning som det är möjligt eller alternativt fattas nytt beslut. Oavsett 

utgång kan också förvaltningsrättens dom överklagas och om kammarrätten 

meddelar prövningstillstånd kan rådande osäkerhet när det gäller beslutets 

giltighet bli långvarig. 

 

För att minska risken att verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås 

att förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta 

förbundsstyrelsens beslut. Ett sådant beslut skapar ökad trygghet vid 

genomförandet av verksamhetsövergången som avses ske den 31 december 

2022.  

 

Även detta beslut kan komma att överklagas, men det förstärker sannolikheten 

att beslutet klarar en prövning i domstol. 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Jan Persson 

Jurist 
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Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

Förvaltningsrätten 

 



Justeras:   1 (1) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 441. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer: 2022-00101 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna att verksamheten 

Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till 

Västra Götalandsregionen (VGR).  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen har beslutat om verksamhetsövergång avseende Validering 

Väst till VGR. Beslutet har överklagats bl.a. med hänsyn till att det är en 

principiell fråga som ska beslutas i fullmäktige. För att minska risken att 

verksamhetsövergången inte kan genomföras, föreslås att förbundsstyrelsen 

föreslår förbundsfullmäktige att bekräfta förbundsstyrelsens beslut. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Förbundsstyrelsens beslut om verksamhetsövergång av Validering 

Väst den 14 juni 2022 (§ 400) med tjänsteskrivelse och beslutsunderlag 

Bilaga 2: Regionutvecklingsnämndens beslut den 17 juni 2022 (§ 109) 

Bilaga 3: Förvaltningsrättens föreläggande den 7 september 2022 i  

mål 8044–22 med överklagandet 

Bilaga 4: Förbundsstyrelsens svar på överklagandet, den 30 september 2022  

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

Förvaltningsrätten 

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Marina Johansson  

Justerare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 400. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra 

Götalandsregionen 

Diarienummer: 2022-00101 

Beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut godkänner förbundsstyrelsen att verksamheten Validering Väst överförs 

från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-06-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Elite Park Aveny Hotell, Göteborg 

 

   

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

Miguel Odhner  

Justerare 
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Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergång Validering 
Väst till Västra 
Götalandsregionen 

Förslag till beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut föreslås förbundsstyrelsen godkänna att verksamheten Validering Väst 

överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

Sammanfattning av ärendet 

Validering Väst är sedan 2012 en enhet inom GR:s avdelning för 

arbetsmarknad och social välfärd med uppdraget att i samverkan med 

arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett 

behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland.  

Validering Väst arbetar länsövergripande och finansieras idag främst via ett 

årligt verksamhetsbidrag från VGR på för närvarande 4 mkr. Mot bakgrund av 

detta samt utifrån att VGR i högre grad än GR bedöms ha de resurser som 

behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 kommuner 

föreslås en överföring av verksamheten från GR till VGR. 

Underhandsdiskussioner visar att såväl VGR som medarbetarna inom 

Validering Väst ser positivt på en verksamhetsövergång från GR till VGR. 

Verksamhetsövergången förutsätter att både GR och VGR fattar motsvarande 

beslut.  

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: Beskrivning av Validering västs uppdrag och strategi 

Bilaga 2: BHU-beslut - stödstruktur validering 

Bilaga 3: Slutrapport från arbetsgruppen kring stödstruktur för validering 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 

inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 

Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 

bildade dotterbolaget Meritea AB. 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 



Verksamhetsövergång Validering Väst till VGR    2 (3) 

Förbundsstyrelsen – ärende 7 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Linda Angborn, HR-strateg 

Datum: 2022-05-19, Diarienummer: 2022-00101 

 

  

 

valideringsverksamheten överfördes till GR i form av enheten Validering Väst 

inom avdelning arbetsmarknad och social välfärd.  

Valideringsverksamheten har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från VGR. Uppdraget har under åren inneburit att i 

samverkan med arbetsmarknadens parter och branscher arbeta för att stödja 

tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i Västra Götaland med god 

kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional och nationell förankring. 

Arbetet har resulterat i utveckling av valideringsmodeller inom olika 

yrkesområden som vård- och omsorg, detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. 

Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 

sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 

kommunerna. Exempel på kommande insatser: 

• Stöd till kommunerna i samband med kommande proposition med 

skallkrav att erbjuda inledande kartläggning och validering till alla 

elever som söker till vuxenutbildning 

• Stöd och struktur kopplat till den pågående omställningen på 

arbetsmarknaden gällande elektrifiering och digitalisering. 

• Ökat samarbete med andra regioner för nationell förankring och 

påverkansarbete i valideringsfrågor. 

Verksamhetsövergången 

GR är en av fyra delregioner i länet med uppdrag för 13 kommuner. VGR som 

har sitt uppdrag i hela länet finansierar idag Validering Väst samt bedöms ha 

de resurser som behövs för att stärka Validering Väst i förhållande till länets 49 

kommuner.  

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 

medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. Vid en 

verksamhetsövergång från GR till VGR skulle hela enheten flyttas över till VGR. 

VGR ser positivt på en verksamhetsövergång och det finns heller inga 

motsättningar hos medarbetarna inom Validering Väst, utan de är villiga att 

följa med till VGR.  En riskanalys har genomförts i samråd med berörda 

medarbetare, som också har fått information kring vad som gäller vid 

verksamhetsövergång utifrån LAS och SKR:s vägledning. Inga risker har lyfts 

gällande personalen. 

Tidplan 

• 2022-04-25 Information till lokala fackliga organisationer 

• 2022-04-27 Förslag till beslut - Förbundsledningsgruppen 

• 2022-05-04 Förslag till beslut - APT Validering Väst 

• 2022-05-30 Förslag till beslut – Förbundsstyrelsens presidium 
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• 2022-05-31 Facklig samverkan – CSG 

• 2022-06-14 Beslut i förbundsstyrelsen 

• 2022-06-17 Beslut hos i Regionutvecklingsnämnden, VGR 

• 2022-09-xx Inrangeringsförhandlingar mellan fackförbund och VGR 

• 2022-12-31 Verksamhetsövergång från GR till VGR 

 

Bedömning 

Under förutsättning att VGR fattar beslut kring att ta emot 

valideringsverksamheten står förbundsledningsgruppen på GR bakom ett 

beslut kring verksamhetsövergång. Avväganden har gjorts och en risk som har 

lyfts är befarad minskad tillgång till valideringsstöd för kommunerna om 

verksamheten flyttas till VGR och mindre möjligheter för kommunerna att 

påverka verksamheten. I samband med verksamhetsövergången ses därför 

kommunalförbundens roll i Validering Västs styrgrupp över. Ambitionen är att 

stärka kommunalförbundens möjlighet att påverka verksamhetsplanen. 

Frågan har även varit uppe i Västgruppen den 30 mars och ledningsråd VGK 

den 20 april, och det finns inget som tyder på att detta skulle innebära en 

försämring för kommunerna, snarare tvärt om utifrån ovan. 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

Lena Holmlund  

Avdelningschef, Arbetsmarknad och social välfärd 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

VGR 



Validering Väst, en del av kompetensplattform Västra Götaland

Finansieras till stor del av VGR

Fler valideringar med bra kvalitet 
inom Västra Götaland



Validering Västs uppdrag och strategi

Uppdrag
• Fler valideringar med bra kvalitet inom Västra Götaland

Strategi
• Påverka nationella beslutsfattare genom direkta och indirekta insatser

• Arbeta med utveckling av metoder, processer, strukturer och/eller utbildning, 
information där hållbara förutsättningar finns för finansiering av synliggörande av reell 
kompetens  



• Branschvalidering

• Validering inom vuxenutbildning

• Validering inom Yrkeshögskola

• Validering inom högskola och universitet

• KUB- och  FYR- modellerna

• SeQF

Validering Väst ger i hög utsträckning stöd 
regionalt, men det mesta av vårt arbete 
påverkas av nationella förutsättningar

• Lagar, regelverk, incitamentsystem och 
prioriteringar

• Finansiering av utveckling och löpande kostnader

• Nationella valideringsverktyg som är 
kvalitetssäkrade och digitaliserade

• Kunskapskravens (kvalifikationernas) relevans, 
läsbarhet och överförbarhet

Validering Västs fokusområden
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Slutrapport från arbetsgruppen för en 
stödstruktur för validering i Västra 
Götaland 
 
 
 
 
Uppdrag och sammansättning 
 
Arbetsgruppen för stödstruktur för validering har arbetat på uppdrag av BHU i 
Västra Götalandsregionen. Deltagare i gruppen har varit: 
 
Leif Carlsson, Skaraborgs kommunalförbund 
Björn Dufva-Hellsten, Meritea 
Göran Fock, Västra Götalandsregionen 
Ingmari Frimanson, Meritea 
Gustav Höjer, Göteborgsregionens kommunalförbund 
Karin Jansson, Fyrbodals kommunalförbund 
Marja-Leena Lampinen, Västra Götalandsregionen 
Anders Nilsson, Göteborgs Stad 
Kerstin Odén, Meritea 
Charlotte Stigh Brusin, Boråsregionens kommunalförbund 
 
Arbetsgruppen betraktar med denna rapport sitt hittillsvarande uppdrag som 
fullgjort, men står till förfogande för nya uppdrag i samband med implementering av 
en stödstruktur för validering i Västra Götaland. 
 
 
 
Definition (Valideringsdelegationen) 
 
”Validering är en process som innebär en strukturerad bedömning, värdering, 
dokumentation och ett erkännande av kunskaper och kompetens som en person 
besitter oberoende av hur de förvärvats” 
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Sammanfattning 
 
Arbetsgruppen har utifrån behovsinventering och analys nått samsyn om hur en 
stödstruktur för validering i Västra Götaland kan utformas som en integrerad del av 
den regionala kompetensplattform vilken Västra Götalandsregionen av Närings-, 
Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen har fått i uppdrag att etablera. 
Stödstrukturen för validering ska vara ett verktyg för kommunerna, kommunal-
förbunden, andra utbildningsanordnare och intressenter. Den ska tjäna som platt-
form för samverkan med näringslivet och arbetsmarknadens parter, vars deltagan-
de är av kritisk betydelse för valideringens ändamålsenlighet och reliabilitet. Stöd-
strukturen ska byggas i samspel mellan lokala, regionala och nationella nivåer och 
aktörer.  
 
Stödstrukturen föreslås bestå av: (1) delregionala strukturer med noder och mötes-
platser för att koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov, 
planera och implementera verksamhet, (2) en gemensam portal med modell- och 
metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera processerna kring validering (3) 
regional Valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och 
kvalitetsstöd, information och verka för samordningsvinster. 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och kommunalförbun-
den, och samordnas genom styrfunktionerna för den regionala kompetensplattfor-
men. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med målsättningen att det 
delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 2014. 
 
 
 
Utmaningar för kompetensförsörjningen 
 
Den snabba tekniska utvecklingen i kombination med ökad konkurrens på markna-
derna till följd av globaliseringen och den demografiska utvecklingen med omfatt-
ande pensionsavgångar och stagnerande befolkning i yrkesaktiva åldrar ställer oss 
inför stora utmaningar när det gäller att klara kompetensförsörjningen.   
 
Det handlar inte bara om nyrekrytering. Det finns också behov av fortbildning och 
kompetensutveckling för redan anställda. Västra Götaland är en tekniktung region 
där tillverkningsindustrin spelar en viktig roll både för exportinkomster och för att 
generera efterfrågan och arbetstillfällen i andra sektorer och branscher. Inom tek-
nikbranschen förnyas på tio år 80 procent eller mer av produktionstekniken, men 
bara 20 procent av arbetskraften (Teknikföretagen). Medarbetarnas kompetens-
utveckling är nödvändig för att bevara och stärka konkurrenskraften, såväl i den 
direkta varuproduktionen som i de stora delar av den privata tjänsteproduktionen 
som riktas mot varuförädlingen. Även de offentligt finansierade tjänsterna blir allt 
mer kunskapsintensiva. 
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Samtidigt visar forskningen att i runt tal en tredjedel av de anställda i Sverige är 
överkvalificerade för de arbetsuppgifter de har (Åberg 2002, Le Grand et al 2004, 
Näringsdepartementet 2000). Kompetens är en bristvara som vi hushållar dåligt 
med. Teknikutvecklingen, omdefiniering av tjänster, globaliseringen och 
befolkningsutvecklingen kommer att göra det allt dyrare att fortsätta med det. 
Validering är kvalitetssäkrade, systematiska metoder att ta tillvara människors 
reella kompetenser och effektivisera utbildningsinsatser. 
 
Användningsområden för validering 
 
Fem användningsområden för validering avtecknar sig omedelbart:  
 

• Att ta tillvara yrkesfärdigheter från andra länder och göra dem gångbara på 
svensk arbetsmarknad, t ex att göra erfarna murare från Bosnien anställ-
ningsbara genom att validera mot branschens yrkesbevis 

 
• Att förkorta utbildning genom att validera deltagarens redan uppnådda 

kunskaper och färdigheter inom området och individanpassa utbildnings-
insatserna. I Göteborgsområdet har sedan 1998 cirka fem tusen vård- och 
sjukvårdsbiträden med validering i genomsnitt halverat utbildningstiden 
till att bli undersköterskor 

 
• Att underlätta för arbetsgivare att klara rekryteringsbehov och kompetens-

försörjning internt genom validering och kompletterande, individanpas-
sade utbildningsinsatser av redan anställda 

 
• Att åstadkomma verksamhetsutveckling i arbetslivet med utgångspunkt i 

kartläggning och bättre tillvaratagande av medarbetarnas reella kompe-
tenser, något som det finns mångårig erfarenhet inom t.ex. teknikbransch-
en i Göteborgsområdet 

 
• Att underlätta omställning och matchning till nya arbetstillfällen i samband 

med strukturomvandling 
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Fördelar med att samordna regionalt 
 
Det finns betydande vinster med att samarbeta med validering på regional nivå i 
Västra Götaland. 
 
 
För individen 
 

• Större valideringsutbud att välja på och snabbare ingång 
• Validering med högre kvalitet och legitimitet 
• Dokumentation som är mer gångbar regionalt och i större omfattning 

nationellt 
 
 
För samhället 
 

• Nyttja samma valideringsmodeller. Minskar kostnader för metodutveckling 
och ger förutsättningar för högre legitimiteten hos modeller och 
dokumentation 

• Underlättar koppling till nationella (exempelvis branschbestämda) och 
internationella standards (exempelvis European Qualification Framework) 

• Underlättar anknytning till en kommande nationell struktur för validering 
• Underlättar samarbete med olika intressenter som branscher, validerings-

utförare, metodutvecklare och myndigheter 
• Dela på kostnaden för spetskompetenser inom valideringsområdet 
• Flera valideringsnoder kan knytas samman i en struktur där varje nod 

specialiseras till särskilda områden, vilket innebär att antalet validander 
kan bli tillräckligt stort även inom små valideringsområden. Ger kostnads-
fördelar då styckkostnaden per validering inom en rad områden, exempel-
vis bygg, är starkt volymberoende 

• Ökade möjligheter till erfarenhetsutbyte och kunskapsspridning 
• Samarbete ökar handlingskraften i utvecklingsarbetet 
• Ger ekonomiska fördelar genom att kostnaderna delas för en gemensam 

portal med valideringsmetoder och modeller, IT-stöd både för validering 
och för processer i samband med detta (exempelvis administrativa), 
regelverk, bank av valideringsutförare, fora för erfarenhetsutbyte m.m. 

 
 
För näringslivet och offentliga aktörer 
 

• Bättre tillgång till validering för att klara rekryteringsbehov, främja 
verksamhetsutveckling och för näringslivet stärka konkurrenskraften 

• Större möjligheter till inflytande över valideringens utformning och 
anpassning till branschernas behov 

 



 5 

Konkurrensfördel i Västra Götaland 
 
I Västra Götaland har utvecklingsarbete med validering bedrivits i samverkan 
mellan näringslivet, kommunal vuxenutbildning och arbetsförmedlingen sedan 
slutet av 1990-talet. Såväl metodutveckling som volymer har drivits längre än på 
andra håll i landet. Verksamhetens former har dock präglats av bristande stabilitet 
och ad hoc-lösningar. Arbetsgruppen bedömer det som angeläget att den betydan-
de regionala kompetensuppbyggnad som ägt rum inom området förankras i en 
hållbar struktur, som kan knyta an till både ett nationellt system för validering i 
vardande och de standarder som utformas på europeisk nivå (t.ex. EQF). I detta 
finns ett försprång och en konkurrensfördel för Västra Götaland som det är viktigt 
att slå vakt om i en tid som allt mer kännetecknas av stora utmaningar när det 
gäller arbetsmarknadens kompetensförsörjning.        
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Förslag till stödstruktur för validering i Västra Götaland 
 

 
*Mäklare/Motor funktionen har olika innebörd i de olika delregionerna, se nedan.  

 
 
Skaraborg 
 
Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• plantera validering i branschråden 
• verka för valideringsinsatser 
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Sjuhärad 
 
Mäklare/Motor 
 

• vara förtrogen med valideringsbegreppet 
• informera och driva nätverk för valideringsaktörer i regionen 
• samordna valideringsinsatser mellan olika aktörer 
• verka för fler valideringsinsatser 

 
 
GR 
 
Mäklare/Motor 
 

• ingå i strategiskt utvecklingsarbete 
• känner utbildningsanordnare i territoriet 

    - Skapa kontaktytor mellan intressenter 
    - Informera och initiera 
    - Vara uppdaterad i Valideringsfrågor 

          - Matchning 
• bransch 

    - unikt (ex. Teknikföretagen) 
    - generellt (ex Vård) 

 
 
Fyrbodal 
 
Mötesplats/Mäklare/Motor 
 

• känner utbildningsanordnare i territoriet 
    - driva delregionalt närverk för utförare 

          - verka för valideringsinsatser 
          - samordna insatser (t.ex. mellan branscher, mellan validerare) 
• är förtrogen med valideringsbegreppet 
• äger viss kunskap om valideringsmetoder i territoriet 
• plantera validering i de lokala och delregionala kompetensplattformarna 
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Styra och samordna 
 
Stödstrukturen för Validering bör vara en väl integrerad del av den regionala 
kompetensplattformen 
 
 
 
Ekonomi 
 
Stödstrukturen samfinansieras av Västra Götalandsregionen och 
kommunalförbunden. Strukturen etableras successivt under 2012 och 2013 med 
målsättningen att det delade huvudmannaskapet och finansieringen är realiserat 
2014. Utförande av validering finansieras av respektive beställare/avnämare. 
 
 
 
 

o O o 
 
 
 
 
Referenser 
 
Le Grand, C., Szulkin, R. och Tåhlin, M. (2004) "Överutbildning eller kompetensbrist? Matchning på 
den svenska arbetsmarknaden 1974 - 2000", kap. 9 i Bygren, M., Gähler, M. och Nermo, M., (red.) 
Familj och arbete – vardagsliv i förändring. Stockholm: SNS förlag. 

 
Näringsdepartementet (2000), Kompetensparadoxen, Ds 2000:49.  

 

Åberg, R. (2002), "Överutbildning - ett arbetsmarknadspolitiskt problem?", kap. 3 i Abrahamsson, 
K., Abrahamsson, L., Björkman, T., Ellström, P-E. & Johansson, J. (red.) Utbildning, kompetens och 

arbete. Lund: Studentlitteratur. 
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§ 109 

Inriktningsbeslut om Validering Västs flytt från 
Göteborgsregionen till Västra Götalandsregionen 
Diarienummer RUN 2022-00191 

Beslut 
1. Regionutvecklingsnämnden ställer sig bakom verksamhetsövergången av 

Validering Väst från Göteborgsregionen till Västra Götalandsregionen, under 
förutsättning att processen för verksamhetsövergången genomförs enligt plan.  

Jäv 
Bengt Forsling (S) anmäler jäv och deltar inte i genomgång eller beslut av 
ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 
Vid årsskiftet 2021/2022 och i samband med vissa personalförändringar på 
Validering Väst, tog Göteborgsregionen (GR) upp frågan om en 
verksamhetsövergång av Validering Väst från GR till Västra Götalandsregionen 
(VGR).  

Validering Väst har av praktiska och historiska skäl organisatoriskt tillhört GR 
istället för VGR, trots att uppdraget är regionalt och styrning och finansiering 
kommit från Regionutvecklingsnämnden sedan 2012. 

För Validering Väst att tillhöra VGR är en logisk förändring som skulle ge bättre 
förutsättningar att arbeta över hela regionen och därmed lättare genomföra det 
uppdrag som Regionutvecklingsnämnden årligen ger Validering Väst. Det skulle 
även öka tydlighet vid kommunikation, nätverkande och samarbete med andra 
aktörer regionalt, nationellt samt inom EU.  

Under våren 2022 har frågan om lämplig placering av Validering Väst hos VGR 
undersökts av Koncernkontoret som kommit fram till att 
Folkhögskoleförvaltningen är en lämplig placering. 

I juni 2022 planerar GR att fatta beslut om att släppa Validering Väst och 
Styrelsen för VGRs folkhögskolor planerar att fatta beslut om att ta emot 
Validering Väst. Samtidigt har den formella processen för 
verksamhetsövergången, där de tre medarbetarna på Validering Väst flyttas över 
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från GR till VGR, påbörjats av HR-experter på GR och VGR enligt etablerade 
rutiner.  

För Regionutvecklingsnämnden innebär övergången att valideringsfrågan, som är 
en central del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet, knyts närmare 
regional utveckling. Uppdrag och finansiering fortsätter som innan, i form av ett 
verksamhetsbidrag där mottagaren från den 1 januari 2023 är Styrelsen för VGRs 
folkhögskolor istället för GR. 

Beslutsunderlag 

 Tjänsteutlåtande daterat 2022-05-24 

Skickas till 

 Anders Ahlström, anders.ahlstrom@vgregion.se, Folkhögskoleförvaltningen, 
för kännedom 

 Lena Holmlund, lena.holmlund@goteborgsregionen.se , Göteborgsregionen 
för kännedom 
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Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter:  ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 17 oktober 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge alltid ert namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer 
som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i 
målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
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 12 juli 2022 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 

ÖVERKLAGANDE  

 

Klagande:   
Kommunmedlem i Göteborgs kommun 

 
 

  
 

Överklagat beslut: Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut den 14 juni 2022 under §§ 405 
sammanträdestider 2023, och § 400 Verksamhetsövergång av 
Validering i väst.  

Saken  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
förkortad KL 

 

YRKANDEN 

1. Beslutet om distansdeltagande strider mot lag och förbundsstyrelsen är inte 
behörig att besluta om distansdeltagande vilket gör att styrelsen fattat ett beslut 
som de inte är behöriga och beslutet har därmed inte tillkommit i laga ordning.  

2. Beslutet om verksamhetsövergången strider mot lag och har inte tillkommit i laga 
ordning.  

3. Jag begär att domstolen beslutar om verkställighetsförbud för punkterna 1-2 tills 
domstolen slutligt avgör målet.  
 

Beslutet att medge deltagande på distans för sammanträden 

1. Av 36 § reglementet för förbundsstyrelsen1 framgår att ledamöter av 
förbundsstyrelsen kan medverka i sammanträdet om det finns särskilda skäl. Det är 
ordförande som avgör inför varje möte om en särskild ledamot har särskilda skäl.  
 

2. Av 6 kap. 24 § KL framgår att det är fullmäktige som i en nämnds reglemente ska 
besluta om hur distansdeltagande får lov att ske. Av reglementet framgår att det inte 
finns någon generell möjlighet att i förväg besluta om att sammanträdena ska vara på 
distans för alla eller merparten av förbundsstyrelsens ledamöter och tjänstgörande 
ersättare.  
 

 
1 Bilaga 1 – Förbundsstyrelsens reglemente 
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3. Sveriges kommuner och regioner har i sitt förslag till Reglemente för styrelse 
 och nämnder i sitt förslag till reglemente kommenterat motsvarande bestämmelse 

som finns i förbundsstyrelsens bestämmelse om möjligheten att närvara på distans. 
Av kommentaren framgår dels att särskilda skäl markerar att ett sammanträdde ska 
vara fysiskt med där distans deltagandet för en eller flera ledamöter på distans som 
komplement.2  

 
4. Av beslutet anges två sammanträden med förbundsstyrelsen ska ske via Teams, dvs 

distanssammanträde för ledamöterna av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär dels att det inte är ordförande utan styrelsen i sin helhet som fattat 
beslutet om distansdeltagande vilket strider mot gällande reglementet.  
 

5. Styrelsen motivering till distansdeltagandet är att ledamöterna ska spara tid och 
miljö kan inte bedömas vara särskilda skäl i den mening som avses i reglementet. De 
motiv som anges har snarare innebörden av att allmänt tillåta samtliga ledamöter 
närvara på distans. Om fullmäktige medgivit det hade fullmäktige inte genom 
reglementet skrivit in förbundsstyrelsens reglemente att det krävs särskilda skäl.  

 
6. Utifrån att det inte kan anses utgöra särskilda skäl och att styrelsen går över sin 

behörighet gällande distansdeltagande som är ordförandens beslutsmandat innebär 
att beslutet om distansdeltagande dels strider mot lag och reglementet, och att 
beslutet är fattat av ett organ som inte äger beslutet om distansdeltagande.  

 
Verksamhetsövergången 
 
7. I redogörelse av ärendet framgår att verksamheten bedrevs i kommunalregi hos 

Göteborgs kommun innan verksamheten överlämnades till Göteborgsregionens 
kommunalförbund och bolagiserades 2004 som avvecklades och övergick i drift i 
förvaltningsform från 2012.  
 

8. Av promemoria3 upprättad inom förbundet den 19 september 2003 som revideras 30 
september 2003, framgår att förbundet genom överlämnandet av valideringsarbetet 
som är en kommunalverksamhet skulle kommunalförbundet bli huvudman för 
verksamheten (jfr 3 kap. 8 § KL).  

 
9. Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att huvudmannaskapet för valideringen 

överlämnades 2004 från kommunerna till kommunalförbundet. Där är såldes klarlagt 
att uppgiften har kommit från kommunerna och att det efter 2004 och framåt har 
kommunalförbundet varit ansvarig för uppgiften. Kommunalförbundet har sedan 
2004 varit huvudman för uppgiften.  
 

10. Av 3 kap. 8 § KL framgår att förbundskommunerna genom antagande av 
förbundsordningen kan överlämna uppgifter som en kommun är ansvarig för till ett 
kommunalförbund. Denna överföring av uppgiften skedde 2004 och ges till uttryck i 
förbundsordningens 3 § genom följande skrivning:  

 
2 Bilaga 2 - SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans.  
3 Bilaga 3 – Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 2003.  
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– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 
skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
 

11. Av 3 kap. 16 § 1991 års kommunal, dagens 10 kap. 1 § i nuvarande kommunallag 
framgår att en kommun (jfr 9 kap. 2 § KL) kan lämna över en kommunal uppgift till 
ett aktiebolag under förutsättning angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 
nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
 

12. Utifrån att valideringsverksamheten även har varit bolagiserad av 
kommunalförbundet visar det att uppgiften har varit en uppgift för vilket 
kommunalförbundet varit huvudman (jfr 3 kap. 8 § KL). Det får såldes vara visat att 
valideringsverksamheten som bedrivs är en uppgift som kommit från de 13 
medlemskommunerna. Västra Götalandsregionen är inte en av de kommuner som 
lämnat över uppgiften till kommunalförbundet och ingår inte i kommunalförbundet.  

 
13. Utifrån att uppdrag har lämnats av kommunerna så är det kommunernas uppdrag för 

validering som överlämnats och därmed är inte regionen behörig att bedriva den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för och som GR bedrivit genom att 
förbundskommunerna överlämnat uppgiften (jfr 2 kap. 1 § KL och 20 kap. skollagen). 
Vidare kan inte ett kommunalförbund överföra verksamheten till en annat 
offentligrättsligt organ i första hand för en uppgift som är primärkommunal. Det är 
endast förbundskommunerna som kan förändra uppgiften och ansvaret för validering 
och det sker genom justeringar i förbundsordningen och sedan kan varje kommun 
överlämna delar av uppgiften till regionen med stöd av skollagen.  

 
14. Av 4 § Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom 

kommunal vuxenutbildning framgår att den verksamhet som Validering i Väst 
bedriver är en kommunal angelägenhet och inte en uppgift för regionen. Lika så talar 
20 kap. 18 § skollagen för detta då det är specialreglerat i vilken utsträckning som en 
kommun kan överlåta uppgiften på en region. En sådan överlåtelse kan ske från en 
kommun till ett kommunalförbund till en region, då det strider mot hur ansvar 
överförs mellan offentlighetsrättsliga organ. Det finns inte stöd i kommunallagen för 
en sådan hantering där utfallet blir att regionen blir huvudman.   
 

15. I förbundsordningen (jfr punkt 10) anges att närmare bestämmelser om vad som 
ingår i kommunalförbundets uppdrag i det samverkansavtal som gäller för 
vuxenutbildningen. Av punkten 4.1. i samverkansavtalet4 framgår att 
kommunalförbundet ansvarar även för validering. Detta sammantaget gör att 
uppgiften kring validering är en uppgift för kommunalförbundet och 
samverkansavtalet bör likställas med status som förbundsordningen då avtalet 
reglerar förhållandet mellan förbundskommunerna och kommunalförbundet.  

 

 
4 Bilaga 4 - Samverkansavtal för vuxenutbildning 2020 – 2023  
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16. Vidare bör om den aktuella verksamhetsövergång beslutas av fullmäktige då det rör 
om en principiell fråga genom att förbundet önskar överföra verksamhet till en 
region för en verksamhet som är kopplad till en uppgift som förbundet fått från sina 
medlemskommuner. Den mottagande regionen är inte medlem i 
kommunalförbundet och därför rör det sig om ett beslut av principiell betydelse och 
förbundets verksamhet och organisering.  
 

17. Ett kommunalförbunds mandat och uppdrag bygger på att förbundet får mandatet 
från medlemskommunerna och uppdraget kan vara helt eller partiellt från de 
deltagande kommunerna. Uppdrag anges i förbundsordningen och är en 
förutsättning för att kommunalförbundet ska kunna hantera uppgifterna då 
kommunalförbundet lyder under legalitetsprincipen som den anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen – makten utövas under lagarna – och 5 § förvaltningslagen.  

 
18. Beslutet om verksamhetsövergång verkar inte föranleda någon ändring av 

förbundsordningen som justerar kommunalförbundets uppdrag varvid uppdraget 
fortsatt är en del av uppgifterna som kommunalförbundet ska bedriva och därför 
strider beslutet även mot förbundsordningens 3 § om kommunalförbundets uppdrag.  

 
19. Det är sammantaget visat att det är kommunalförbundet som är huvudman och 

ansvarig för Validering i Västs verksamhet genom att uppgiften har lämnats till 
kommunalförbundet och har varit så i närmare 18 år. Förbundsstyrelsen är inte 
behörig att överlåta en verksamhet för vilket kommunalförbundet är ansvarig och i 
annat fall avser frågan en sådan principiell fråga att den ska beslutas av 
förbundsfullmäktige.  

 
20. Beslutet om verksamhetsövergång strider därför mot lag och beslutet har inte 

kommit till i laga ordning.  
 

Inhibition  
 
21. Beslutet om verksamhetsövergången påverkar dels de anställda som omfattas av 

beslutet om verksamhetsövergång och när beslutet väl verkställts är det svårt att låta 
beslutet gå åter. Det tillsammans med det som anförs i sak gör att det är sannolikt att 
besluteten strider mot lag eller har beslutats av ett inte behörigt organ. Därför ska 
besluten tillsvidare inte få verkställas.  
 

22. Gällande distansdeltagande är det uppenbart att styrelsen gått utöver sin 
beslutsbefogenhet enligt sitt reglemente.  

 

  
 
Bilagor  
1. Förbundsstyrelsens reglemente 
2. SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans 
3. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 

2003 
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4. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 
2003 
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Förbundsstyrelsen – ärende 9 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-09-14, Diarienummer: 2022-00229 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Yttrande till förvaltningsrätten i 
laglighetsprövningsmål 8044-22 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att ordförandens yttrande till 

förvaltningsrätten enligt beslut den 29 augusti 2022, § 533, antas som 

förbundsstyrelsens eget yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen föreslås konfirmera det yttrande som ordföranden avgett till 

förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning, eftersom lagligheten 

ifrågasatts. 

Beslutsunderlag 

1. Ordförandebeslut den 29 augusti 2022 med yttrande till 

förvaltningsrätten i mål 8044-22.  

2. Överklagandeskrift 2022-07-22. 

3. Dom angående ordförandebeslutet - mål 9860-22 

4. Föreläggande från förvaltningsrätten 2022-09-07   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Med anledning av överklagande av förbundsstyrelsens beslut den 14 juni 2022 

om sammanträdestider (§ 405) och verksamhetsövergång av Validering Väst (§ 

400) förelade förvaltningsrätten den 12 juli 2022 kommunalförbundet att 

senast den 4 augusti 2022 avge yttrande över överklagandet. Med hänsyn till 

semesterperioden begärdes anstånd med att avge yttrande till den 30 augusti 

2022, vilket domstolen beviljade. 

Förbundsledningen tog fram ett förslag till yttrande som översändes till 

förbundsstyrelsens medlemmar den 24 augusti 2022 för eventuella 

synpunkter. Inga synpunkter inkom och ordföranden fattade den 30 augusti 

2022 beslut om yttrandet med stöd av delegationen att fatta beslut i 

brådskande ärenden. Beslut och yttrande skickades därefter in till 

förvaltningsrätten. 

Enligt 6 kap. 39 § kommunallagen kan uppdrag ges till ordföranden att 

besluta på styrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att styrelsens 
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 Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-09-14, Diarienummer: 2022-00229 

  

 

avgörande inte kan avvaktas. Sådan delegation har skett enligt punkt 1 i 

gällande delegationsordning. 

Klaganden i målet har överklagat ordförandebeslutet och gjort gällande att 

ärendet inte varit så brådskande att förutsättning förelegat att fatta ett sådant 

beslut. Förvaltningsrätten har avslagit detta överklagande med hänvisning till 

att rätten begärt nytt yttrande från förbundsstyrelsen, att svara senast den 17 

oktober 2022. 

Förbundsledningen vill också informera att vi överväger föreslå 

förbundsstyrelsen att föreslå förbundsfullmäktige att konfirmera beslutet om 

verksamhetsövergång av Validering Väst i ett senare ärende. 

Bedömning 

Med anledning av att Förvaltningsrätten önskar förnyat yttrande från 

förbundsstyrelsen föreslås att förbundsstyrelsen konfirmerar ordförandens 

delegationsbeslut. 

 

  

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Jan Persson 

Jurist 

Skickas till 

Förvaltningsrätten i Göteborg 
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Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

Protokoll  
NÄRVARANDE

Ledamöter

Axel Josefson (M), Göteborg, förbundsstyrelsens ordförande  

Sekreterare

Gunnel Rydberg, Göteborgsregionen
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Förbundsstyrelsens ordförande

Protokoll 2022-08-29, ordförandebeslut 
Göteborgsregionens kommunalförbund
GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg

§ 533. Yttrande till Förvaltningsrätten med anledning av 
laglighetsprövning enligt kommunallagen, mål 8044-22

Med stöd av förbundsstyrelsens delegationsordning, punkt 1, fattar 
ordföranden följande;

Beslut

Förbundsstyrelsen godkänner föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten.

Sammanfattning av ärendet

2022-07-12 inkom en överklagan till Förvaltningsrätten av förbundsstyrelsens 
beslut den 14 juni 2022, §§ 405, Sammanträdestider 2023, och § 400, 
Verksamhetsövergång Validering i väst. Förvaltningsrätten har medgett GR 
anstånd med att lämna sitt yttrande i ärendet till den 30 augusti 2022.   

Ett förslag till yttrande har tagits fram, daterat 2022-08-30. 
Förbundsstyrelsen har getts möjlighet att lämna synpunkter på yttrandet per 
epost. 

Enligt förbundsstyrelsens delegationsordning får förbundsstyrelsens 
ordförande fatta beslut i brådskande ärenden då förbundsstyrelsens beslut inte 
kan avvaktas. Så är fallet i detta ärende, då förbundsstyrelsens nästa 
sammanträde äger rum 30 september 2022. Förbundsstyrelsens ordförande 
föreslås därför, med stöd av gällande delegationsordning punkt 1, att på 
styrelsens vägnar godkänna föreliggande yttrande och att det översänds till 
Förvaltningsrätten. Delegationsordningens villkor att samråd ska äga rum med 
presidiet är uppfyllt genom att hela styrelsen haft möjlighet lämna synpunkter.

Beslutet anmäls till förbundsstyrelsens nästa möte.

 

Sekreterare

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras

Axel Josefson
Förbundsstyrelsens ordförande
 

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
3a

f4
29

1-
fc

89
-4

1b
8-

8c
32

-1
cb

df
8b

da
72

b



	

Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.

Ordförande förbundsstyrelsen: Axel Josefson

S
ig

na
tu

re
 re

fe
re

nc
e:

 7
3a

f4
29

1-
fc

89
-4

1b
8-

8c
32

-1
cb

df
8b

da
72

b

Kopia/bekräftelse på e-signerat dokument.

Signed by: Axel Josefson
Date: 2022-08-29 17:22:17
BankID refno:  34c4c24b-3195-4ed3-8f38-d88f42364154



   1 (5) 

 

 

Svar i mål om laglighetsprövning 

Datum: 2022-08-30 

 

Förvaltningsrätten i Göteborg 

Box 53197 

400 15 Göteborg  

Svar i mål om laglighetsprövning, målnummer 
8044-22 
 

Ert föreläggande den 21 juli 2022. 

Laglighetsprövning gällande beslut om sammanträdestider och 

plats för förbundsstyrelsens möten 2023. 

Förbundsstyrelsens beslut om sammanträdestider för 2023 är att betrakta som 
en procedurfråga som ingår i styrelsens planering av sin egen verksamhet. 
Beslutet är av rent förberedande art och därför inte överklagbart enligt 13 kap. 

2 § 3 p. kommunallagen. Detsamma gäller i beslutet ingående 
ställningstagande att två av mötena planeras hållas även digitalt, alltså med 
möjlighet för ledamöter och ersättare att delta på distans. Det bör noteras att 
lagstiftaren i 6 kap. 23 § kommunallagen använt lokutionen ”bestämmer tid 

och plats”, inte beslutar om tid och plats, vilket talar för att ställningstagandet 
inte är ett överklagbart beslut. Ställningstagandet om sammanträdestider och 
fysiska eller digitala möten kan komma att ändras beroende på yttre 

omständigheter, t.ex. pågående pandemis utveckling.  

För det fall rätten anser beslutet överklagbart vill förbundsstyrelsen anföra 

följande; 

Förbundsfullmäktige har enligt 6 kap. 24 § kommunallagen rätt att besluta i 
vilken utsträckning ledamöter får delta i en nämnds sammanträden på distans. 
Några begränsningar i denna rätt, utöver de som anges i 5 kap. 16 § om sättet 

för deltagandet, finns inte. Förbundsfullmäktige har i förbundsstyrelsens 
reglemente, § 36, beslutat att förbundsstyrelsen, om särskilda skäl föreligger, 
får sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans. I detta 

inbegrips att förbundsstyrelsen äger rätt att besluta hålla ett sammanträde 
även på distans. Som framgår av kommentaren till SKR;s normalreglemente är 
bestämmelsen utformad som ”en frivillig möjlighet för nämnden att besluta  
om sammanträde på distans”. Kommunallagen exkluderar således inte 

förbundsstyrelsen från att fatta beslut om att hålla sammanträde på distans och 
regleringen i reglementet ger förbundsstyrelsen denna rätt.  

Bestämmelsen om att ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i det 
enskilda mötet är avsedd för de fall då enskild ledamot inför ett möte så begär. 

Denna bestämmelse begränsar inte förbundsstyrelsens rätt att planera för 
sammanträde på distans.   

Förbundsstyrelsen får alltså enligt sitt reglemente sammanträda med 
ledamöter och ersättare på distans, om särskilda skäl föreligger. Det är inte 
tydligt i reglementet, som bygger på SKR normalreglemente, om det är 

styrelsen som ska ha särskilda skäl eller om dessa skäl ska uppfyllas av ledamot 
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eller ersättare som vill delta på distans. Som lagstiftning och normalreglemente 
formulerats är den mest rimliga utgångspunkten att de särskilda skälen endast 
är kopplade till de enskilda ledamöternas och ersättarnas deltagande, inte till 

styrelsens möjlighet att avgöra vid vilka möten deltagande på distans ska 
kunna ske. 

Om förvaltningsrätten ändå anser att förbundsstyrelsens befogenhet att 
planera in ett möte med digitalt deltagande kräver särskilda skäl, anser 

förbundsstyrelsen att sådana föreligger. Som skäl anges i tjänsteskrivelsen att 
erfarenheten under pandemin visat att digitala möten fungerat väl, att det 
sparar tid för ledamöter och gynnar miljön i form av uteblivna resor. Därtill 
kommer att smittspridningen i samhället gällande Covid 19 fortfarande pågår. 

De digitala mötena kommer vara begränsade i antal, såvida inte 
smittspridningen föranleder annat. Deltagande på distans tillämpas 
fortfarande som ett komplement till fysiska möten, vilket varit lagstiftarens 

utgångspunkt. Även när digitalt deltagande planeras är basen för mötet fysiskt 
på senare angiven plats. 

Det måste primärt vara en fråga för förbundsstyrelsen vad som utgör särskilda 
skäl för beslutet. I andra hand kan frågan möjligen prövas av 
förbundsfullmäktige. Det förefaller inte rimligt att laglighetspröva motiven för 

hur förbundsstyrelsen planerar sina möten. Förbundsstyrelsen anser att 
särskilda skäl föreligger och att beslutet därmed inte strider mot angivna 
befogenheter i reglementet eller lag. 

När det gäller enskilda ledamöters och ersättares särskilda skäl för att delta 

digitalt föreligger ännu inga ställningstaganden. 

Det överklagade beslutet strider därmed inte mot lag och förbundsstyrelsen har 

varit behörig bestämma om möten med deltagande på distans. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås. 

Laglighetsprövning av beslut om verksamhetsövergång av 

Validering Väst till Västra Götalandsregionen. 

Klaganden synes felaktigt utgå från att Göteborgsregionens kommunalförbund 
genom enheten Validering Väst svarar för hela valideringsverksamheten inom 

kommunalförbundets 13 kommuner eller Västra Götalandsregionen. Validering 
Västs uppdrag är kortfattat att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
Västra Götalandsregionen, inte bedriva den. Att utföra validering är ett 
kommunalt uppdrag inom vuxenutbildningen och ansvaret för det ligger kvar 

på primärkommunerna inom Göteborgsregionen. 

Bakgrund om verksamheten 

Validering Väst är en stödorganisation för den valideringsverksamhet som 
bedrivs i Västra Götalandsregionen. Verksamheten och uppdraget består i 1. att 
upprätthålla delregionala stödstrukturer med noder och mötesplatser för att 
koppla samman valideringens aktörer och avnämare, kartlägga behov och 

planera och implementera verksamhet 2. Att tillhandahålla en gemensam 
portal med modell- och metodbank, IT-stöd och verktyg för att hantera 
processerna kring validering och 3. Att upprätthålla en regional 
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valideringskompetens med uppgift att bistå med bl.a. metod och kvalitetsstöd, 
information och verka för samordningsvinster. För en djupare inblick i 
verksamheten hänvisas till Validering Västs verksamhetsplan 2023, se bilaga 1.  

Valideringsverksamheten i Göteborgsregionen startades 1998 i projektform 

inom Kunskapslyftet. År 2001 inrättades Valideringscentrum som en enhet 
inom Vuxenutbildningsförvaltningen i Göteborg med LO, TCO, Svenskt 
Näringsliv och Företagarna som anknutna samarbetsparter och med stöd av 

Europeiska socialfonden. År 2004 överfördes verksamheten till GR som 
bildade dotterbolaget Meritea AB. Den 1 januari 2012 avvecklades bolaget och 
GR skapade enheten Validering Väst inom avdelning arbetsmarknad och social 
välfärd, med ett annorlunda uppdrag.  

Validering Västs verksamhet har under årens lopp till stora delar skett på 

uppdrag av och med medel från Västra Götalandsregionen VGR. Uppdraget har 
under åren inneburit att i samverkan med arbetsmarknadens parter och 
branscher arbeta för att stödja tillkomsten av ett behovsstyrt valideringsutbud i 

Västra Götaland med god kvalitet samt hög tillgänglighet med både regional 
och nationell förankring. Arbetet har resulterat i utveckling av 
valideringsmodeller inom olika yrkesområden som vård- och omsorg, 
detaljhandeln, bygg, måleri, med flera. Uppdraget är länsgemensamt.  

Verksamhetsflytten bedöms göra verksamheten mer tydlig och begriplig för 

samverkansparter samt att Validering Väst i ännu större utsträckning kan ägna 
sig åt operativa insatser kopplade till uppdraget från VGR i samarbete med 
kommunerna.  

Validering Väst bedriver alltså ingen egen valideringsverksamhet och fråntar 
inte medlemskommunerna eller andra aktörer deras ansvar för validering. 

Enheten Validering Väst omfattar idag en enhetschef, två månadsanställda 
medarbetare, en timanställd medarbetare och två externa konsulter. 
Verksamheten finansierades i sin helhet under 2021 med bidrag från Västra 

Götalandsregionen om 4 miljoner kronor och därutöver projektmedel och 
bidrag om 689 000 kr från ESF, universitet, yrkesnämnder, branscher m.fl. 
Någon finansiering från medlemskommunerna förekommer inte.   

År 2010 fick regionerna ett uppdrag från regeringen att arbeta med sk 
Kompetensplattformar. Strukturer för validering på regional nivå var en del av 

detta arbete. Den 1 april 2011 gav Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 
dåvarande Regionutvecklingssekretariatet i uppdrag att tillsammans med de 
fyra kommunalförbunden redovisa hur en gemensam stödplattform för 

valideringsverksamhet kunde utvecklas. I samband med detta omvandlades 

GR-verksamheten till Validering Väst - en regional stödstruktur för 
valideringsfrågor. Sedan 2012 får Validering Väst ett årligt verksamhetsbidrag 

från Regionutvecklingsnämnden och är en central del i det regionala 
kompetensförsörjningsarbetet.  

VGR är en av de regioner som kommit längst i att etablera en välfungerande 
struktur för validering och den expertis som byggts upp på Validering Väst är 
ledande i Sverige.  
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Att verksamheten legat kvar på GR trots att uppdraget blev regionalt var 
framför allt av praktiska skäl. Placeringen har dock inte varit helt logisk 
eftersom Validering Västs uppdrag alltid har varit att arbeta i hela regionen och 

att vara ett stöd för alla 49 kommuner i Västra Götaland.  

Validering är en central del i det regionala kompetensförsörjningsarbetet och 
bidrar till att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 
kompetens. Såsom Valideringsdelegationen påtalar i sitt slutbetänkande - 

Validering för kompetensförsörjning och livslångt lärande (SOU 2019:69) - är 
validering ”en central del av kompetensförsörjningsarbetet. En väl 
fungerande kompetensförsörjning är central för hållbar regional tillväxt 
genom att arbetsgivare i privat och offentlig sektor får tillgång till rätt 

kompetens. Validering kan bidra till att skapa nytta ur ett regionalt 
kompetensförsörjnings- och sysselsättningsperspektiv genom att synliggöra 
och bekräfta den kompetens som finns i regionen. Regionerna bör driva på, 

samordna, stödja och öka kunskapen bland regionala aktörer när det gäller 
validering. Regional samverkan om validering kan bidra till likvärdig 
tillgång till validering mellan kommuner och att systemet för validering hålls 
ihop.”  

Regionernas åtagande att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor har stärkts 

genom revidering av lagen om regionalt utvecklingsansvar § 5 p. 2 (lag 
2022:1090) som tydliggör att regioner ska arbeta med 
kompetensförsörjningsfrågor. Att etablera effektiva strukturer för validering är 

dessutom en del av regeringens villkorsbeslut till regionerna. Validering 
beskrivs också i RUSen 2021-2030 och programmet Bygga Kompetens, som en 
central del av det regionala kompetensförsörjningsarbetet. 

Kommentarer till överklagandet 

Det är korrekt att Göteborgs kommun överlämnade viss valideringsverksamhet 
till Göteborgsregionens kommunalförbund. Valideringar utfördes i bolagsform 

fram tills Meritea AB avvecklades den 1 januari 2012. Verksamheten 
omvandlades till Validering Väst och har därefter vidgått en hel del 
förändringar till dagens. Verksamheten som Validering Väst bedriver har 

utvecklats inom kommunalförbundet. Den har inte överlämnats från 
medlemskommunerna utan tillkommit på det sätt som beskrivits ovan.  

Göteborgsregionens kommunalförbund är i dag huvudman för Validering Västs 
verksamhet, men verksamheten härrör inte från något uppdrag från 
medlemskommunerna. Uppdraget att utveckla och stödja 

valideringsverksamheten i Västra Götalandsregionen är inte en 

primärkommunal uppgift. Verksamheten har utvecklats inom 
kommunalförbundet till att omfatta stöd och utveckling för validering i hela 

Västra Götalandsregionen, vilket är ett skäl till att verksamheten nu övergår till 
den regionala nivån. Ansvar och verksamhet kopplas därmed samman i rätt 
organisation.  

Förbundsordningen anger inom vilket område kommunalförbundet ska verka. 
Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i 

Göteborgsregionen inom bl.a. kompetensutveckling, kompetensförsörjning, 
vara mötesplats och driva nätverk och gemensamma utvecklingsprojekt. Enligt 
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förbundsordningens § 3 är förbundet myndighetsutövande inom en begränsad 
del av utbildningsområdet och samverkansorgan mellan kommunerna inom 
bl.a. arbetsmarknad och utbildning. Förbundsordningen innehåller inget 

uttalande om att stödja och utveckla valideringsverksamheten i 
medlemskommunerna. Validering Västs verksamhet är inte kopplad till 
anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, som klaganden 

påstår.  Den verksamhet som övertogs från Göteborgs kommun, med väsentligt 
inslag att utföra valideringar, är inte densamma som den verksamhet 
Validering Väst bedriver i dag.  

Samverkansavtalet inom vuxenutbildningen berör inte den verksamhet som 
bedrivs inom Validering Väst. Validering Väst bedriver ingen avtalsutbildning 

inom området validering. Kommunernas ansvar handlar om validering inom 
kommunal vuxenutbildning och det är inget som ingår i den verksamhet som 
Validering Väst bedriver.  

Avslutningsvis vill förbundsstyrelsen framföra följande. Validering Västs 

uppdrag och huvudsakliga finansiering kommer numera från Västra 
Götalandsregionen. Den verksamhet som bedrivs har blivit ett allt tydligare 
uppdrag för Sveriges regioner. En överföring av verksamheten till Västra 
Götalandsregionen stödjer utvecklingen på området. Eftersom kommunerna 

inte överlämnat uppgiften till kommunalförbundet och den aktuella 
verksamheten inte har någon koppling till gällande förbundsordning eller 
samverkansavtal saknas anledning för medlemskommunernas deltagande i 

beslutsprocessen. En överföring av verksamheten till VGR saknar ekonomisk 
effekt för såväl kommunalförbund som medlemskommuner. Verksamheten är 
av begränsad omfattning i förhållande till kommunalförbundet som helhet och 

består huvudsakligen i de anställdas kompetens. Med hänsyn till ovanstående 

bedöms inte frågan vara av sådan principiell beskaffenhet eller större vikt, att 
den måste behandlas i förbundsfullmäktige. 

Det överklagade beslutet strider inte mot lag och har tillkommit i laga ordning. 
Förbundsstyrelsen yrkar att överklagandet avslås.  

Göteborg som ovan 

 

 

Axel Josefsson 

Ordförande 

gr@goteborgsregionen.se 

box 5073 

402 22 Göteborg 
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  Sida 1 (av 1) 

Om domstolens behandling av personuppgifter, se www.domstol.se/personuppgifter. Kontakta oss för information på annat sätt. 

Besöksadress Öppettider Postadress E-post 

Sten Sturegatan 14 måndag–fredag Box 53197 forvaltningsrattenigoteborg@dom.se 

Telefon 08:00–16:00 400 15 Göteborg Webbplats 

031 - 732 70 00 www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se 
 

 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter:  ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 4 augusti 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer ni kan nås 
på. Lämna också e-postadress, så att vi kan skicka handlingar i målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna med e-post, helst i PDF-format. De behöver då inte lämnas på 
annat sätt. För högre säkerhet än vanlig e-post, använd www.domstol.se/kontaktformular. 
För handlingar som ska signeras, använd istället www.domstol.se/digitalhandling. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Linda Blackedal 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/kontaktformular
http://www.domstol.se/digitalhandling
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 12 juli 2022 

 

 Förvaltningsrätten i Göteborg 

 

ÖVERKLAGANDE  

 

Klagande: J   
Kommunmedlem i Göteborgs kommun 

 
  

 

Överklagat beslut: Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut den 14 juni 2022 under §§ 405 
sammanträdestider 2023, och § 400 Verksamhetsövergång av 
Validering i väst.  

Saken  Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725), 
förkortad KL 

 

YRKANDEN 

1. Beslutet om distansdeltagande strider mot lag och förbundsstyrelsen är inte 
behörig att besluta om distansdeltagande vilket gör att styrelsen fattat ett beslut 
som de inte är behöriga och beslutet har därmed inte tillkommit i laga ordning.  

2. Beslutet om verksamhetsövergången strider mot lag och har inte tillkommit i laga 
ordning.  

3. Jag begär att domstolen beslutar om verkställighetsförbud för punkterna 1-2 tills 
domstolen slutligt avgör målet.  
 

Beslutet att medge deltagande på distans för sammanträden 

1. Av 36 § reglementet för förbundsstyrelsen1 framgår att ledamöter av 
förbundsstyrelsen kan medverka i sammanträdet om det finns särskilda skäl. Det är 
ordförande som avgör inför varje möte om en särskild ledamot har särskilda skäl.  
 

2. Av 6 kap. 24 § KL framgår att det är fullmäktige som i en nämnds reglemente ska 
besluta om hur distansdeltagande får lov att ske. Av reglementet framgår att det inte 
finns någon generell möjlighet att i förväg besluta om att sammanträdena ska vara på 
distans för alla eller merparten av förbundsstyrelsens ledamöter och tjänstgörande 
ersättare.  
 

 
1 Bilaga 1 – Förbundsstyrelsens reglemente 
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3. Sveriges kommuner och regioner har i sitt förslag till Reglemente för styrelse 
 och nämnder i sitt förslag till reglemente kommenterat motsvarande bestämmelse 

som finns i förbundsstyrelsens bestämmelse om möjligheten att närvara på distans. 
Av kommentaren framgår dels att särskilda skäl markerar att ett sammanträdde ska 
vara fysiskt med där distans deltagandet för en eller flera ledamöter på distans som 
komplement.2  

 
4. Av beslutet anges två sammanträden med förbundsstyrelsen ska ske via Teams, dvs 

distanssammanträde för ledamöterna av förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsens 
beslut innebär dels att det inte är ordförande utan styrelsen i sin helhet som fattat 
beslutet om distansdeltagande vilket strider mot gällande reglementet.  
 

5. Styrelsen motivering till distansdeltagandet är att ledamöterna ska spara tid och 
miljö kan inte bedömas vara särskilda skäl i den mening som avses i reglementet. De 
motiv som anges har snarare innebörden av att allmänt tillåta samtliga ledamöter 
närvara på distans. Om fullmäktige medgivit det hade fullmäktige inte genom 
reglementet skrivit in förbundsstyrelsens reglemente att det krävs särskilda skäl.  

 
6. Utifrån att det inte kan anses utgöra särskilda skäl och att styrelsen går över sin 

behörighet gällande distansdeltagande som är ordförandens beslutsmandat innebär 
att beslutet om distansdeltagande dels strider mot lag och reglementet, och att 
beslutet är fattat av ett organ som inte äger beslutet om distansdeltagande.  

 
Verksamhetsövergången 
 
7. I redogörelse av ärendet framgår att verksamheten bedrevs i kommunalregi hos 

Göteborgs kommun innan verksamheten överlämnades till Göteborgsregionens 
kommunalförbund och bolagiserades 2004 som avvecklades och övergick i drift i 
förvaltningsform från 2012.  
 

8. Av promemoria3 upprättad inom förbundet den 19 september 2003 som revideras 30 
september 2003, framgår att förbundet genom överlämnandet av valideringsarbetet 
som är en kommunalverksamhet skulle kommunalförbundet bli huvudman för 
verksamheten (jfr 3 kap. 8 § KL).  

 
9. Av tjänsteskrivelsen till beslutet framgår att huvudmannaskapet för valideringen 

överlämnades 2004 från kommunerna till kommunalförbundet. Där är såldes klarlagt 
att uppgiften har kommit från kommunerna och att det efter 2004 och framåt har 
kommunalförbundet varit ansvarig för uppgiften. Kommunalförbundet har sedan 
2004 varit huvudman för uppgiften.  
 

10. Av 3 kap. 8 § KL framgår att förbundskommunerna genom antagande av 
förbundsordningen kan överlämna uppgifter som en kommun är ansvarig för till ett 
kommunalförbund. Denna överföring av uppgiften skedde 2004 och ges till uttryck i 
förbundsordningens 3 § genom följande skrivning:  

 
2 Bilaga 2 - SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans.  
3 Bilaga 3 – Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 2003.  
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– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. 
skollag och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande 
samverkansavtal. 
 

11. Av 3 kap. 16 § 1991 års kommunal, dagens 10 kap. 1 § i nuvarande kommunallag 
framgår att en kommun (jfr 9 kap. 2 § KL) kan lämna över en kommunal uppgift till 
ett aktiebolag under förutsättning angelägenheten ska bedrivas av en kommunal 
nämnd, besluta att lämna över skötseln av en kommunal angelägenhet till en juridisk 
person eller en enskild individ. 
 

12. Utifrån att valideringsverksamheten även har varit bolagiserad av 
kommunalförbundet visar det att uppgiften har varit en uppgift för vilket 
kommunalförbundet varit huvudman (jfr 3 kap. 8 § KL). Det får såldes vara visat att 
valideringsverksamheten som bedrivs är en uppgift som kommit från de 13 
medlemskommunerna. Västra Götalandsregionen är inte en av de kommuner som 
lämnat över uppgiften till kommunalförbundet och ingår inte i kommunalförbundet.  

 
13. Utifrån att uppdrag har lämnats av kommunerna så är det kommunernas uppdrag för 

validering som överlämnats och därmed är inte regionen behörig att bedriva den 
verksamhet som kommunerna ansvarar för och som GR bedrivit genom att 
förbundskommunerna överlämnat uppgiften (jfr 2 kap. 1 § KL och 20 kap. skollagen). 
Vidare kan inte ett kommunalförbund överföra verksamheten till en annat 
offentligrättsligt organ i första hand för en uppgift som är primärkommunal. Det är 
endast förbundskommunerna som kan förändra uppgiften och ansvaret för validering 
och det sker genom justeringar i förbundsordningen och sedan kan varje kommun 
överlämna delar av uppgiften till regionen med stöd av skollagen.  

 
14. Av 4 § Förordning (2021:744) om statsbidrag för kartläggning och validering inom 

kommunal vuxenutbildning framgår att den verksamhet som Validering i Väst 
bedriver är en kommunal angelägenhet och inte en uppgift för regionen. Lika så talar 
20 kap. 18 § skollagen för detta då det är specialreglerat i vilken utsträckning som en 
kommun kan överlåta uppgiften på en region. En sådan överlåtelse kan ske från en 
kommun till ett kommunalförbund till en region, då det strider mot hur ansvar 
överförs mellan offentlighetsrättsliga organ. Det finns inte stöd i kommunallagen för 
en sådan hantering där utfallet blir att regionen blir huvudman.   
 

15. I förbundsordningen (jfr punkt 10) anges att närmare bestämmelser om vad som 
ingår i kommunalförbundets uppdrag i det samverkansavtal som gäller för 
vuxenutbildningen. Av punkten 4.1. i samverkansavtalet4 framgår att 
kommunalförbundet ansvarar även för validering. Detta sammantaget gör att 
uppgiften kring validering är en uppgift för kommunalförbundet och 
samverkansavtalet bör likställas med status som förbundsordningen då avtalet 
reglerar förhållandet mellan förbundskommunerna och kommunalförbundet.  

 

 
4 Bilaga 4 - Samverkansavtal för vuxenutbildning 2020 – 2023  
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16. Vidare bör om den aktuella verksamhetsövergång beslutas av fullmäktige då det rör 
om en principiell fråga genom att förbundet önskar överföra verksamhet till en 
region för en verksamhet som är kopplad till en uppgift som förbundet fått från sina 
medlemskommuner. Den mottagande regionen är inte medlem i 
kommunalförbundet och därför rör det sig om ett beslut av principiell betydelse och 
förbundets verksamhet och organisering.  
 

17. Ett kommunalförbunds mandat och uppdrag bygger på att förbundet får mandatet 
från medlemskommunerna och uppdraget kan vara helt eller partiellt från de 
deltagande kommunerna. Uppdrag anges i förbundsordningen och är en 
förutsättning för att kommunalförbundet ska kunna hantera uppgifterna då 
kommunalförbundet lyder under legalitetsprincipen som den anges i 1 kap. 1 § tredje 
stycket regeringsformen – makten utövas under lagarna – och 5 § förvaltningslagen.  

 
18. Beslutet om verksamhetsövergång verkar inte föranleda någon ändring av 

förbundsordningen som justerar kommunalförbundets uppdrag varvid uppdraget 
fortsatt är en del av uppgifterna som kommunalförbundet ska bedriva och därför 
strider beslutet även mot förbundsordningens 3 § om kommunalförbundets uppdrag.  

 
19. Det är sammantaget visat att det är kommunalförbundet som är huvudman och 

ansvarig för Validering i Västs verksamhet genom att uppgiften har lämnats till 
kommunalförbundet och har varit så i närmare 18 år. Förbundsstyrelsen är inte 
behörig att överlåta en verksamhet för vilket kommunalförbundet är ansvarig och i 
annat fall avser frågan en sådan principiell fråga att den ska beslutas av 
förbundsfullmäktige.  

 
20. Beslutet om verksamhetsövergång strider därför mot lag och beslutet har inte 

kommit till i laga ordning.  
 

Inhibition  
 
21. Beslutet om verksamhetsövergången påverkar dels de anställda som omfattas av 

beslutet om verksamhetsövergång och när beslutet väl verkställts är det svårt att låta 
beslutet gå åter. Det tillsammans med det som anförs i sak gör att det är sannolikt att 
besluteten strider mot lag eller har beslutats av ett inte behörigt organ. Därför ska 
besluten tillsvidare inte få verkställas.  
 

22. Gällande distansdeltagande är det uppenbart att styrelsen gått utöver sin 
beslutsbefogenhet enligt sitt reglemente.  

 

  
 
Bilagor  
1. Förbundsstyrelsens reglemente 
2. SKRs kommentar till 27 § Sammanträden på distans 
3. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 

2003 
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4. Promemoria upprättad inom kommunalförbundet om uppdraget om validering 
2003 
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KLAGANDE 
  

 
MOTPART 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Ordförandens för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens 
kommunalförbund beslut 2022-08-29, § 533 
 
SAKEN 
Laglighetsprövning enligt kommunallagen (2017:725) (KL) 
_____________________ 

 
 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.  
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DET ÖVERKLAGADE BESLUTET 

 

Ordföranden för Förbundsstyrelsen vid Göteborgsregionens kommunalförbund 

(GR) beslutade den 29 augusti 2022 att på styrelsens vägnar godkänna ett 

föreslaget yttrande till förvaltningsrätten i mål om laglighetsprövning i mål nr 

8044-22. Som grund för beslutet anfördes bl.a. att ordföranden enligt 

delegationsordning får fatta beslut i brådskande ärenden, vilket ansågs vara 

fallet i det aktuella laglighetsprövningsmålet, då yttrande där skulle ges in 

senast den 30 augusti 2022 men förbundsstyrelsens nästa sammanträde äger 

rum först den 30 september 2022.  

 

YRKANDEN M.M. 

 

 överklagar beslutet och yrkar att domstolen tar upp målet till 

avgörande omgående och yrkar i andra hand inhibition i målet tills domstolen 

avgör målet slutligt. Han anför därvid bl.a. följande. De beslut som över-

klagandet i mål 8044-22 omfattar har fattats av styrelsen i sin helhet. Det 

innebär att yttrandet till förvaltningsrätten i det målet ska fattas av hela 

styrelsen, då beslutet om yttrande omfattas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § 

andra punkten KL. Beslutet om yttrande har inte varit brådskande om styrelsen 

hade använt möjligheten att begära anstånd med motiveringen att upprätthålla 

delegationsförbundet i 6 kap. 38 § andra punkten KL. Förbundsstyrelsen har 

också tidigare begärt och fått anstånd med att inkomma med yttrande. Eftersom 

styrelsen inte har begärt ytterligare anstånd och utifrån målets art och karaktär 

kan det inte ha ansetts oundgängligt att fatta ett ordförandebeslut som har sin 

grund i 6 kap. 39 § KL. Ordföranden har genom beslutet därmed gått utanför 

sin befogenhet och beslutet har därför inte kommit till i laga ordning. 
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GR anför bl.a. följande avseende frågan om inhibition. Inhibitionsyrkandet bör 

avslås då yttrandet redan har översänts till förvaltningsrätten och beslutet 

därmed har verkställts. Någon ytterligare verkställighet kommer inte att ske.   

 

SKÄLEN FÖR FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

 

Det överklagade beslutet kan endast prövas som en laglighetsprövning  

enligt KL. En sådan prövning får inte avse lämpligheten och skäligheten i det 

överklagade beslutet utan tar enbart sikte på om beslutet är olagligt enligt 

någon av de grunder som anges i 13 kap. 8 § KL. Förvaltningsrätten kan då 

inte ändra det överklagade beslutet utan kan endast pröva om beslutet ska 

upphävas. 

 

Enligt 13 kap. 8 § KL ska ett överklagat beslut upphävas, om 

1. det inte har kommit till på lagligt sätt, 

2. beslutet rör något som inte är en angelägenhet för kommunen eller  

regionen, 

3. det organ som har fattat beslutet inte har haft rätt att göra det, eller 

4. beslutet annars strider mot lag eller annan författning. 

 

Av 6 kap. 38 § KL framgår att beslutanderätten inte får delegeras  

när det gäller 

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller  

kvalitet, 

2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med  

anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige  

har överklagats, 

3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av  

principiell beskaffenhet eller annars av större vikt, 

4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som lämnats över till  

nämnden, eller 
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5. ärenden som enligt lag eller annan författning inte får delegeras. 

 

Enligt 6 kap. 39 § KL får en nämnd uppdra åt ordföranden, eller en annan 

ledamot som nämnden har utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden 

som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas. Det finns inte 

någon begränsning av möjligheterna att delegera brådskande beslut enligt 

6 kap. 39 § KL med hänsyn till ärendenas art. Vad som är ett brådskande 

ärende får avgöras utifrån förhållandena i varje enskilt fall (jfr HFD 2016 

ref. 74). 

 

Möjligheten för en ordförande eller annan ledamot att med stöd av 6 kap. 39 § 

KL på nämndens vägnar besluta om yttrande i ett laglighetsprövningsmål 

rörande ett överklagat nämndbeslut, utgör därmed ett undantag från att 

nämnden själv ska besluta yttrande och förutsätter att man inte kan vänta med 

beslutet till nämndens nästa sammanträde samt att det rör sig om ärenden som 

oundgängligen måste avgöras (jfr prop. 1990/91:117 s. 205 samt 2016/17:171 

s. 378). I mål om laglighetsprövningar gäller emellertid normalt att kommuner 

ofta kan få anstånd med att avge yttranden, även om domstolarna av 

handläggningsskäl som huvudregel ofta initialt beslutar om ganska korta 

tidsrymder för avgivande av yttrande.  

 

Förvaltningsrätten konstaterar därmed att den av domstolen angivna 

yttrandetiden i mål nr 8044-22 inte bör utgöra skäl för att frångå delegations-

förbudet i 6 kap. 38 § KL och kommer i det målet därför att ånyo förelägga 

GR:s förbundsstyrelse att yttra sig, men den gången med en längre tid för 

yttrande än vad som tidigare har beslutats.  

 

Med ledning av det anförda och med beaktande av 13 kap. 9 § KL bedömer 

förvaltningsrätten att det inte finns skäl att upphäva det överklagade beslutet. 

Då förvaltningsrätten därmed också har tagit upp målet till omedelbart 

avgörande föranleder  yrkande om inhibition ingen ytterligare 
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åtgärd. Därvid kan emellertid också tilläggas att då ordförandebeslutet numera 

redan är verkställt skulle ett inhibitionsbeslut också ha framstått som 

meningslöst och därmed ej vara prövningsbart (jfr t.ex. RÅ 1991 not. 201). 

Överklagandet ska därför avslås.  

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 1 (FR-03) 

 

 

Maria Jolfors Detert 

Rådman 

 

Föredragande i målet har varit föredragande juristen Lars Elfving. 
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 Göteborgsregionens 
kommunalförbund 
 
 
 

 
 

 
Parter:  ./. Göteborgsregionens kommunalförbund 
Målet gäller: laglighetsprövning enligt kommunallagen 
 

 
Domstolen har fått in handlingar i målet. Handlingarna följer med detta brev. 

Lämna ett yttrande till domstolen 

Ni ska lämna in ett skriftligt yttrande där ni bemöter det som står i handlingarna. 
Domstolen måste ha yttrandet senast den 17 oktober 2022. När tiden har gått ut kan 
domstolen komma att avgöra målet, även om något svar inte kommit in. 

 

När ni skickar in yttrandet 

Uppge alltid ert namn, målnummer 8044-22 och mobilnummer eller annat telefonnummer 
som ni kan nås på. Lämna också e-postadress, så att vi framöver kan skicka handlingar i 
målet via e-post. 

Skicka gärna in handlingarna till domstolen digitalt, helst i PDF-format. De behöver då inte 
lämnas på annat sätt. På www.domstol.se/skickadigitalt finns information om hur ni kan 
lämna in handlingar digitalt. 

Har ni frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna vid frågor – ni når oss enklast per telefon 031-732 70 00. 
 
 
Ann-Sofie Jonsson 
 
Bifogade handlingar: aktbilaga 1-5 (mål 8044-22) 
 
 
 

http://www.domstol.se/personuppgifter
http://www.domstol.se/skickadigitalt
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Reviderade ägardokument för 
Gryning Vård AB 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del godkänna föreliggande 

förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för 

Gryning Vård AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Bolaget Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har 

förändrats mycket sedan bolaget startade. Under 2019-2020 har fokus för 

bolaget legat på ett omställningsarbete för att möta de nya 

marknadsförutsättningarna. Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY 

att undersöka civilrättsliga och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell 

avyttring av aktier i Gryning Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid 

ägarmötet i juli 2021. Det konstaterades vid detta ägarmöte att inga beslut om 

avyttring finns i något av de fyra kommunalförbunden. Det konstaterades 

samtidigt att ägarrepresentanterna bör få i uppdrag att se över och vid behov 

uppdatera ägardirektiv, konsortialavtal och bolagsordning. Syftet är att säkra 

att bolagets ändamål stämmer överens med kommunernas behov och minska 

den ekonomiska risken för ägarkonstellationen över tid. 

 

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget 

att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och 

vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och 

bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds 

styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina 

ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till 

Grynings bolagsstämma 2023. GR:s förbundsdirektör har lett processen med 

översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. Avstämning har 

underhand skett med övriga ägarombud samt vid behov även med bolagets 

styrelse och ledning. Föreliggande förslag till ägardokument har tagits fram för 

godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar under vintern 

2022-2023. 

 

En grundläggande förutsättning för kommunalförbunds rätt att bilda och äga 

bolag finns i kommunallagen och i viss angränsande annan lagstiftning. I bilaga 

(bilaga 5) till detta ärende lämnas en redogörelse för aktuell lagstiftning som är 

relevant för innehållet i de styrdokument som är föremål för beslut i detta 

ärende.   
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I avsnittet ”Genomförd översyn hösten 2022” lämnas en redogörelse för de 

delar av styrdokumenten som varit föremål för överväganden inom ramen för 

översynen. Förslag har inarbetats i beslutsunderlaget omfattande 

aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv som bilagts detta ärende.   

Beslutsunderlag 

• Förslag till aktieägaravtal (tidigare Konsortialavtal), bilaga 1 

• Förslag till bolagsordning, bilaga 2 

• Förslag till ägardirektiv, bilaga 3 

• Nu gällande ägardokument för Gryning Vård, bilaga 4 

• Juridiska förutsättningar för ägarna till Gryning Vård AB, bilaga 5 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

Gryning Vård är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas 

intresse samt på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas 

medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla 

vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt 

bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, 

differentierat och kundanpassat vårdutbud. Bolaget bildades år 2001 genom att 

Göteborgs kommun och Västra Götalands läns landsting överlät den 

verksamhet som fram till dess bedrivits i de så kallade sociala institutionerna 

och familjehemsverksamheter inom parternas respektive ansvarsområden. 

Bolaget har sedan dess ägts av de fyra kommunalförbunden i Västra Götalands 

län i proportion till folkmängden enligt följande: Göteborgsregionen 54 procent 

samt Skaraborg, Fyrbodal och Sjuhärad vardera 17 procent.  

Omställningsarbetet under åren 2017-2021  

Gryning Vård verkar på en konkurrensutsatt marknad som har förändrats 

mycket sedan bolaget startade år 2001. Under 2015 expanderade bolaget 

snabbt med anledning av kommunernas ökade efterfrågan på insatser med 

koppling till ensamkommande barn och unga (EKB). När sedan efterfrågan på 

dessa tjänster minskade stod bolaget med en överdimensionerad verksamhet. 

Bolaget var trots detta tillmötesgående mot kommunerna och lät dem lämna 

avtal i förtid, när behovet av insatser för EKB minskade. Det innebar 

ekonomiska konsekvenser. Sedan 2017 pågår ett omfattande 

kostnadsreduceringsarbete för att anpassa bolaget till de nya 

marknadsförutsättningarna, inte minst rörande affärsområde EKB. Bolaget 

redovisade underskott under åren 2017 och 2018 vilket föranledde en stärkt 

ägaruppföljning under 2018 och 2019.  
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Ägarna uppdrog 2018-10-06 åt bolagets styrelse att fortsätta anpassa 

verksamheten till kommunernas efterfrågan. Ekonomisk balans skulle nås till 

utgången av 2019-2020. Under kommande år låg fokus för bolaget på ett 

omställningsarbete för att möta de nya marknadsförutsättningarna. Flera 

ägarsamråd ägde rum, och ägarna konstaterade att den tydligt vikande 

efterfrågan på bolagets tjänster, framför allt inom Ungdom, innebar en stor 

ekonomisk risk för bolaget. Ägarna konstaterade vidare att det är styrelsens 

ansvar att bolagets omställning möter minskad efterfrågan samt att åtgärderna 

är tillräckligt omfattande och genomförs i det tempo som krävs för en ekonomi 

i balans.  

 

Det konstaterades att strukturella åtgärder för att tillämpa inhouse-undantaget 

var av underordnad betydelse och att fokus skulle vara att åstadkomma 

konkurrenskraft när det gäller den breda verksamheten. Två alternativa 

scenarion beskrevs av bolaget: Ett ”slimmat Gryning” med ett smalare utbud, 

hög affärsrisk, risk för minskad attraktivitet och avvecklingskostnader på ca 

30-35 mkr, samt ett ”önskvärt läge” med ett bredare utbud, bättre attraktivitet 

och mindre avvecklingskostnader. Det önskvärda scenariot förutsatte två 

upphandlingar som låg inom Göteborgs Stads beslutsmandat och inte var upp 

till GR eller övriga ägare att besluta om.  

 

Ägarna menade att bolaget bör finnas kvar i nuvarande ägarstruktur. Under 

2018 stängdes fyra enheter i det omställningsarbete som pågick, främst för att 

anpassa antalet platser till den nya situationen med lägre efterfrågan generellt. 

Under 2019 fortsatte arbetet med att anpassa bolagets kostnader till en lägre 

omsättning och anpassning till den delvis nya efterfrågan på bolagets tjänster, 

där en större fokus ligger på de riktigt svåra klienterna. En minskning av 

efterfrågan på bolagets tjänster kunde konstateras. Minskningen var störst i 

Göteborgsregionen och berörde i första hand Göteborgs stad. Under 2020 0ch 

2021 låg fokus på fortsatt förändringsarbete för att möta de nya 

marknadsförutsättningarna, i syfte att värna om bolagets långsiktighet. Därtill 

hade bolaget ett fortsatt kvalitetsperspektiv för att svara upp mot de komplexa 

och svåra klientuppdragen. Bolaget intensifierade dialogen med kommunerna 

som ingår i kommunalförbundens ägarkrets. Flera ägarsamråd ägde rum och 

ägarna konstaterade att det är styrelsens ansvar att bolagets omställning möter 

minskad efterfrågan samt att åtgärderna är tillräckligt omfattande och 

genomförs i det tempo som krävs för en ekonomi i balans.  

Grynings utveckling i fråga om ekonomi och prestationer under 

perioden 2017-2022 

Bolaget uppvisar för närvarande ett gott verksamhetsmässigt resultat för 2022 

och med ett nöjd-kund-index (NKI) på en skala från 1 till 5 på 4,57. Bolaget har 
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gjort en omfattande omställningsresa 2017–2021, till följd av en 

efterfrågeminskning inom framför allt ensamkommande men pandemin har 

också påverkat bolagets verksamhet och försäljning. Omställningsarbetet har 

varit systematiskt, kraftfullt och ekonomiskt nödvändigt. Fokus har varit att 

anpassa bolaget till rådande ekonomiska förutsättningar och kommunernas 

efterfrågan. Många enheter har avvecklats under åren från och med 2017 och 

fram till idag, omfattande kostnadsåtgärdsprogram har vidtagits, nya 

tjänstelösningar arbetats fram och kommundialoger har förstärkts samt 

systematiserats. Coronapandemins effekter i verksamheten blev ytterligare en 

utmaning. 

 

Utifrån storheter och jämförelse uppgick bolagets samlade intäkter till cirka 

300 mkr i samlade intäkter för helåret 2021, vilket kan sättas i jämförelse med 

GR som för sitt senaste räkenskapsår hade totalt cirka 400 mkr i intäkter. Av 

bolagets samlade intäkter och kostnader tas däremot endast GR:s ägarandel 

(54%) upp i den sammanställda koncernredovisningen. 

 

Budskapet från bolagets olika ägare, de fyra kommunalförbunden, har varit 

tydligt. Gryning Vård AB ska över tid stå på egna ben och åstadkomma en 

verksamhet och ekonomi i balans. Det är inte aktuellt med ägartillskott och det 

är viktigt att betona att det inte heller är nödvändigt med tanke på bolagets 

goda ekonomiska ställning. 

 

Bolagets finansiella ställning bedöms, som nämnts ovan, vara god. Bolagets 

ekonomiska resultat för perioden januari-augusti 2022 uppgick till +11,3 mkr 

och med en bolagsreserv om 6,0 mkr inberäknad. Detta är 14,3 mkr högre än 

budget och 12,7 mkr högre i jämförelse med motsvarande period 2021. 

Prognosticerat helårsresultat för innevarande år är +2,0 mkr trots högre 

pensionskostnader vilket kommer att belastat bolaget med 3,0 mkr samt en allt 

högre inflation. Det egna kapitalet var vid det senaste delårsbokslutet 84,5 mkr. 

Bolagets soliditet per delår 2 uppgick till 69,9 procent vilket är en ökning från 

63,9 procent per delår 2, 2021. Kassalikviditeten uppgick till 247 procent per 

sista augusti. 

Kommunernas användande av Gryning 

Bolaget har efterfrågat vägledning från ägarna för att i möjligaste mån möta 

förväntningar och göra rätt prioriteringar när det gäller anpassningarna. Det 

gäller bland annat vikten av geografisk spridning för verksamheten, 

förhållandet bredd och spets i enlighet med ägardirektivet samt hur mycket av 

det egna kapitalet som kan nyttjas för att nå en verksamhet i balans. 

 

Under våren 2019 begärde GR:s ägarrepresentanter, som förberedelse inför 

kommande ägardialog, ett faktabaserat underlag som visar hur förbundets 
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medlemskommuner använder bolaget och vilka förväntningar som finns på 

bolagets verksamhet. Socialchefsnätverket informerades och fick en enkät att 

besvara. Svar inkom från 12 av de 13 medlemskommunerna.  

 

Sammanfattningsvis visar enkätsvaren från de 12 medlemskommunerna i GR 

att Gryning upplevs ha god kvalitet, men hög prisnivå. Samtliga kommuner 

köper HVB från Gryning. Den insats man köper minst av är boenden. Köpt 

vård och andra insatser omfattade 2018 totalt 1,825 miljarder kronor varav 

Gryning stod för i genomsnitt 12 procent (mellan 3 och 32 procent i 

kommunerna). Att kommunerna inte väljer Gryning anges ha att göra med att 

det saknas plats, att det saknas ramavtal, hög prisnivå eller att behov inte 

matchar. Vad gäller önskemål om Grynings utbud nämndes olika målgrupper 

och insatser, men den gemensamma nämnaren var barn och unga med stora 

och komplexa behov, ofta funktionsnedsättningar. Frågan från kommunerna 

var om Gryning vård kan anpassa sig efter marknadens utbud, kommunernas 

behov och ekonomiska förutsättningar? Bolaget har sedan dess ändrat och 

utvecklat sin prismodell för verksamheten för att öka attraktiviteten för 

medlemskommunerna. 

 

2020-11-24 beslöt ägarna, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för 

strategiska ställningstaganden, att ställa klargörande frågor till samtliga 

kommuner i kommunalförbunden angående behov av Grynings tjänster liksom 

inställning till ett eventuellt ägartillskott.  

 

43 kommuner svarade och kommunalförbundens sammanställningar av 

medlemskommunernas svar visar att det finns värden för kommunen i att ha 

tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård och att man använder sig av 

bolagets tjänster. I ett treårsperspektiv tror merparten av kommunerna att de 

sannolikt kommer att nyttja Gryning Vård men konstaterar att omfattningen är 

svår att uppskatta. Flera små kommuner nämner att de, utifrån sin storlek, har 

mycket litet och sällan förekommande behov av Gryning Vård. En kommun 

nyttjar inte Gryning Vård alls. Detta gäller både i nuläget och i ett längre 

perspektiv. Flera kommuner poängterar vikten av ramavtal samt att bolaget är 

flexibelt och kostnadseffektivt. Ingen av de svarande kommunerna har, på 

tjänstepersonsnivå, angett att de är beredda att bistå med ägartillskott. 

Genomgång gjord av EY  

Under våren 2021 beslöt ägarna att uppdra åt EY att undersöka civilrättsliga 

och bolagsrättsliga förutsättningar för en eventuell avyttring av aktier i Gryning 

Vård AB. Ett PM togs fram för diskussion vid det senaste ägarmötet i juli 2021. 

PM:et visar att part idag utan övriga parters samtycke inte kan sälja sina aktier 

i bolaget utan att bryta mot aktieägaravtalet och riskera att bli 

skadeståndsskyldig för den ekonomiska skada övriga parter lider till följd av 
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avtalsbrottet. Om aktier överlåts till utomstående, dvs. någon som inte är part i 

aktieägaravtalet, är sådan köpare inte avtalsrättsligt bunden av aktieägaravtalet 

utan det är då aktiebolagslagen och registrerad bolagsordning som styr vad 

som gäller kvarvarade parter och köparen emellan. Enligt aktiebolagslagen och 

gällande bolagsordning skulle en köpare som äger mer än 50 procent av 

aktierna och rösterna i bolaget kunna utse samtliga ledamöter i styrelsen.  

 

Några alternativa scenarion beskrivs också i PM:et. Det konstaterades vid 

ägarmötet i juli 2021 att inga beslut om avyttring finns i något av de fyra 

kommunalförbunden. Dessutom konstaterade ägarna att de styrande 

dokumenten för bolaget, bolagsordning, ägardirektiv, konsortialavtal och 

styrelsesammansättning, vid fortsatt ägande bör uppdateras inför kommande 

mandatperiod. Syftet är att säkra att bolagets ändamål stämmer överens med 

kommunernas behov och minska den ekonomiska risken för 

ägarkonstellationen över tid. 

 

Konsortialavtalet har under åren genomgått vissa förändringar. Initialt fanns 

en skrivning om att bolagets tjänster i första hand ska erbjudas ägarnas 

medlemskommuner och att dessa vid eventuell kösituation äger företräde till 

önskad plats. Det tidigare avtalet betonade också att bolaget ska iaktta 

öppenhet och erbjuda samarbete för att stimulera kunskapsutveckling, 

verksamhetsutveckling och forskning. Dessutom skulle det finnas långtgående 

möjligheter att skräddarsy lösningar utifrån olika klienters och kunders behov. 

I nuvarande avtal finns dessa skrivningar inte längre med. Dagens 

konsortialavtal och ägardirektiv lägger tonvikten på att bolagets verksamhet 

ska bedrivas enligt affärsmässiga principer, att den ska vara förenlig med den 

kommunala kompetensen samt att bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag 

som bolaget tilldelas av sina ägare. Det fastslås även att bolaget ska 

tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. 

Genomförd översyn hösten 2022 

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget 

att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och 

vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och 

bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds 

styrelser har gett motsvarande uppdrag till sina ägarrepresentanter. Eventuell 

uppdatering ska vara genomförd senast till Grynings bolagsstämma 2023.  

 

GR:s förbundsdirektör har tillsammans med sin ekonomichef lett processen 

med översynen, enligt uppdrag från ägarsamrådet 2022-06-15. Olika 

resurspersoner har biträtt i detta arbete. Avstämning har underhand skett med 

övriga ägarombud samt med bolaget styrelse och ledning. Föreliggande förslag 
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har tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande 

församlingar under vintern 2022-2023. 

 

Med utgångspunkt i den bakgrundsredovisning som lämnats i detta ärende, 

ägarrådets uppdrag om översyn av styrdokumenten, genomförda 

underhandsavstämningar, ny och ändrad lagstiftning samt utvecklad praxis, 

lämnas en mer utförlig motivering nedan i fråga om inriktningen av bolagets 

verksamhet. 

Grynings framtida verksamhetsinriktning 

Utgångspunkten i föreliggande översyn av styrdokumenten är att 

verksamheten inom Gryning ska anpassas efter medlemskommunernas behov 

samtidigt som krav ställs på ekonomisk balans och effektivitet i verksamheten. 

 

Under senare år har bolaget i allt större utsträckning kommit att inrikta sin 

verksamhet mot kunder utanför ägarkommunerna. En av drivkrafterna har 

varit att öka försäljningen i akt och mening att minska den ekonomiska risken 

för ägarna. Samtidigt har ägarkommunernas behov i viss utsträckning fått ge 

vika för de externa kundernas behov. Det finns ett potentiellt hot i denna 

utveckling och det är att Gryning successivt fjärmar sig från grunduppdraget 

att vara ”Kommunerna Gryning” såsom grundtanken var när bolaget bildades 

för drygt 20 år sedan.  

 

En annan och påtaglig konsekvens av en omfattande extern försäljning är att 

bolaget inte längre räknas som ett så kallat ”In-house” utifrån lagen om 

offentlig upphandling (LOU), vilket innebär att medlemskommunerna inte kan 

tilldela vårduppdrag direkt till bolaget utan att tillämpa LOUs omfattande och 

administrativt betungande regelverk. Detta innebär ett påtagligt hinder för 

snabba beslut och snabbt agerande i den verksamhet som är bolagets 

grunduppdrag.  

 

Samtidigt ska framhållas att det fortsatt finns möjlighet för Gryning att sälja 

tjänster till externa kunder i begränsad omfattning utifrån tillfällig 

överkapacitet. För att bolaget ska kunna leva upp till ägarnas krav om 

anpassning till ägarkommunernas behov krävs att detta sker så fort som är 

praktiskt möjligt och ekonomiskt försvarbart.  

 

Fortsatt inriktning 

Förverkliga Kommunernas Gryning   

Ägandet av Gryning Vård AB 
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Nuvarande ägare av bolaget har i handling manifesterat sin vilja att fortsatt 

utgöra ägare av bolaget. Frågan om att bredda ägandet har utretts av E&Y, utan 

att detta har lett till konkreta beslut om vidgat alternativ begränsat ägande. 

 

Inom ramen för översynen har frågan om privat delägande värderats utifrån 

rent formella utgångspunkter. Så länge bolaget är i huvudsak kommunalt ägt 

gäller kommunallagens bestämmelser, vilket bland annat innefattar 

tillämpning av självkostnadsprincipen samt förbud att dela ut vinst till ägarna. 

I denna ”affärsmodell” är verksamheten målet och det ekonomiska resultatet 

medlet. I det privata ägandets ”affärsmodell” är normalt vinsten målet och 

verksamheten medlet. Slutsatsen är att de två affärsmodellerna inte kan 

tillämpas inom ett och samma bolag.  

 

Om nuvarande kommunalförbund är överens kan antalet ägare begränsas 

genom ett på förhand överenskommet tillvägagångssätt. Förslag om regler för 

detta redovisas nedan. 

 

Möjlighet att vidga det kommunala ägandet finns självklart om nuvarande 

ägare är överens. En sådan fråga är av principiell betydelse och ska beslutas av 

kommunalförbundens högsta instans. I beslut om nytt aktieägaravtal kan 

således ägandet vidgas i önskvärd omfattning. I gällande aktieägaravtal bör 

dock regleras att enbart nuvarande kommunalförbund kan inneha aktier i 

bolaget. Teoretiskt kan 1, 2, 3 eller 4 kommunalförbund utgöra ägarkretsen. 

 

Fortsatt inriktning 

Endast nuvarande fyra kommunalförbund tillåts inneha aktier i bolaget.   

 

Principer för eventuell avveckling/förändring av ägande i bolaget  
I syfte att underlätta processen vid eventuellt behov av förändring i ägandet av 

bolaget finns bestämmelser intagna i aktieägaravtalet och bolagsordningen. 

Ambitionen har varit att förenkla processen. Grundprincipen föreslås vara att 

om ett kommunalförbund vill avveckla sitt ägande ska övriga ägare vara 

skyldiga att uppta förhandlingar i syfte att hitta en lämplig lösning. En sådan 

lösning kan vara att vidga, begränsa eller avveckla ägandet.  

 

Först om detta inte är möjligt ska en mer stegvis process genomföras bestående 

av följande huvudsakliga moment: 

1. Aktieägare som vill avveckla sitt ägande säger upp aktieägaravtalet 

enligt gällande uppsägningsregler (treårig avtalstid). 

2. Kvarvarande ägare ska ges rätt att förvärva aktierna i proportion till sitt 

ägande. Aktiens substansvärde ska utgöra bas för priset. 



Ägardokument Gryning Vård  9 (11) 

Förbundsfullmäktige – ärende 14

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Hans Olsson, senior 

rådgivare 

Datum: 2022-10-25, Diarienummer: 2022-00014 

 

  

 

3. Om förfarandet enligt punkt 2 inte är möjligt eller om ägarna i övrigt 

inte kan enas om en avveckling eller försäljning av bolaget ska bolaget 

träda i frivillig likvidation enligt aktiebolagslagens regler.  

 

 

 

Fortsatt inriktning 

Vid en eventuell avveckling av ägandet i bolaget ska en strukturerad process 

tillämpas. 

 
Kommunalförbunden i rollen som ägare till Gryning  
Genom ägandet av Gryning har kommunalförbunden tagit på sig ett betydande 

ansvar och ekonomisk risk, utan kommunala garantier om köp av vårdtjänster 

eller förpliktelser i övrigt från medlemskommunerna. Detta understryker 

behovet av en mer organiserad samverkan för att möjliggöra en aktiv 

ägarstyrning av bolaget. Idag saknas således former för en tydlig ägarstyrning 

där ägarens förväntningar och krav på bolaget tydliggörs och där väsentlig och 

tidig information från bolaget når ägarna. Nuvarande system med ägarråd har 

inte förutsättningar att i formell mening företräda ägarna i förhållande till 

bolagets styrelse.  

 

En modell som prövats i andra kommuner är ägardialog. Ägardialogen utgår 

från att ägarna möter styrelsen i det direktägda bolaget i en dialog i frågor av 

principiell beskaffenhet eller av större vikt. Erfarenheter talar för att mötet 

mellan företrädare för ägare och bolag på ett unikt sätt skapar förutsättningar 

för förståelse för vandras roller och ansvar. Ett sätt att organisera ägardialogen 

mellan ägarna i Gryning och bolaget är att presidiet i respektive 

förbundsstyrelse ges i uppdrag att tillsammans utgöra ägarkonstellation. 

Göteborgsregionens förbundskansli kan förslagsvis utgöra administrativ resurs 

i samband med planering och genomförande av ägardialogen. Planeringen bör 

inriktas mot att genomföra första ägardialogen under 2023. Planeringen bör 

genomföras i nära samverkan med ägarrådet. 

 

Några utgångspunkter för det fortsatta arbetet kan vara: 

• Ägardialogen genomförs årligen med utgångspunkt i en väl strukturerad 

dagordning och väl förberedda frågeställningar. 

• Ägardialogen ska vara ömsesidig och frågeställningar kunna nomineras 

från såväl ägare som bolag. 

• Ägardialogen ska fånga upp frågor av principiell karaktär eller av större 

vikt som kräver beslut i förbundsfullmäktige/direktion med åtföljande 

beslut på bolagsstämma 

•  Ägardialogen dokumenteras för att möjliggöra uppföljning 
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Förbundsfullmäktige – ärende 14

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Hans Olsson, senior 

rådgivare 

Datum: 2022-10-25, Diarienummer: 2022-00014 

 

  

 

Fortsatt inriktning 

Göteborgsregionens kommunalförbund får ansvaret att med start 2023 inbjuda 

styrelsen i Gryning till dialog mellan ägarna och bolaget. 

 
 
Ägarrådets ansvar 
Ägarrådets roll är att vara ett forum för ägarnas diskussion och 

erfarenhetsutbyte om bolaget. Ägarrådet har ingen beslutanderätt och kan inte 

företräda ägarna i förhållande till bolaget eller tredje man. Det är således 

viktigt att ägarrådets agerande inte rubbar styrelsens formella ansvar enligt 

aktiebolagslagen. Ägarrådet har framför allt en viktig roll när det gäller att följa 

bolagets verksamhet och utveckling, inte minst i fråga om följsamheten mot 

ägardirektivet. Ägarrådet kommer att ha en viktig roll i förberedelserna av den 

föreslagna årliga dialogen mellan företrädare för ägarna och bolagets styrelse. 

Ett tydliggörande av ägarrådets roll som i första hand forum för ägarna 

tydliggör samtidigt styrelsens roll att agera självständigt utifrån ägardirektiv, 

aktiebolagslagen och övrig relevant lagstiftning. 

 

Fortsatt inriktning 

Ägarrådet ska endast agera utifrån rollen att vara ägarnas forum och samverka 

med ägarna inom ramen för ägardialog. 

 
Ägarnas och styrelsens ekonomiska ansvar 
Kommunalförbunden har i olika sammanhang tydliggjort sin inställning att 

kapitaltillskott till bolaget inte är aktuellt. Detta förutsätter i sin tur att 

principerna för bolagets finansiering är tydliga liksom styrelsens ansvar och 

befogenhet att hantera situationer där ekonomiskt underskott bedöms kunna 

uppstå. Start och avveckling av verksamheter blir då en naturlig och nödvändig 

del av styrelsens ansvar som ett led i en successiv anpassning till ekonomiska 

realiteter. 

 

Om risk föreligger att bolagets aktiekapital kan komma att förbrukas ska 

omedelbart överläggningar upptas mellan ägarna i syfte att antingen tillskjuta 

kapital till bolaget alternativ starta en process avseende avveckling av ägandet. 

 

I aktieägaravtalet tydliggörs att bolagets verksamhet ska finansieras genom 

försäljningsintäkter. Självkostnadsprincipen gäller vilket medger uppbyggnad 

av reserver i syfte att möta variationer i efterfrågan samt möjliggöra 

strukturella verksamhetsförändringar.  För att styrelsen ska kunna ta det fulla 

ekonomiska ansvaret krävs att styrelsen även förfogar över bolagets 

ekonomiska reserver. Styrelsens ansvar är därvid att informera ägarna om 

vidtagna åtgärder. 
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Förbundsfullmäktige – ärende 14

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare, Hans Olsson, senior 

rådgivare 

Datum: 2022-10-25, Diarienummer: 2022-00014 

 

  

 

Fortsatt inriktning 

Ägarnas och styrelsens ansvar och roller tydliggörs i syfte att säkerställa en 

ansvarsfull hantering av bolagets verksamhet och ekonomiska ställning. 

 
 
Övriga frågor 
I ägardirektivet har införts nya bestämmelser till följd av ny lagstiftning eller ny 

praxis gällande ägarstyrning av kommunala bolag. Hit hör bland annat frågor 

avseende  

• hantering av eventuella oegentligheter  

• tillämpning av offentlighetsprincipen  

• styrelsens personuppgiftsansvar  

• lagen om arbetstagarrepresentanter i styrelsen 

• styrelsens skyldighet att årligen uttala sig huruvida verksamheten varit 

förenlig med det kommunala ändamålet och bedrivits inom ramen för de 

kommunala befogenheterna.  

 

Politisk styrelse 
Enligt uppdragshandlingen till ägarrepresentanterna skulle även frågan om 

styrelsesammansättningen ingå i översynen. Frågan om en styrelse med 

politiska företrädare har värderats och alternativt förslag presenterats för 

ägarrådet. Ägarrådet har rekommenderat att inte gå vidare med detta 

alternativ. Det huvudsakliga argumentet har varit att nuvarande 

styrelsesammansättning har fungerat utmärkt, inte minst i samband med de 

anpassningar som gjordes för att nå ekonomisk balans till följd av det stora 

ekonomiska underskottet 2020. 

 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Bo Andersson  

Ekonomichef    

 

 

Skickas till 

Gryning Vård 

Kommunalförbunden i Västra Götaland 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

 

Protokollsutdrag 

§ 440. Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB 

Diarienummer: 2022-00014 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del godkänna föreliggande 

förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för 

Gryning Vård AB. 

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen uppdrog 2022-02-23 åt GR:s ägarrepresentant för bolaget 

att tillsammans med övriga kommunalförbunds ägarrepresentanter se över och 

vid behov ta fram förslag på uppdatering av ägardirektiv, konsortialavtal och 

bolagsordning samt styrelsesammansättning. Övriga kommunalförbunds 

styrelser/direktioner har gett motsvarande uppdrag till sina 

ägarrepresentanter. Eventuell uppdatering ska vara genomförd senast till 

Grynings bolagsstämma 2023. Föreliggande förslag till ägardokument har 

tagits fram för godkännande i kommunalförbundens beslutande församlingar 

under vintern 2022-2023. 

Beslutsunderlag 

• Förslag till aktieägaravtal (tidigare Konsortialavtal), bilaga 1 

• Förslag till bolagsordning, bilaga 2 

• Förslag till ägardirektiv, bilaga 3 

• Nu gällande ägardokument för Gryning Vård, bilaga 4 

• Juridiska förutsättningar för ägarna till Gryning Vård AB, bilaga 5 

Skickas till 

Gryning Vård 

Kommunalförbunden i Västra Götaland 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Sekreterare 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2022-11-25 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Stadshuset, Kungsbacka 

   

 

Justeras: 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

 

Marina Johansson  

Justerare 



                                                                                 

                                                                                         

 

 
 

Stämmohandling nr XX 
Dnr 2022-xxxx2022-xx-xx 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AKTIEÄGARAVTAL 
 

mellan aktieägarna i 
 

 

Gryning Vård AB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 1: Bolagsordning 
 

Bilaga 2: Ägardirektiv
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Detta aktieägaravtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 

 

(A) Göteborgsregionens kommunalförbund,  

(B) Fyrbodals kommunalförbund, 

(C) Skaraborgs kommunalförbund, och 

(D) Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 

rörande deras respektive ägande i Gryning Vård AB, org nr 556605-8201 
(”Bolaget”). 

 
Ovan angivna parter (A) – (D) benämns var för sig ”Part” och gemensamt 
för ”Parterna” i Avtalet. 

1. Bakgrund 
 

1.1 Var och en av Parterna är en samarbetsorganisation för ett antal 
kommuner i Västra Götalands län samt Kungsbacka kommun. Par-
ternas uppgifter består bland annat i att verka för samarbete över 
kommungränserna och att vara ett forum för idé- och erfarenhetsut-
byte inom sina respektive regioner. Sammanlagt står 50 kommuner 
bakom Parternas samarbetsorganisationer. 

 
1.2 Parterna har tillsammans ägt samtliga aktier i Bolaget sedan dess 

bildande under år 2001. Parternas aktieägande i Bolaget regleras i 
förevarande Avtal. 

2. Bolagets aktiekapital och fördelning av aktier 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst tio miljoner kronor och högst 40 miljoner 
kronor i enlighet med den nedan angivna fördelningen av aktierna i Bolaget. 
 

Aktieägare Andel aktier 
och röster 

Göteborgsregionens kom-
munalförbund 

54 % 

Fyrbodals kommunalförbund 17 % 

Skaraborgs kommunalförbund 17 % 

Boråsregionen Sjuhärads kom-
munalförbund 

12 % 

Summa 100% 
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Vid tidpunkten för Parternas ingående av Avtalet uppgår aktie-
kapitalet till tio miljoner kronor. 

3. Bolagets verksamhet och ändamål m m 
 

3.1 Parterna är överens om att endast tillåta nuvarande fyra kommunal-
förbund att inneha aktier i Bolaget.  

 
 Parterna förbinder sig att medverka till att deras medlemskommuner 

genom förbundsordning uppdragit åt kommunalförbunden att bed-
riva bolagets verksamhet   

 
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom 
ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, 
möta behov hos medlemskommunerna och dess invånare genom att 
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utred-
nings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan därmed för-
enlig verksamhet inom socialtjänstens område. 
 
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas 
av högsta beslutande instans hos Parterna. 

 
 Verksamhetsutveckling genom förändring av vårdinnehåll, start eller 

avveckling av enheter, är naturliga delar i Bolagets verksamhet, inom 
ramen för det kommunala ändamålet. 

 
Parterna förbinder sig att i egenskap av ägare verka enhetligt i förhål-
lande till Bolaget. Bolaget är skyldig att utföra de uppdrag som bola-
get tilldelas av Parterna genom beslut på bolagsstämma.  
 
Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna enligt 
2 kap. i kommunallagen innebärande att verksamheten ska vara för-
enlig med den kommunala kompetensen, lokaliseringsprincipen, lik-
ställighetsprincipen, självkostnadsprincipen samt bedrivas inom ra-
men för de kommunala befogenheterna, såvida inte lag eller rätts-
praxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag. 

 
Bilagda Bolagsordning (bilaga 1) och Ägardirektiv (bilaga 2) utgör 
styrdokument för Bolaget och beslutas på bolagsstämma i Bolaget. 
Bolagsordningen ska registreras av bolagsverket för att äga rättslig 
giltighet.  

 
3.2 Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differen-

tierade insatser främst för barn och unga med särskilda behov. Ut-
formningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap och beprövad 
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erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet med hög kvalitet och 
kostnadseffektivt utförande.  

 

3.3 Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan mel-
lan Parterna och Bolaget. Parterna ska en gång per år kalla bolagets 
styrelse till ägardialog. Förbundsstyrelsernas presidier ska företräda 
förbunden. Göteborgsregionens kommunalförbund är sammankal-
lande. Ägardialogen ska med utgångspunkt från strategisk nivå ha 
fokus på ägardirektiv, samverkan med medlemskommunerna, bola-
gets budget och verksamhetsplan, väsentliga risker och övriga frå-
gor av principiell karaktär. 

 
3.4 Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig att in-

formera kommunerna om bolagets verksamhet inom ramen för de 
samverkansorgan som Parterna verkar inom.  

 
3.5 Parterna förbinder sig att deltaga på extra bolagsstämma samt års-

stämma och utöva rösträtt för sina aktier i Bolaget i enlighet med 
bestämmelserna i detta Avtal. 

 

4. Bolagets finansiering m m 
 

4.1 Bolagets verksamhet ska finansieras genom försäljningsintäkter 
för att dels täcka rörelsekostnader, dels möjliggöra uppbyggnad 
av reserver i syfte att möta variationer i efterfrågan, samt dels 
möjliggöra genomförande av strukturella verksamhetsföränd-
ringar.  

 
4.2 Om risk föreligger att bolagets aktiekapital kommer att förbru-

kas ska fråga om eventuellt kapitaltillskott omedelbart tas upp 
till överläggning mellan Parterna. Om Parterna därvid beslutar 
att säkerställa Bolagets fortlevnad ska beslut skyndsamt fattas 
om kapitaltillskott i syfte att garantera bolagets aktiekapital. Ka-
pitaltillskottet ska belasta Parterna i proportion till andelen ak-
tier i Bolaget. 

 
 Om någon av Parterna inte biträder beslut om kapitaltillskott ska 

frågan om eventuell avveckling/förändring av ägandet i Bolaget tas 
upp till förhandling mellan Parterna i enlighet med vad som sägs i 
avsnitt 8 i detta Avtal. 

 
4.3 Om Bolaget ska likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar 

tillfalla Parterna i proportion till deras respektive aktieinnehav. 

5. Bolagsordning 
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Bolagets bolagsordning ska vid ingåendet av detta Avtal ha den ly-
delse som framgår av Bilaga 1. Bolagsordningen får inte ändras utan 
godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna. 

6. Arkivmyndighet 
 

Som kommunalägt bolag jämställs Gryning Vård AB med myndighet 
vid tillämpningen av arkivlagen. Göteborgsregionens kommunalför-
bund är arkivmyndighet för Gryning Vård AB enligt avtal. 

7. Styrelse och revisor 
 

7.1 Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst 
sju suppleanter. Ledamöter och i förekommande fall suppleanter ut-
ses av respektive förbunds högsta beslutande instans. Göteborgsregion-
ens kommunalförbund ska utse fyra ledamöter med eller utan supple-
anter och Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund, Fyrbodals 
kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund ska utse var 
sin ledamot med eller utan suppleant. Årsstämman utser ordförande 
och vice ordförande. 

 

7.2 Parterna ska ha som målsättning att välja en så allsidig och jämställd 
sammansatt styrelse som möjligt avseende bolagets verksamhetsom-
råde. Parterna ska samråda om styrelsens sammansättning innan val 
av ledamöter sker. Ledamöterna och eventuella suppleanter väljs för 
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till full-
mäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer 
närmast efter nästa val till fullmäktige. 

 
7.3 Stämmoombudet för Göteborgsregionens kommunalförbund ska 

vara ordförande vid årsstämman och vid eventuella extra bolags-
stämmor. 

 
7.4 Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra gånger per verk-

samhetsår på kallelse av ordföranden eller av ordföranden ut-
sedd person. 

 
7.5 Styrelsen ska utse verkställande direktör i Bolaget. Verkställande 

direktörens anställningsförhållande ska regleras i särskilt anställ-
ningsavtal. 

 
7.6 För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 

styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha 
en revisor och en revisorssuppleant. De väljs för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har 



6(9) 

  

 

ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter 
nästa val till fullmäktige. Till revisor får även ett registrerat revis-
ionsbolag utses. 

 
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsen-
ligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bola-
gets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmanna-
revisorer med eller utan suppleanter. Parternas högsta beslutande in-
stans utser var sin lekmannarevisor och eventuellt en suppleant. Lek-
mannarevisorerna och eventuella suppleanter ska utses för tiden från 
den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige har 
ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa 
val till fullmäktige. 

8. Ägarförhållanden, avveckling och likvidation  

8.1 Parterna har inför undertecknandet av detta Avtal som gemensam 
avsikt uttalat att Bolagets verksamhet ska bedrivas långsiktigt och 
med oförändrade ägarförhållanden Om det under avtalstiden skulle 
inträffa att en Part skulle vilja avveckla sitt ägande i Bolaget ska öv-
riga Parter vara skyldiga att uppta förhandlingar med denna Part i 
syfte att finna en för alla Parter och för Bolaget lämplig lösning på 
den uppkomna situationen. 

 
8.2 Part som önskar avveckla sitt ägande säger upp detta Avtal enligt 

gällande uppsägningsregler (punkt 10). Kvarvarande Parter som är 
intresserade av att förvärva aktierna ska ges rätt att göra detta i pro-
portion till sitt aktieinnehav. Priset på aktierna ska utgå från aktier-
nas substansvärde enligt senast godkända årsredovisning. Likvid 
ska erläggas till säljande Parten vid avtalstidens upphörande.  

 
8.3 Om Parterna inte kan enas om fortsatt verksamhet för Bolaget en-

ligt 8.2 alternativt inte kan genomföra en avveckling/försäljning 
som Parterna i enighet beslutat om, ska bolaget träda i frivillig likvi-
dation. Därvid ska aktiebolagslagens regler om frivillig likvidation 
tillämpas. Det åligger Parterna att ta gemensamt ansvar i akt och 
mening att skydda vårdtagare och personal. Sedvanlig facklig sam-
verkan ska etableras på ett tidigt stadium. 

 
8.4 Som en del i likvidationsprocessen ska berörda kommuner bere-

das möjlighet att överta befintliga behandlingsenheter och verk-
samheter efter förhandling med förordnad likvidator. Ersätt-
ningen till bolaget ska baseras på en marknadsmässig bedöm-
ning.    

 
8.5 Till säkerställande av Parternas fullgörelse av den i punkt 8.2 
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angivna bestämmelsen ska Bolagets bolagsordning innehålla sådan 
hembudsklausul som framgår av bolagsordningen i Bilaga 1. 

9. Ägardirektiv och ägarråd 
 

9.1 Parterna har vid ingåendet av detta Avtal enats om att föreskrifterna 
i bilagda ägardirektiv, se Bilaga 2, ska gälla för Bolaget. 

 
9.2 Varje Part ska utse en person som representerar Parten i ett ägarråd 

samt en ersättare som inträder vid förfall. 

 
93 Ägarrådet ska utgöra samrådsorgan för Parterna och fungera som ett 

gemensamt forum för informationsutbyte och diskussion om aktuella 
händelser rörande Bolaget och dess uppdrag, mål och ekonomiska 
förhållanden och långsiktiga utveckling.  

 
 Ägarrådet ska endast vara Parternas forum. Förekomsten av ett ägar-

råd ska inte påverka den rollfördelning som finns mellan Parterna och 
styrelsen. Ägarrådet har inte någon beslutanderätt och är inte heller 
företrädare för Parterna i förhållande till bolaget eller tredje man.   
Ägarrådet ska särskilt ha till uppgift att följa tillämpningen av ägardi-
rektivet och initiera förändringar för beslut hos respektive Part.  

 
9.4 Ägarrådet ska hålla minst ett sammanträde per verksamhetsår, vilket 

sammanträde bör äga rum på våren i god tid före årsstämman. Ägar-
rådet ska vidare alltid sammankallas om någon av Parterna 
begär det. Göteborgsregionens kommunalförbund är ansvarig för att 
samtliga Parter erhåller kallelse till ägarrådets sammanträden.  
 

9.5 Bolagets styrelse och/eller verkställande direktör eller annan repre-
sentant för Bolaget ska närvara vid ägarrådets sammanträden om 
detta bedöms lämpligt. I bolagsfrågor som är av principiell betydelse 
eller annars av större vikt kan ägarrådet vägleda styrelsen om att 
hänskjuta frågan till respektive Part. Vid ägarrådets sammanträden 
ska anteckningar föras. 

 
9.6 Varje Part ska ha rätt att inbjuda verkställande direktör för Bolaget 

till möte i förbundsstyrelse/direktionen/fullmäktige för informations-
utbyte om Bolagets angelägenheter. 

10. Avtalstid 
 

Detta avtal träder i kraft i samband med parternas undertecknande och 
löper därefter tills vidare. Det ersätter då tidigare avtal från 2016-12-05. 
Var och en av Parterna har rätt att säga upp Avtalet med iakttagande av 
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trettiosex månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara skriftlig och 
tillställas övriga Parter. 

11. Villkor för Avtalets giltighet 
 

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet beslut om godkännande 
av Avtalet av samtliga Parters högsta beslutande instans. 

12. Ändringar och tillägg 
 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal förutsätter för sin giltighet att 
skriftlig överenskommelse träffas mellan Parterna, som godkänns av 
respektive Parts högsta beslutande instans.  

13. Tvist   

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten av-
göras av svensk allmän domstol. 
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Detta Avtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 
 

 
 

Ort:     

Datum:     

 
GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 

 
 
 
 
 
 

Birgitte Caous 
Förbundsdirektör 

Ort:     

Datum:     

 
FYRBODALS KOMMUNAL- 
FÖRBUND 

 
 
 
 
 
 

Anna Lärk Ståhlberg  
Förbundsdirektör 

 

 
 
 

Ort:     

Datum:     

 
SKARABORGS KOMMUNAL- 
FÖRBUND 

 
 
 
 
 
 

Kristofer Svensson  
Förbundsdirektör 

 

 
 
 

Ort:     

Datum:     

 
BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS 
KOMMUNALFÖRBUND 

 
 
 
 
 
 

Magnus Haggren  
Förbundsdirektör 

 



 

1 
 

Stämmohandling nr Y 
Dnr 2022-xxx 

2022-xx-xx 

 
 

 
Bilaga 1 till aktieägaravtal 

 

 
 
 
 

Bolagsordning för Gryning Vård AB 
Org. nr 556605-8201  

1. Bolagets firma 

Bolagets firma är Gryning Vård AB. 

2.  Säte 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 
 

3. Verksamhetsföremål och kommunalt ändamål 

Bolaget ägs av de fyra kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen, nedan 
benämnda ägarna. 

 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att utveckla och tillhandahålla vård-, 
omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område.  

 
Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det 
allmännas intresse och på samhällsnyttig grund möta behov hos ägarnas 
medlemskommuner och dess invånare med tjänster inom ovan nämnda område.  
Bolaget ska inte ha till syfte att bereda vinst åt aktieägarna.  

4. Principer för bolagets verksamhet 

Bolagets verksamhet ska följa de kommunalrättsliga principerna enligt 2 kap. i 
kommunallagen innebärande att verksamheten ska vara förenlig med den kommunala 
kompetensen, lokaliseringsprincipen, likställighetsprincipen, självkostnadsprincipen 
samt bedrivas inom ramen för de kommunala befogenheterna, såvida inte lag eller 
rättspraxis för viss verksamhet eller åtgärd medger undantag.  
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5. Underställningsplikt 

Bolaget ska bereda högsta beslutande instans hos ägarna möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

6. Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 

7. Antal aktier 

Antalet aktier i bolag ska vara lägst 100 000 och högst 400 000. 

8. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 

9. Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. 
 

Styrelseledamöterna ska utses enligt följande; Göteborgsregionens kommunalförbunds 
fullmäktige utser fyra ledamöter och vid behov fyra suppleanter, förbundsdirektionerna i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och 
Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en ledamot och vid behov vardera en 
suppleant. 

 

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast 
efter det att val till fullmäktige har ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer 
närmast efter nästa val till fullmäktige. 

 

Årsstämman utser ordförande samt vice ordförande. 
 

Den som har utsett ledamot eller suppleant i styrelsen har rätt att besluta om att 
ledamoten eller suppleanten ska entledigas och ersättas under pågående 
mandatperiod. 

10. Beslutsförhet i styrelsen 
 

10.1 Styrelsen i Bolaget är beslutsför endast om mer än hälften av dess 
ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie representant i 
styrelsen ska eventuell styrelsesuppleant inträda. För det fall 
styrelsesuppleanter utsetts ska arbetsordningen för styrelsen 
innehålla föreskrifter om när styrelsesuppleanterna ska inträda i de 
ordinarie ledamöternas ställe och i vilken ordning de ska inträda. 
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10.2 Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet om inte annat följer 
av aktiebolagslagen eller av bestämmelse i Aktieägaravtalet. Vid lika 
röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. 

11. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en 
revisorssuppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
att val till fullmäktige har ägt rum intill slutet av den årsstämma som följer närmast 
efter nästa val till fullmäktige. Till revisor får även ett registrerat revisionsbolag utses. 

 
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter. 

 

Göteborgsregionens kommunalförbunds fullmäktige, förbundsdirektionerna i 
Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och 
Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en lekmannarevisor med en suppleant. De 

väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det att val till fullmäktige 

har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 
fullmäktige. 

12. Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två 
veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post eller brev med posten. 

13. Årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling: 
 

1. Val av ordförande vid stämman; 
 

2.   Upprättande och godkännande av röstlängd; 
 

3.   Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet från stämman; 
 

4.  Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad; 
 

5.   Godkännande av dagordning; 
 

6.  Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport; 

 

7.   Beslut om: 
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen; 

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 
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balansräkningen; 

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören 
 

8. Anteckning av ägarnas val av styrelse, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med 
suppleanter fram till och med nästa årsstämma ; 

 

9.  Val av styrelsens ordförande och vice ordförande; 
 

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 
 

11.  Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna; 
 

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen. 

14. Förfarande vid likvidation 

Om bolaget likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i 
proportion till deras respektive aktieinnehav. 

15. Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans 
hos ägarna. 

16. Hembud 

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier 
än hembudet omfattar. 

 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas. 

 
Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. 
Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så 
långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av 
bolagets styrelse. Priset på aktierna ska utgå från aktiernas substansvärde enligt senast 
godkända årsredovisning. För inlösen ska inga andra villkor gälla. 

 
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer 
överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två 
månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan 
tvist ska avgöras av skiljemän enligt den vid var tid gällande svenska lagen om 
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skiljeförfarande. 

 
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt.  
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Stämmohandling nr Z 
 
 
 

Bilaga 2 till aktieägaravtal 
 
 

 
Ägardirektiv för Gryning Vård AB 

Inledande bestämmelser 

Bolagsordning och detta ägardirektiv utgör underlag för kommunalförbundens/ägarnas 
styrning av Gryning Vård AB (Gryning). Genom ägardirektivet anger förbunden 
ändamålet och den långsiktiga viljeinriktningen för bolagets verksamhet samt krav och 
förväntningar på bolaget. Bolaget har informerats om det aktieägaravtal som Parterna har 
ingått.  

Ägardirektivet syftar till att skapa förutsättningar för ett effektivt styrelsearbete och en 
aktiv styrning och uppsikt av bolaget.  

Syftet med det gemensamma ägandet av bolaget är att skapa nytta för 
medlemskommunerna och dess invånare och därigenom bidra till ett långsiktigt hållbart 
samhälle utifrån ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Till detta hör att 
aktivt följa och agera på förändring och utveckling kopplat till uppdraget. 

Bolaget ska utföra sitt uppdrag utifrån demokratisk grundsyn, principer om mänskliga 
rättigheter och mot alla former av diskriminering. Bolaget ska arbeta för en sund och 
säker arbetsmiljö samt goda och anständiga arbetsvillkor. 

Bolagets styrelse utses av kommunalförbundens högsta beslutande instans och har som 
sin huvudsakliga uppgift att inom ramen för bolagsordningen och aktiebolagslagens 
bestämmelser eller annan tvingande lag eller författning, genomföra de uppdrag som 
lämnas i detta ägardirektiv.  

Styrelsen i Gryning ska en gång per år medverka i ägardialog med företrädare för 
kommunalförbunden. Ägardialogen ska ha fokus på ägardirektiv, samverkan med 
medlemskommunerna, bolagets budget och verksamhetsplan, väsentliga risker och 
övriga frågor av principiell karaktär.  

Det kommunala ändamålet 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det 
allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, möta behov hos ägarnas 
medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, 
omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva annan 
därmed förenlig verksamhet inom socialtjänstens område. 

 
Bolaget ska tillhandahålla ett kundanpassat vårdutbud med differentierade insatser 
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främst för barn och unga med särskilda behov. Bolaget ska fokusera på vårdinsatser 
som ligger inom ramen för den unika kompetens som bolaget utvecklat men ska vid 
behov också kunna utgöra ett komplement till medlemskommunernas egen 
verksamhet.   
 

Utformningen av Grynings insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet vsamt 
bidra till en verksamhet av hög kvalitet som också är kostnadseffektiv.   

Bolagets samverkan med medlemskommunerna 

Kommunalförbunden inom Västra Götalandsregionen har hörsammat 
medlemskommunernas behov av en kompetent och kraftfull resurs inom 
socialtjänstområdet genom bildandet av Gryning vård AB år 2001, dock utan att kunna 
styra medlemskommunernas val av vårdgivare. Förbunden har därigenom - utan 
kommunala garantier eller förpliktelser i övrigt - tagit på sig ett betydande ansvar och 
ekonomisk risk.  

För att Gryning AB ska kunna svara upp mot medlemskommunernas krav och behov 
krävs väl utvecklade och stabila samverkansformer som successivt styr verksamheten 
inom bolaget till de vårdområden där bolaget har unik kompetens och förmåga. 
Långsiktiga ramavtal med förutsägbar kvalitet och kostnad ska så långt det är möjligt 
upprättas mellan bolaget och medlemskommunerna för att skapa nödvändig stabilitet. 
Bolaget ska använda Benchmark med relevanta aktörer i arbetet med att utveckla 
verksamhetens effektivitet.  

Ekonomiska utgångspunkter 

Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet, ekonomiskt ansvarstagande 
samt kostnadsmedvetenhet. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten. 
Grynings verksamhet ska drivas utifrån självkostnadsprincipen. Inom ramen för 
självkostnadsprincipen ska Gryning bygga upp ett eget kapital, dels som en buffert, dels 
för att möjliggöra långsiktiga satsningar i verksamheten.  
 

För att möjliggöra snabba anpassningar i verksamheten till följd av vikande efterfrågan 
eller vid behov av strukturella förändringar, ska styrelsen kunna ta i anspråk bolagets 
ekonomiska buffert. Styrelsen ska tillse att bolaget har en löpande ekonomisk 
rapportering som möjliggör att ägaren successivt kan följa bolagets ekonomiska 
ställning.  
 

Bolaget ska tillse att eventuell försäljning av vårdtjänster m m till andra kunder än 
medlemskommunerna är av sådan omfattning att det s k verksamhetskriteriet enligt 
LOU är uppfyllt..  
 

Bolaget får inte pantsätta egendom eller på annat sätt ställa säkerhet för lån. 

Övriga bestämmelser 

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk 
som i övrigt styr bolagets verksamhet. Före beslut i verksamheten som är av principiell 
beskaffenhet eller annars av större vikt, ska bolagsstyrelsen tillse att högsta beslutande 
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instans hos ägarna får ta ställning.  
 

Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning inom 
bolagsstyrelsen och mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör. Det åligger 
styrelsen i Bolaget att årligen anta arbetsordning för styrelsen jämte instruktion för den 
verkställande direktören samt instruktion för den ekonomiska rapporteringen till 
styrelsen. 
 
Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet och utöver löpande 
rapportering även informera om frågor av betydelse för den övergripande uppföljningen 
och styrningen av bolaget. Misstankar om allvarliga oegentligheter ska, innan 
ytterligare åtgärder vidtas, omedelbart anmälas till bolagets revisorer.  
 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad aktiebolagslagen i detta 
avseende stadgar, redovisa hur verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
verksamhetens syfte, inriktning och uppställda mål. 
 

I anslutning till upprättande av årsbokslutet ska styrelsen och verkställande direktören 
yttra sig över huruvida den verksamhet som bolaget bedrivit under kalenderåret 
bedöms ha varit förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna i enlighet med §§ 3-4 i bolagsordningen. 
 

Det åligger bolaget, förutsatt att det inte möter hinder på grund av sekretess, att till 
ägarna utan dröjsmål översända;  
 

• Kallelser, handlingar och protokoll från styrelsesammanträde, årsstämma samt extra 
bolagsstämma. 

• Övriga handlingar av större vikt för bolagets verksamhet 
 

Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget arbete och åtgärda eventuella brister. 
Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande direktörens insatser, varvid endast 
styrelseledamöterna ska närvara. 
 
Allmänhetens intresse av insyn i bolaget tillgodoses genom att offentlighetsprincipen 
omfattar bolaget. Om inte affärsmässiga överväganden eller sekretessregler motiverar 
annat ska bolaget kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. 
Informationen till personer som kommer i kontakt med bolaget och med media ska 
vara en naturlig och väsentlig del av verksamheten. 
 
Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som sker i 
bolagets verksamhet. 
 
 
Lagen om styrelserepresentation för privatanställda gäller även för Gryning. Lokal 
arbetstagarorganisation fattar beslut om inrättande av styrelserepresentation och 
bolagets styrelse ska skriftligen underrättas om sådant beslut. Genom överenskommelse 
med lokal facklig organisation ges möjlighet till yttranderätt och förslagsrätt för 
arbetstagarrepresentant vid styrelsesammanträde. 
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Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet - fastställas av högsta beslutande instans hos 
de fyra kommunalförbunden och antas på bolagsstämma i Gryning Vård AB. 
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Detta konsortialavtal (”Avtalet”) har denna dag träffats mellan 
 
(A) Göteborgsregionens kommunalförbund, 
 
(B) Fyrbodals kommunalförbund, 
 
(C) Skaraborgs kommunalförbund, och 
 
(D) Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund, 
 
rörande deras respektive ägande i Gryning Vård AB, org nr 556605-8201 
(”Bolaget”). 
 
Ovan angivna parter (A) – (D) benämns var för sig ”Part” och gemensamt 
för ”Parterna” i Avtalet. 
 
 

1. Bakgrund 
 

1.1  Var och en av Parterna är en samarbetsorganisation för ett antal 
kommuner i Västra Götalands län. Parternas uppgifter består bl a i 
att verka för samarbete över kommungränserna och att vara ett 
forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom sina respektive regioner. 
Sammanlagt står 50 kommuner bakom Parternas 
samarbetsorganisationer. 
 

1.2  Parterna har tillsammans ägt samtliga aktier i Bolaget sedan dess 
bildande under år 2001. Parternas aktieägande i Bolaget regleras i 
förevarande Avtal. 
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2. Bolagets aktiekapital och fördelning av aktier 
 

Bolagets aktiekapital ska uppgå till lägst 10 miljoner kronor och högst 40 miljoner 
kronor i enlighet med den nedan angivna fördelningen av aktierna i Bolaget. 
 
Aktieägare    Andel aktier och röster 
Göteborgsregionens  54 % 
kommunalförbund 
 
Fyrbodals kommunalförbund 17 % 
 
Skaraborgs kommunalförbund 17 % 
 
Boråsregionen Sjuhärads  12 % 
kommunalförbund 
Summa    100 % 
 
Vid tidpunkten för Parternas ingående av Avtalet uppgår aktiekapitalet till 10 
miljoner kronor. 
 
 

3. Bolagets verksamhet och ändamål m m 
 

3.1  Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom 
ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, syfta 
till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess 
invånare genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, 
behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet.   

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer.  

Bolagets verksamhet ska vara förenlig med den kommunala 
kompetensen.   

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina 
ägare.  

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas 
av högsta beslutande instans hos ägarna.  
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3.2  Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat 
vårdutbud. Utformningen av Bolagets insatser ska vila på kunskap 
och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en verksamhet av hög 
kvalitet och god konkurrenskraft.  
 

3.3  Utvecklingen av Bolagets verksamhet ska ske i nära samverkan med 
Parterna och Bolaget. 

 
3.4  Parterna ska lojalt verka för Bolagets bästa och förbinder sig särskilt 

att deltaga på extra bolagsstämma samt årsstämma och utöva 
rösträtt för sina aktier i Bolaget i enlighet med bestämmelserna i 
detta Avtal. 

 

 

4. Bolagets finansiering m m 
 

4.1  Bolagets verksamhet ska finansieras genom dess aktiekapital och 
genom försäljningsintäkter. Bolaget ska självt finansiera 
utvecklingen av verksamheten, även innefattande start av nya 
verksamheter. 
 

4.2  I den mån Bolaget skulle behöva tillskott av rörelsekapital ska 
Parterna uppta förhandlingar med varandra i syfte att tillse att 
Bolaget erhåller erforderlig finansiering genom ökning av 
aktiekapitalet, aktieägartillskott, lån eller på annat sätt i syfte att 
tillförsäkra Bolagets fortlevnad. 
 

4.3  Om Bolaget skulle likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar 
tillfalla Parterna i proportion till deras respektive aktieinnehav. 

 
 

5. Bolagsordning  
 

Bolagets bolagsordning ska vid ingåendet av detta Avtal ha den 
lydelse som framgår av Bilaga 1. Bolagsordningen får inte ändras utan 
godkännande av högsta beslutande instans hos ägarna. 

 
 
 
 
 
 



    

 

 

 

  

 

 

 

4(8) 
   

6. Arkivmyndighet  
 

Som kommunalägt bolag jämställs Gryning Vård AB med myndighet 
vid tillämpningen av arkivlagen. Göteborgsregionens 
kommunalförbund är arkivmyndighet för Gryning Vård AB.  

 

7. Styrelse och revisor 
 

7.1  Bolagets styrelse ska bestå av sju ledamöter med lägst noll och högst 
sju suppleanter. Val av ledamöter och eventuella suppleanter ska ske 
av ägarna. Göteborgsregionens kommunalförbund ska utse fyra 
ledamöter och Boråsregionens Sjuhärads kommunalförbund, 
Fyrbodals kommunalförbund och Skaraborgs kommunalförbund ska 
utse var sin ledamot. 
Årsstämman utser ordförande och vice ordförande. 

7.2  Parterna ska ha som målsättning att välja en så allsidig och jämställd 
sammansatt styrelse som möjligt avseende bolagets 
verksamhetsområde. Parterna ska samråda om styrelsens 
sammansättning innan val av ledamöter sker. Ledamöterna och 
eventuella suppleanter väljs för tiden från den årsstämma som följer 
närmast efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill 
slutet av den årsstämma som följer närmast efter nästa val till 
fullmäktige. 

 
7.3  Stämmoombudet för Göteborgsregionens kommunalförbund ska 

vara ordförande vid årsstämman och vid eventuella extra 
bolagsstämmor. 

 
7.4  Styrelsesammanträde ska hållas minst fyra (4) gånger per 

verksamhetsår på kallelse av ordföranden eller av ordföranden 
utsedd person. 
 

7.5  Styrelsen ska utse verkställande direktör i Bolaget. Verkställande 
direktörens anställningsförhållande ska regleras i särskilt 
anställningsavtal. 
 

7.6  För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt 
styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha 
en revisor och en revisorssuppleant. Revisorn och 
revisorssuppleanten ska väljas vid årsstämman och utses för tiden 
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intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde 
räkenskapsåret efter revisorsvalet.   

 
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett 
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt 
och om bolagets interna kontroll är tillräcklig ska bolaget även ha 
fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter. Val av 
lekmannarevisorer och eventuella suppleanter ska ske av ägarna som 
ska utse var sin lekmannarevisor och eventuell suppleant. 
Lekmannarevisorerna och eventuella suppleanter ska utses för tiden 
från den årsstämma som följer närmast efter det att val till 
fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som 
följer närmast efter nästa val till fullmäktige. 

7.7  Det åligger styrelsen i Bolaget att årligen antaga arbetsordning för 
styrelsen jämte instruktion för den verkställande direktören. 

 
 

8. Beslutsförhet i styrelsen 
 

8.1  Styrelsen i Bolaget är beslutsför endast om mer än hälften av dess 
ledamöter är närvarande. Vid förfall för ordinarie representant i 
styrelsen ska eventuell styrelsesuppleant inträda. För det fall 
styrelsesuppleanter utsetts ska arbetsordningen för styrelsen 
innehålla föreskrifter om när styrelsesuppleanterna ska inträda i de 
ordinarie ledamöternas ställe och i vilken ordning de ska inträda. 
 

8.2  Styrelsen fattar sina beslut med enkel majoritet om inte annat följer 
av aktiebolagslagen eller av bestämmelse i detta Avtal. Vid lika 
röstetal ska ordföranden ha utslagsröst. 

 
 

9. Förvaltningsberättelsen 
 

Bolagets styrelse ska i förvaltningsberättelsen, utöver vad 
aktiebolagslagen i detta avseende stadgar, redovisa hur 
verksamheten bedrivits och utvecklats mot bakgrund av 
verksamhetens syfte, inriktning och uppställda mål. 
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10. Överlåtelseförbud m m 
 

10.1  Part får under avtalstiden för detta Avtal inte utan övriga Parters 
skriftliga medgivande överlåta eller på annat sätt överföra eller 
pantsätta del av eller hela sitt innehav av aktier i Bolaget. 

 
10.2  Till säkerställande av Parternas fullgörelse av den i punkt 10.1 

angivna bestämmelsen ska Bolagets bolagsordning innehålla sådan 
hembudsklausul som framgår av bolagsordningen i Bilaga 1. 

 
10.3  Parterna har inför undertecknandet av detta Avtal som gemensam 

avsikt uttalat att Bolagets verksamhet ska bedrivas långsiktigt och 
med oförändrade ägarförhållanden, vilket legat till grund för 
avtalsbestämmelsen i punkt 10.1 ovan. Om det under avtalstiden för 
Avtalet emellertid skulle inträffa att en Part skulle vilja avveckla sitt 
ägande i Bolaget ska övriga Parter vara skyldiga att uppta 
förhandlingar med denna Part i syfte att finna en för alla Parter och 
för Bolaget lämplig lösning på den uppkomna situationen. 

 
 

11. Ägardirektiv och ägarråd 
 

11.1  Parterna har vid ingåendet av detta Avtal enats om att föreskrifterna 
i bilagda ägardirektiv, se Bilaga 2, ska gälla för Bolaget. 

 
11.2  Parterna ska bilda ett ägarråd som ska utgöra samrådsorgan för 

Parterna och fungera som ett gemensamt forum för 
informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande 
Bolaget och om Bolagets uppdrag, mål och ekonomiska förhållanden 
och långsiktiga utveckling. Ägarrådet ska även vara ett forum som 
Bolagets ledning ska kunna vända sig till för att initiera frågor och 
för att efterfråga ägarnas uppfattning om Bolagets strategiska 
utveckling. Ägarrådet, som ska bestå av en (1) representant från varje 
Part, ska särskilt ha till uppgift att säkerställa att ägardirektiven är 
aktuella. 
 

11.3  Ägarrådet ska hålla minst ett sammanträde per verksamhetsår, vilket 
sammanträde bör äga rum på våren i god tid före årsstämman. 
Ägarrådet ska vidare alltid sammankallas om någon av Parterna 
begär det. Göteborgsregionens Kommunalförbund är ansvarig för att 
samtliga Parter erhåller kallelse till ägarrådets sammanträden. 
Bolagets styrelse och/eller verkställande direktör eller annan 
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representant för Bolaget ska närvara vid ägarrådets sammanträden 
om detta bedöms lämpligt av Parterna. Vid ägarrådets 
sammanträden ska anteckningar föras. 

 
11.4  Varje Part ska ha rätt att inbjuda verkställande direktör för Bolaget 

till möte i förbundsstyrelsen/direktionen för informationsutbyte eller 
diskussion om Bolagets angelägenheter. 
 
 

12. Avtalstid 
 

Detta avtal träder i kraft i samband med parternas undertecknande 
och löper därefter tills vidare. Det ersätter då tidigare avtal från 2009-
01-01. Var och en av Parterna har rätt att säga upp Avtalet med 
iakttagande av trettiosex (36) månaders uppsägningstid. Uppsägning 
ska vara skriftlig och tillställas övriga Parter.  

 

13. Villkor för Avtalets giltighet 
 

Detta Avtal förutsätter för sin giltighet vederbörligt beslut om 
godkännande av Avtalet av samtliga Parters högsta beslutande 
instans.  

 

14. Ändringar och tillägg 
 

Ändringar av och tillägg till detta Avtal förutsätter för sin giltighet att 
skriftlig överenskommelse träffas mellan Parterna, som godkänns av 
respektive Parts högsta beslutande instans.  

 

15. Tvist 
 

Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal och därmed 
sammanhängande rättsförhållanden ska i första hand lösas genom 
förhandling mellan parterna. Skulle parterna inte enas ska tvisten 
avgöras av svensk allmän domstol.  
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Detta Avtal har upprättats i fyra exemplar, varav Parterna har tagit var sitt. 

 
Ort: ___________________________ 
 
Datum:  _______________________ 
 
 
GÖTEBORGSREGIONENS 
KOMMUNALFÖRBUND 
 
 
 

 
Helena Söderbäck 
Förbundsdirektör 
 
 

 
Ort: ___________________________ 
 
Datum:  _______________________ 
 
 
FYRBODALS KOMMUNAL- 
FÖRBUND 
 
 
 

 
Anneli Snobl 
Förbundsdirektör 
 
 
 
 

 
Ort: ___________________________ 
 
Datum:  _______________________ 
 
 
SKARABORGS KOMMUNAL-
FÖRBUND 
 
 
 

 
Per-Olof Hermansson 
Förbundsdirektör 

 
Ort: ___________________________ 
 
Datum:  _______________________ 
 
 
BORÅSREGIONEN SJUHÄRADS 
KOMMUNALFÖRBUND 
 
 
 

 
Lena Brännmar 
Förbundsdirektör 
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Stämmohandling nr 3 
Dnr 2016-00515 

2016-12-05 
 
 

Bilaga 1 till konsortialavtal 

 

 

Bolagsordning 
 

1. Bolagets firma 

Bolagets firma är Gryning Vård AB.  

 

2. Säte 

Bolagets styrelse har sitt säte i Göteborg. 

  

3. Bolagets ändamål 

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet är att inom ramen för det 
allmännas intresse samt på samhällsnyttig grund, syfta till att tillgodose behov hos 
ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att utveckla och tillhandahålla 
vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt att bedriva 
annan därmed förenlig verksamhet.   

Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt affärsmässiga principer. Bolagets verksamhet 
ska vara förenlig med den kommunala kompetensen.   

Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare.  

Det kommunala ändamålet med bolagets verksamhet ska fastställas av högsta 
beslutande instans hos ägarna. 

 

4. Principer för bolagets verksamhet 

Ramen för bolagets verksamhet utgörs av de kommunalrättsliga befogenheter som 
följer av vid var tid gällande kommunallag, särskilt principerna om likställighet, 
självkostnad och lokalisering.  
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5. Underställningsplikt 

Bolaget ska bereda, högsta beslutande instans hos ägarna, möjlighet att ta ställning 
innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av 
större vikt fattas. 

 

6. Aktiekapital 

Bolagets aktiekapital ska vara lägst 10 000 000 kronor och högst 40 000 000 kronor. 
 
 

7. Antal aktier 

Antalet aktier i bolag ska vara lägst 100 000 och högst 400 000. 
 
 

8. Räkenskapsår 

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår. 
 
 

9. Styrelsen 

Styrelsen ska bestå av 7 ledamöter med lägst 0 och högst 7 suppleanter.  

Styrelseledamöterna ska utses enligt följande; Göteborgsregionens kommunalförbund 
utser 4 ledamöter och i förekommande fall 4 suppleanter, Sjuhärads 
kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund 
utser vardera en ledamot och i förekommande fall vardera en suppleant. 

Ledamöterna och suppleanterna väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast 
efter det att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som 
följer närmast efter nästa val till fullmäktige. 

Årsstämman utser ordförande samt vice ordförande.  

Den som har utsett ledamot eller suppleant i styrelsen har rätt att besluta om att 
ledamoten eller suppleanten ska entledigas och ersättas under pågående 
mandatperiod.  
 

 

10. Revisorer 

För granskning av bolagets årsredovisning jämte räkenskaperna samt styrelsens 
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och verkställande direktörens förvaltning ska bolaget ha en revisor och en 
revisorssuppleant. Revisorn och revisorssuppleanten ska väljas av årsstämman och ska 
utses för tiden intill slutet av den årsstämma som hålls under det fjärde räkenskapsåret 
efter revisorsvalet. 
 
För granskning av om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och från 
ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt och om bolagets interna kontroll är 
tillräcklig ska bolaget även ha fyra lekmannarevisorer med eller utan suppleanter.  

Göteborgsregionens kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs 
kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund utser vardera en lekmannarevisor 
med en suppleant. De väljs för tiden från den årsstämma som följer närmast efter det 
att val till fullmäktige har ägt rum i landet intill slutet av den årsstämma som följer 
närmast efter nästa val till fullmäktige. 

 

11. Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma 

Kallelse till extra bolagsstämma och årsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två 
veckor före stämman. Kallelse ska ske genom e-post eller brev med posten.  
 

 

12. Årsstämma 

På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:  

1. Val av ordförande vid stämman;  

2. Upprättande och godkännande av röstlängd;  

3. Val av en eller två justeringspersoner att underteckna protokollet från stämman;    

4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad;  

5. Godkännande av dagordning;  

6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt 
lekmannarevisorernas granskningsrapport;  

 

7. Beslut om:  
a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen;  

b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda 

balansräkningen;  

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören;  
 

 



  

 

 

 

  

   

4(5) 
 

8. Ägarnas val av styrelse, styrelsesuppleanter samt lekmannarevisorer med 
suppleanter fram till och med nästa årsstämma antecknas;  
 

9. Val av styrelsens ordförande och vice ordförande;  

10. I förekommande fall val av revisor och revisorssuppleant 

11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna;  

12. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller 
bolagsordningen.       

 

13. Förfarande vid likvidation 

Om bolaget skulle likvideras ska dess vinst och behållna tillgångar tillfalla ägarna i 
proportion till deras respektive aktieinnehav. 
 
 

14. Ändring av bolagsordningen 

Denna bolagsordning får inte ändras utan godkännande av högsta beslutande instans 
hos ägarna.                            

 

15. Hembud 

Om en aktie har övergått till en ny ägare, har övriga aktieägare rätt att lösa aktien. 
Aktiens nya ägare ska snarast anmäla aktieövergången till bolagets styrelse på det sätt 
som aktiebolagslagen föreskriver (hembud). Lösen får ej ske av ett mindre antal aktier 
än hembudet omfattar. 
 
Styrelsen ska genast lämna en underrättelse om hembudet till varje lösningsberättigad 
med känd postadress. I underrättelsen ska lämnas uppgift om den tid inom vilken 
lösningsanspråk ska framställas. 
 
Lösningsanspråk ska framställas inom två månader från behörigt hembud enligt ovan. 
Om lösningsanspråk framställs av fler än en lösningsberättigad, ska samtliga aktier så 
långt det är möjligt fördelas mellan de lösningsberättigade i förhållande till deras 
tidigare innehav av aktier i bolaget. Återstående aktier ska fördelas genom lottning av 
bolagets styrelse. 
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Om aktien har övergått genom försäljning, ska lösenbeloppet motsvara 
köpeskillingen. För inlösen ska inga andra villkor gälla. 
 
Om förvärvaren och den som har begärt att få lösa in aktierna inte kommer 
överens i frågan om inlösen, får den som har begärt inlösen väcka talan inom två 
månader från den dag lösningsanspråket framställdes hos bolagets styrelse. Sådan 
tvist ska avgöras av skiljemän enligt den vid var tid gällande svenska lagen om 
skiljeförfarande. 
 
Lösenbeloppet ska betalas inom en månad från den tidpunkt då lösenbeloppet blev 
bestämt. 
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  Stämmohandling nr 4 
  Dnr 2016-00516 
  2016-12-05 

 

 

 
Bilaga 2 till konsortialavtal 

 
 

Ägardirektiv för Gryning Vård AB 
 

Syfte – ägaridén 
Gryning Vård AB ska, på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, 
behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig 
verksamhet. Verksamheten syftar till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och 
dess invånare. 
 
Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud. Utformningen 
av Grynings insatser ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska bidra till en 
verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft.   
 
Utvecklingen av Grynings verksamhet ska ske i nära samverkan med ägarna. 
 

Verksamhetens inriktning och utgångspunkter 
Gryning Vård ska bidra till socialt hållbar utveckling. Grynings mål och uppdrag är att göra 
nytta för människor och samhälle, att skapa samhällsnytta. Ett medel för att uppnå detta är 
affärsnytta, att bolaget ska drivas på ett affärsmässigt hållbart sätt. Genom att arbeta med 
samhällsnytta som mål, affärsnytta som medel och med fokus på att utgöra ett komplement till 
kommunernas egen verksamhet, skapar Gryning nytta för ägarna. Grynings verksamhet ska 
utvecklas över tid så att den stödjer och omfattar de tre, av varandra ömsesidigt beroende 
perspektiven på hållbar utveckling; social, ekologisk och ekonomisk utveckling. 
 
Gryning ska vara en föregångare inom sitt verksamhetsområde. Det innebär att bidra till att 
utveckla och förädla kunskap och metoder samt att ha en organisation som är ändamålsenlig 
och effektiv i alla led.  

 

Ekonomiska utgångspunkter 
Gryning ska präglas av långsiktig ekonomisk uthållighet, ekonomiskt ansvarstagande samt 
kostnadsmedvetenhet. Bolaget ska självt finansiera utvecklingen av verksamheten. Grynings 
verksamhet ska drivas utifrån självkostnadsprincipen. Inom ramen för självkostnadsprincipen 
ska Gryning bygga upp ett eget kapital, dels som en buffert dels som möjlighet att göra 
långsiktiga satsningar i verksamheten.   
 

Samordning och ägardialog samt ansvarsfördelning 
Detta ägardirektiv ska – för att äga giltighet- fastställas av högsta beslutande instans hos de 
fyra ägarna och antas på bolagsstämma i Gryning Vård AB.  
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Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa detta ägardirektiv i den 
mån det inte står i strid mot tvingande bestämmelser i aktiebolagslagen eller annan lag eller 
författning. 
 
Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt kommunalrättsliga principer och de regelverk som i 
övrigt styr bolagets verksamhet. Före beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 
eller annars av större vikt, ska bolagsstyrelsen tillse att högsta beslutande instans hos ägarna 
får ta ställning.  
 
Bolaget ska hålla ägarna väl informerade om sin verksamhet. Det åligger bolaget, förutsatt att 
det inte möter hinder på grund av sekretess, att till ägarna utan dröjsmål översända 

 Protokoll från ägarråd och års- respektive bolagsstämma 

 Protokoll från styrelsesammanträde 

 Bolagets årsredovisning 

 Revisionsberättelse och lekmannarevisorernas granskningsrapport 

 Bolagets affärsplan och budget 

 Tertialvisa redovisningar av bolagets förvaltning, ställning och resultat 

 Övriga handlingar av vikt för bolagets verksamhet 
 
Bolagsstyrelsen ansvarar för bolagets organisation och arbetsfördelning inom bolagsstyrelsen 
och mellan bolagsstyrelse och verkställande direktör. Styrelsen ska årligen utvärdera sitt eget 
arbete och åtgärda eventuella brister. Bolagsstyrelsen ska årligen utvärdera verkställande 
direktörens insatser, varvid endast styrelseledamöterna ska närvara.  
 
Om inte affärsmässiga överväganden eller sekretessregler motiverar annat ska bolaget 
kännetecknas av öppenhet och ett serviceinriktat arbetssätt. Informationen till personer som 
kommer i kontakt med bolaget och med media ska vara en naturlig och väsentlig del av 
verksamheten. 
 
 
 

Dessa ägardirektiv är antagna vid Gryning Vård ABs extra bolagsstämma den x månad 
201X 
 



Juridiska förutsättningar 
 

Bilaga 5 – juridiska förutsättningar 

Promemoria Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-11-01 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Bilaga 5 
Avsikten med denna promemoria är endast att allmänt redovisa den 

kommunala lagstiftning som beaktats vid revideringen av ägardokumenten för 

Gryning Vård AB. 

Kommunallagen 

Bestämmelserna i kommunallagen ske enligt 9 kap. 2 § även tillämpas av 

kommunalförbund, om inget annat anges. Enligt 3 kap. 11 § kommunallagen 

kan därmed ett kommunalförbund överlämna skötseln av en kommunal 

angelägenhet till ett bolag. En förutsättning för det är att kommunalförbundets 

medlemmar i sin tur enligt 3 kap. 8 § kommunallagen överlämnat uppdraget 

att handha angelägenheten till kommunalförbundet. 

 

När beslutet om att bilda bolaget fattas ska fullmäktige enligt 10 kap. 3 § 

kommunallagen; 

1. Fastställa det kommunala ändamålet med verksamheten, 

2. Se till att det fastställda kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna som utgör ram för verksamheten anges i 

bolagsordningen, 

3. Utse samtliga styrelseledamöter, 

4. Se till att det anges i bolagsordningen att fullmäktige får ta ställning 

till sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet 

eller annars av större vikt innan de fattas, 

5. Utse minst en lekmannarevisor, och  

6. Se till att bolaget ger allmänheten insyn i den verksamhet som genom 

avtal lämnas över till privata utförare. 

 

Dessa bestämmelser ska enligt 10 kap 4 § kommunallagen tillämpas i rimlig 

omfattning när ett kommunalförbund bildar bolag tillsammans med annan. 

När bolagsbildningen sker med andra kommunala organisationer anses att 

bestämmelsen i 10 kap. 3 § kommunallagen i princip ska gälla fullt ut, med 

naturligt undantag av punkterna 3 och 5. Dessa regler gäller naturligtvis även 

därefter vid revidering av viktiga bolagsdokument.  

 

Kravet på att fastställa det kommunala ändamålet och de kommunala 

befogenheterna i bolagsordningen har tillkommit för att säkerställa att 

kommunala bolag verkar inom det område som är tillåtet. Det skapar också 

utrymme för kommunmedborgarna att begära laglighetsprövning av 

bolagsbildningen, eftersom de inte har någon möjlighet överklaga de beslut 

som sedan fattas i kommunala bolag. En ytterligare bestämmelse med denna 

inriktning är 6 kap. 9 § kommunallagen som anger att styrelsen i årliga beslut 

för sina aktiebolag ska pröva om bolagets verksamhet föregående år varit 
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Bilaga 5 – juridiska förutsättningar  

Promemoria Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jan Persson, jurist 

Datum: 2022-11-01 

 

Datum: åååå-mm-dd  

  

 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna. Styrelsen ska också enligt 6 kap. 1 § 

kommunallagen ha uppsikt över verksamheten.  

 

De kommunala angelägenheterna består i första hand av det som lagstiftaren 

bestämt att kommunerna ska göra, oftast reglerat i s.k. speciallagstiftning. 

Exempel på det är socialtjänstlagen, lagen om vård av missbrukare och lagen 

med särskilda bestämmelser om vård av unga. Kommunerna har det yttersta 

ansvaret för att enskilda får det stöd och den hjälp som de behöver. Enligt 2 

kap. 5 § socialtjänstlagen får en kommun, utöver avtalssamverkan enligt 9 kap. 

37 § kommunallagen, sluta avtal med enskild person om att utföra uppgifter 

inom socialtjänsten, som inte innefattar myndighetsutövning.  Som nämnts 

ovan kan också alla kommunala angelägenheter överlämnas till ett 

kommunalförbund. En viktig utgångspunkt är att det kommunala ansvaret 

primärt avser de som vistas i kommunen enligt 2 a kap. 1 § socialtjänstlagen. 

 

Därutöver får en kommun ha hand om angelägenheter av allmänt intresse 

som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar. Detta 

anses uttrycka den allmänna kompetensen samt den s.k. 

lokaliseringsprincipen. Det som avgör om en angelägenhet är av allmänt 

intresse är om det kan anses vara ett allmänt, samhälleligt och till det egna 

området knutet intresse att kommunen engagerar sig. Det kan vara svårt dra en 

gräns för vad som är av allmänt intresse och ytterst får det prövas i domstol. 

 

Inledningsvis ska också konstateras att regleringen i kommunallagen, som 

berörs i det följande, inte gäller om annat reglerats i annan lagstiftning, s.k. 

speciallag. 

 

Som ett utslag av allmänintresset ligger ett principiellt förbud mot att ge 

understöd åt enskild, juridisk eller fysisk person, såvida det inte finns 

lagstöd i speciallag. 

 

Lokaliseringsprincipen innebär att kommunerna ska verka inom sitt 

geografiska område eller för sina medlemmar. Motsvarande bestämmelse inom 

socialtjänstlagen är att varje kommun svarar för dem som vistas i den, såvida 

inte lagen medger undantag. Ett annat undantag från lokaliseringsprincipen är 

bestämmelserna om kommunala avtalssamverkan i 9 kap 37 § kommunallagen, 

som anger att en kommun får ingå avtal om att någon av dess uppgifter helt 

eller delvis ska utföras av en annan kommun. Mer om denna regel nedan. 

 

En kommun får enligt 2 kap. 2 § kommunallagen inte ha hand om sådana 

angelägenheter som enbart staten, en annan kommun, en annan region eller 

någon annan ska ha hand om. Om en lagstiftning anger att stat, region 
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eller annan kommun har ansvaret, så hindrar det den egna kommunen att utför 

uppgiften. 

 

Enligt 2 kap 3 § kommunallagen ska en kommun behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat, den s.k. 

likställighetsprincipen. Principen innebär att kommunmedlemmar, eller 

grupper av kommunmedlemmar, som är i samma situation ska behandlas lika. 

Den är försedd med många undantag och gäller bara när en kommun möter 

medlemmarna i deras egenskap av just kommunmedlemmar, t.ex. som nyttjare 

av kommunala tjänster. 

 

Enligt 2 kap 4 § får en kommun inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 

nackdel för medlemmarna, s.k. retroaktiva beslut. 

Enligt 2 kap. 6 § kommunallagen får en kommun inte ta ut högre avgifter än 

som motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som de 

tillhandahåller. Denna självkostnadsprincip har sin grund i att skydda 

kommunmedborgare från monopolprissättning och mot att genom avgifterna 

betala förtäckt skatt. Den ska därmed också förhindra att avgifter sätts så att 

kommunala verksamheter går med vinst.  

Denna bestämmelse har sin motsvarighet inom socialtjänsten, där det i 8 kap. 

2 § socialtjänstlagen anges att avgifter inte får överstiga kommunens 

självkostnader. 

 

Självkostnadsprincipen syftar till det totala avgiftsuttaget för varje verksamhet, 

inte för varje enskild tjänst som utförs. 

 

Kostnader som får ingå i självkostnaden är i princip alla relevanta direkta och 

indirekta kostnader som verksamheten ger upphov till vid en normal 

affärsmässig drift. Man kan förenklat säga att alla kostnader får tas med men 

att någon vinst inte får uppstå. Självkostnaden hindrar inte att en verksamhet 

genererar ett överskott, men det totala avgiftsuttaget får inte överstiga 

kostnaderna under längre tid. Fondering av överskott kan få göras under 

förutsättning att överskottet inom en rimlig framtid används i verksamheten. 

 

Enligt 2 kap. 7 § kommunallagen får en kommun driva näringsverksamhet, 

om den drivs utan vinstsyfte och syftar till att tillhandahålla allmännyttiga 

anläggningar eller tjänster åt medlemmarna.  

Denna bestämmelse ger i första hand utrymme för näringsverksamhet inom 

det som brukar kallas sedvanlig kommunal affärsverksamhet, primärt att 

tillhandahålla kollektiva anläggningar eller anordningar av olika slag. Men den 

gäller också verksamheter som har anknytning till befintlig eller erkänd 

kommunal angelägenhet.  
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Om det i kommunal näringsverksamhet uppstår en tillfällig överkapacitet anses 

det i princip vara godtagbart att kommunen går ut på den allmänna marknaden 

med sina tjänster. För att det ska få göras krävs att det är fråga om en 

övergångsperiod och om tillfällig överkapacitet i mindre omfattning.  

 

Detta var övergripande om förutsättningarna för ett kommunalförbund att 

bilda och äga ett aktiebolag. Därutöver finns ytterligare lagregleringar som 

också är relevanta att beakta. 

 

Lagen om offentlig upphandling LOU  
 

LOU utgår från att alla köp hos offentliga myndigheter sker efter annonsering 

och i konkurrens. Från denna huvudregel finns vissa undantag. Enligt 1 kap. 22 

§ LOU är kommuner, kommunalförbund och Gryning Vård AB upphandlande 

myndigheter. 

 

Om en kommun har överlämnat en angelägenhet till ett kommunalförbund 

som innebär att kommunalförbundet utför en tjänst åt medlemskommunen, är 

den undantagen från lagen om offentlig upphandling enligt dess 3 kap. 13 §.  

 

För medlemskommunernas köp av tjänst från ett aktiebolag som ägs av ett 

kommunalförbund är närmast följande undantagsbestämmelser tillämpliga. 

 

Enligt 3 kap. 12 § LOU är en upphandling intern och omfattas inte av lagens 

krav om; 

   1. den upphandlande myndigheten utövar kontroll över motparten 

motsvarande den som myndigheten utövar över sin egen förvaltning,  

   2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, 

för myndighetens räkning eller för andra sådana juridiska personer eller organ 

som avses i 11 § och som myndigheten utövar kontroll över, och 

   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

En upphandlande myndighet ska anses utöva kontroll enligt första stycket 1 

om den har ett avgörande inflytande över motpartens strategiska mål och 

viktiga beslut. Kontrollen kan också utövas av en annan juridisk person eller 

gemensam nämnd enligt kommunallagen som själv kontrolleras på samma sätt 

av myndigheten.  

Enligt 3 kap. 13 § LOU är en upphandling intern och omfattas inte av lagens 
krav om;  
1. den upphandlande myndigheten gemensamt med andra upphandlande 
myndigheter utövar kontroll över motparten motsvarande den som 
myndigheterna utövar över sina egna förvaltningar, 
   2. motparten utför mer än 80 procent av sin verksamhet, bestämt enligt 16 §, 
för myndigheternas räkning eller för andra sådana juridiska personer eller 
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organ som avses i 11 § och som myndigheterna utövar kontroll över, och 
   3. det inte finns något direkt privat ägarintresse i motparten. 

Upphandlande myndigheter ska anses utöva sådan gemensam kontroll som 

avses i första stycket 1, om 

   1. motpartens beslutsorgan består av representanter från samtliga 

myndigheter, 

   2. myndigheterna tillsammans har ett avgörande inflytande över motpartens 

strategiska mål och viktiga beslut, och 

   3. motparten inte har något eget intresse som strider mot myndigheternas 

intressen. 

Avtalssamverkan m.m. 

I kommunallagen 9 kap. 37 § anges att en kommun får ingå avtal om att någon 

av dess uppgifter helt eller delvis ska utföras av en annan kommun. Sådan 

avtalssamverkan är ett undantag från lokaliseringsprincipen. I kommentarer 

anges att även kommunalförbund har rätt ingå avtalssamverkan. Ett problem 

med bestämmelsen är att den inte innebär något undantag från 

upphandlingslagstiftningen. Enligt SKR:s jurister omfattas inte kommunala 

bolag av möjligheten att ingå avtalssamverkan.  

 

Däremot finns i LOU undantag för horisontell samverkan mellan 

upphandlande myndigheter, s.k. Hamburgsamarbeten enligt 3 kap 17 och 18 §§ 

LOU.  

 

17 §  Denna lag gäller inte för upphandling mellan två eller flera upphandlande 

myndigheter, om 

   1. upphandlingen syftar till att upprätta eller reglera formerna för ett 

samarbete mellan myndigheterna som ska säkerställa att de offentliga tjänster 

som myndigheterna ska utföra tillhandahålls för att uppnå myndigheternas 

gemensamma mål, 

   2. samarbetet styrs endast av överväganden som hänger samman med 

allmänintresset, och 

   3. myndigheterna på den öppna marknaden utövar mindre än 20 procent av 

den verksamhet som berörs av samarbetet. 

18 §   Verksamhetsandelen enligt 17 § 3 ska bestämmas på grundval av den 

upphandlande myndighetens sammanlagda genomsnittliga omsättning i fråga 

om varor, tjänster och byggentreprenader avseende de verksamheter som har 

omfattats av samarbetet under de tre åren som föregår tilldelningen eller på 

grundval av ett annat lämpligt verksamhetsbaserat mått grundat på uppgifter 

under samma tidsperiod. 
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Om uppgifterna inte längre är relevanta eller inte är tillgängliga, får 

verksamhetsandelen bestämmas på grundval av något annat lämpligt 

kvantitativt eller kvalitativt verksamhetsmått. 

 

Konkurrenslagen 
 

I konkurrenslagen 3 kap. 27-32 §§ finns bestämmelser om s.k. offentlig 

säljverksamhet. En kommun, eller kommunalt bolag, kan förbjudas att bedriva 

en viss verksamhet eller tillämpa ett visst förfarande i en verksamhet om 

förfarandet snedvridet eller hämmar konkurrensen på marknaden. Förbud får 

dock inte meddelas om förfarandet är försvarbart från allmän synpunkt.  

 

 

 

Jan Persson 

Jurist 
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Arvoden för Göteborgsregionens 
kommunalförbund 2023-2026  

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige fastställer arvoden för perioden 2023-2026 i enlighet 

med föreliggande förslag från valberedningen. 

Sammanfattning av ärendet 

Utgångspunkten för arvodesbestämmelser inom GR är de principer som gäller 

inom Göteborgs stad. Föreliggande underlag med förslag till arvoden för GR 

och dess helägda bolag avseende perioden 2023-2026 utgår alltså från den nivå 

på arvoden som Göteborgs stad har fastställt.  

För uppdrag med årsarvoden används som utgångsvärde i föreliggande 

förslag samma procenttal som använts under perioden 2019-2022, samt ett 

grundarvode som, efter en uppräkning enligt de principer som hittills gällt 

inom Göteborgs stad, för 2023 utgör 72 260 kr/mån (867 120 kr/år). De fasta 

arvodena till förbundsfullmäktiges samt antagningsnämndens presidier utgår 

med viss procent av grundarvodet, enligt följande: 

 

Förbundsfullmäktiges ordförande   1,0% (8 671 kr/år) 

Förbundsfullmäktiges vice ordförande 0,5% (4 336 kr/år) 

Antagningsnämndens ordförande  1,8% (15 608 kr/år) 

Antagningsnämndens vice ordförande 0,9% (7 804 kr/år) 

Ordinarie revisorer 2,25% (19 510 kr/år) 

 

För återstående år under kommande mandatperiod – 2024-2026 - uppräknas 

grundarvodet årligen med ett belopp motsvarande föregående års 

genomsnittliga procentuella löneökning i Göteborgs stad, vilket innebär 

motsvarande årlig uppräkning av arvodena inom GR.   

För skolnämnden för ISGR:s svenska sektion gäller följande: Då det råder 

personunion mellan ledamöterna i styrelsen för ISGR AB och ledamöterna i 

skolnämnden för den svenska sektionen för ISGR utgår till ordförande och vice 

ordförande endast årsarvodet för bolagsuppdraget. Av samma orsak utgår 

endast ett förrättningsarvode för den sammanlagda mötestiden för styrelse och 

skolnämnd. Förslag till arvoden för ISGR AB tas fram årligen till bolagets 

årsstämma. 

De fasta arvodena till förbundsstyrelsens presidium utgår med viss procent 

av grundarvodet (867 120/år), på samma sätt som ovan, enligt följande: 
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Ordförande   Vice ordförande 

Kommunalråd heltid 3,6% (31 216 kr/år)  1,8% (15 608 kr/år) 

Kommunalråd halvtid 9% (78 041 kr/år)  4,5% (39 020 kr/år) 

Ej kommunalråd  18% (156 082 kr/år) 9% (78 041 kr/år) 

 

För uppdrag med förrättningsarvode utgår 910 kr per förrättning som varar 

upp till fyra timmar och med 1475 kr per förrättning som varar längre än fyra 

timmar. Förrättningsarvode utgår vid sammanträde i förbundsfullmäktige, 

förbundsstyrelsen, politiska beredningsgrupper, valberedning och revision. 

Förrättningsarvode utgår även vid förberedande möten till presidierna i 

styrgrupperna för arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad samt sociala 

frågor. Förrättningsarvode kan utgå till förtroendevald som deltar i konferens, 

temadag, studiebesök eller motsvarande som har samband med det politiska 

uppdraget - om det är beslutat av den politiska gruppering där den 

förtroendevalde ingår. Om det är svårt att bedöma om förrättningsarvode ska 

utgå eller inte bör restriktivitet råda. 

Vid deltagande i flera förrättningar inom GR under samma dag erhålls nytt 

förrättningsarvode endast om det är mer än två timmar mellan dessa 

sammankomster. Endast ett heldagsarvode kan betalas ut per dag.  

Restid inom hemkommunen ingår inte i förrättningsarvodet. För restid 

utanför hemkommunen kan restiden till och från sammanträdet räknas in 

sammanträdestiden vid beräkning av förrättningsarvodet, om den 

förtroendevalde åberopar detta.  

Dessutom utgår ersättning för förlorad arbetsförtjänst. Högsta ersättningen 

för förlorad arbetsinkomst 2023 fastställs till 415 kr per timma. Ersättning för 

förlorad arbetsinkomst utgår för den tid sammanträdet pågår och skälig tid 

för resa till och från sammanträdet. 

Arvoden samt reseersättning utbetalas två gånger per år, i december och juni, 

medan ersättning för förlorad arbetsförtjänst utbetalas löpande. 

Om en förtroendevald, som har rätt till fast arvode, avgår under 

mandatperioden fördelas arvodet mellan den som avgår och dennes 

efterträdare i förhållande till den tid de haft sina respektive uppdrag. 

Bestämmelserna om de ekonomiska förmånerna för förtroendevalda 

finns reglerade i 4 kap. 12–18 §§ Kommunallagen. Aktiebolagslagen 8 kap § 23 

a fastställer att bolagsstämman ska besluta om arvoden inom bolagen. 

 

Gitte Caous 

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
 



Val till ISGR 
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Anmälningsärenden     

Förslag till beslut  

Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena. 

Sammanfattning av ärendet 

En förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen-

antagningsnämnden och skolnämnd för ISGR från maj – november 2022 har 

tagits fram. Informationsärenden ingår inte i förteckningen.  

FÖRBUNDSSTYRELSEN 

Förbundsstyrelsen 25 november 2022 

§ 430. Avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen och 

kommunalförbunden kring samverkan om regional kompetensförsörjning i 

Västra Götaland 

Beslut 

Förbundsstyrelsen antar avsiktsförklaring mellan Västra Götalandsregionen 

och kommunalförbunden kring samverkan om regional kompetensförsörjning i 

Västra Götaland i enlighet med presenterat förslag. 

§ 431 Gallringsframställan för film 

Beslut 

Informationen får gallras enligt föreslagna frister i denna framställan. Detta 

beslut gäller även retroaktivt för det material som tillkommit eller upprättats 

innan detta beslut tagits.  

§ 432 Årskontroll av dataskyddsarbetet 2022 

Beslut 

Föreliggande förslag till svar till dataskyddsombuden gällande 

förbundsstyrelsens dataskyddsarbete godkänns. 

§ 434. Fullmakt i mål om laglighetsprövning 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ger fullmakt till kommunalförbundets jurist Jan Persson att 

som ombud utföra och bevaka kommunalförbundets talan i mål 8044-22 vid 

förvaltningsrätten i Göteborg rörande laglighetsprövning. Fullmakten omfattar 

även rätt för ombudet att, om detta blir aktuellt, fullfölja kommunalförbundets 

talan i överrätt.  
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§ 435 Motion: Konvertera västlänken från järnvägsspår till spårvagnsspår 

Beslut 

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att efter anmälan till 

förbundsfullmäktige 2022-12-13 bereda inkommen motion och därefter 

återkomma till förbundsstyrelsen.  

§ 437. Ändrat datum för förbundsstyrelsens strategidag 2023  

Beslut 

Datum för strategidagen 2023 ändras till den 29 september.  

§ 438. Plan och detaljbudget för GR 2023 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta plan och detaljbudget för GR 

2023.  

§ 439, Lokaltillskott för ISGR AB 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av information 

och kalkyl rörande ny byggnad för ISGR om 4 156 kvm på Guldhedsgatan 6. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att tillstyrka att styrelsen för ISGR 

tecknar hyresavtal med lokalförvaltningen Göteborgs Stad kring ovan nämnda 

skolbyggnad. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf.  

§ 440. Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del godkänna föreliggande 

förslag till ägardokument - aktieägaravtal, bolagsordning och ägardirektiv - för 

Gryning Vård AB. 

§ 441. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra Götalandsregionen 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna att verksamheten 

Validering Väst överförs från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till 

Västra Götalandsregionen (VGR).  

Förbundsstyrelsen 21 oktober 2022 

§ 421 Delårsbokslut för GR per augusti 2022 
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Beslut 

Föreliggande delårsbokslut för Göteborgsregionen (GR) per augusti 2022 

fastställs och rapporten överlämnas till förbundsfullmäktige. 

§ 422. Svar på motion angående öppenhet och transparens inom 

Västsvenska paketet 

Beslut 

Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att med föreliggande skrivelse 

anse motionen besvarad.  

§ 423. Fördjupad Översiktsplan för havet i Tjörns och Orusts kommuner 

Beslut 

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2022-09-09, godkänns. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

§ 424. Inköpsanalys och avtalstrohet verksamhetsåret 2021 

Beslut 

Föreliggande sammanställning över avtalstrohet och inköpsanalys för 

verksamhetsåret 2021 antecknas. 

 

Förbundsdirektören får i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som kommer att 

vidtas för att komma till rätta med bristande inköp där dokumentation saknas 

samt ökad avtalstrohet. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 426. Val av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad 

Beslut 

Anna Hildesson (V), Göteborg, väljs till ny ledamot i styrgruppen för 

arbetsmarknad för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Förbundsstyrelsen 30 september 2022 

§ 408. Yttrande till Justitieombudsmannen om öppettider  

Beslut 

Föreliggande yttrande till Justitieombudsmannen med anledning av klagomål 

gällande förbundets stängning av reception och telefonväxel under 

semesterperioden godkänns.  

§ 409. Förslag till interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR år 

2023 



Anmälningsärenden  4 (9) 

Förbundsfullmäktige – ärende 16 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2022-11-30 

 

  

 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 

respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2023 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 410. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan år 2023  

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2023. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 411. Interkommunal ersättning inom kommunal vuxenutbildning år 2023  

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2023 enligt bilaga daterad 2022-04-12. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2022. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 412. Stenungsunds kommuns förslag till bostadsförsörjningsprogram 

2022–2025  

Beslut 

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2022-08-15, godkänns.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

§ 413. Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 

Beslut 

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2022-08-15, godkänns. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 
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§ 414. Årlig avstämning av miljö och klimatstrategi för kollektivtrafik i Västra 

Götaland 

Beslut  

Föreliggande förslag till yttrande daterat 2022-08-10, godkänns.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

§ 415. Remiss av Boverkets rapport Översikts- och regionplan i en digital 

miljö 

Beslut 

Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2022-09-05, godkänns.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 416. Yttrande till förvaltningsrätten i laglighetsprövningsmål 8044-22 

Beslut 

Ordförandens yttrande till förvaltningsrätten enligt beslut den 29 augusti 2022, 

§ 533, antas som förbundsstyrelsens eget yttrande.  

§ 419. Adjungering till utbildningsgruppen 

Beslut 

Utbildningsgruppen föreslås besluta att adjungera Annika Åberg Darell (V), 

Stenungsund, till utbildningsgruppen för återstoden av mandatperioden 2019-

2022.  

§ 420. Val av ny ledamot i styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad 

Beslut 

Förbundsstyrelsen väljer Lars Andreasson (D), Göteborg, till ny ledamot i 

styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad för återstoden av mandatperioden 

2019-2022. 

Förbundsstyrelsen 14 juni 2022 

§ 394. Utseende av ytterligare dataskyddsombud för GR:s förbundsstyrelse 

Beslut 

Malin Ericsson utses till ytterligare dataskyddsombud för GR:s 

förbundsstyrelse från och med 2022-06-14 enligt Dataskyddsförordningen.   

 

Antecknas till protokollet att förbundsstyrelsen även är ansvarig för den 

personuppgiftsbehandling som sker i revisionen.  

§ 395. Delårsrapport för GR per april 2022 
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Beslut 

Föreliggande delårsrapport per april 2022 för GR fastställs. 

§ 396. Delegationsordning för förbundsstyrelsen 

Beslut 

Reviderad delegationsordning för förbundsstyrelsen fastställs att gälla från och 

med 2022-06-14.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.   

§ 398. Attest- och utanordningsreglemente för GR 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås anta föreliggande attest- och 

utanordningsreglemente, att gälla från och med 2022-07-01, med följande 

revidering i paragraf 6: Förbundsordföranden ändras till Förbundsstyrelsens 

ordförande.  

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

§ 399. Instruktion för förbundsdirektören 

Beslut 

Reviderad instruktion för förbundsdirektören fastställs att gälla från och med 

2022-07-01.  

§ 400. Verksamhetsövergång Validering Väst till Västra Götalandsregionen 

Beslut 

Under förutsättning att Västra Götalandsregionen (VGR) fattar motsvarande 

beslut godkänner förbundsstyrelsen att verksamheten Validering Väst överförs 

från Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till VGR. 

§ 401. Digitala hjälpmedel i samverkan 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till samverkansavtal för digitala 

hjälpmedel i samverkan och rekommenderar medlemskommunerna att besluta 

i enlighet med förslaget. 

§ 402. Förlängning av befintligt inriktningsdokument för 

ungdomsmottagningarna i Västra Götaland 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till förlängning av befintligt 

inriktningsdokument för ungdomsmottagningarna i Västra Götaland tills dess 

ett nytt samverkansavtal är framtaget, dock längst till och med 2024.  
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Medlemskommunerna rekommenderas att besluta i enlighet med förslaget. 

§ 403. Förlängning av handlingsplan psykisk hälsa 2023–2024 

Beslut 

Förbundsstyrelsen ställer sig bakom förslaget till förlängning av länsgemensam 

handlingsplan för psykisk hälsa 2023–2024 och rekommenderar 

medlemskommunerna att ta egna beslut om att förlänga handlingsplanen. 

§ 404. Ytterligare sammanträde med förbundsfullmäktige 2023 

Beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås besluta att ytterligare ett sammanträde med 

förbundsfullmäktige 2023, utöver de två tidigare föreslagna, äger rum 3 

januari.   

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

§ 405. Sammanträdestider och plats för förbundsstyrelsens möten år 2023 

Beslut 

Styrelsens sammanträden under år 2023 äger rum och förläggs enligt följande: 

• Torsdag-fredag den 9-10 februari (v 6) Överlämnandekonferens 

• Fredag den 24 mars (v 12) DISTANS via Teams 

• Fredag den 12 maj (v 19) i Mölndals kommun  

• Tisdag den 13 juni (v 24) i Göteborg  

• Fredag den 29 september (v 38) DISTANS via Teams 

• Fredag den 20 oktober (v 42) Strategidag 

• Fredag den 24 november (v 47) i Ale kommun  

UTBILDNINGSGRUPPEN/ANTAGNINGSNÄMNDEN 

Utbildningsgruppen 20 oktober 2022 

§70. Förslag till remissvar på betänkandet I mål – vägar vidare för att fler 

unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning (SOU 2022:34) 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade  

att godkänna föreliggande förslag till remissvar gällande betänkandet I mål – 

vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, SOU 

2022:34, 

 

att översända remissvaret till Utbildningsdepartementet samt 

förklara Utbildningsgruppens beslut omedelbart justerat 
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Utbildningsgruppen 29 september 2022 

§57. Förslag till Fokusområden för Utbildning 2023 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

att för sin del godkänna förslag till fokusområden för Utbildning 2023. 

§ 58. Sammanträdestider för Utbildningsgruppen 2023 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

att Utbildningsgruppens sammanträdestider 2023 i huvudsak äger rum på 

torsdagar, klockan 09.00-12.00, följande datum, 

9 februari (sökandestatistik) 

16 mars 

13 april (preliminärantagning) 

11 maj 

27 juni (slutantagning) – OBS tisdag 

14 september (reservantagning) 

19 oktober 

7 december 

§59. Adjungering till Utbildningsgruppen 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade 

att adjungera Annika Åberg Darell (V) Stenungsund, till Utbildningsgruppen 

med närvaro- och yttranderätt för återstoden av mandatperioden 2019-2022. 

Utbildningsgruppen 28 juni 2022 

§53. Slutantagningen till gymnasiet 2022 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade efter överläggning  

att fastställa beslut om att anta föreslagna sökande till nationellt program och 

introduktionsprogram för grupp av elever till regionens kommunala 

gymnasieskolor, i enlighet med redovisat förslag, 

 

att uppdra åt enhetschefen för Gymnasieantagningen, Göteborgsregionen, att 

fatta antagningsbeslut på individnivå vid reservantagningen 

 

att förklara Utbildningsgruppens beslut vara omedelbart justerat 

SKOLNÄMND FÖR ISGR 
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Skolnämnd 30 maj 2022 

§ 8 Månadsrapport per april 2022 

Nämnden beslöt 

Att godkänna månadsrapporten per april 2022. 

§ 10 Mötestider för styrelse/nämnd hösten 2022 

Nämnden beslöt 

Att godkänna mötestiderna för hösten 2022. 

Skolnämnd 1 september 2022 

§ 8 Månadsrapport per juli 2022 

Nämnden beslöt 

Att godkänna månadsrapporten per juli 2022. 

Skolnämnd 17 oktober 2022 

§ 8 Månadsrapport per augusti 2022 

Nämnden beslöt 

Att godkänna månadsrapporten per augusti 2022. 

§ 9. Indexering skolavgifter 

Nämnden antecknar till protokollet styrelsens beslut 

Att ISGR:s skolavgift för läsåret 2023/24 indexeras upp med 4,5 % till 42 290 

kronor. Från läsåret 2023/25 och framöver indexeras skolavgiften upp med 

samma procentsats som GR använder vid den årliga uppräkningen av den 

interkommunala ersättningen till ISGR. 

§ 10 Revidering av hyresavtal och hyresnivå 

Nämnden antecknar till protokollet styrelsens beslut 

Att teckna hyresavtal med ny årshyra för inhyrning av nya lokaler om 4 156 

kvm vid Guldhedsgatan 6, från Lokalförvaltningen i Göteborg. 

Att ISGR:s styrelse inhämtar GR:s förbundsfullmäktiges ställningstagande 

avseende rekommenderat förslag om inhyrning av nya lokaler om 4156 kvm. 

 

Gitte Caous  

Förbundsdirektör 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 


	Ärende 4 - Anmälan om val av nyaledamöter och ersättare tillförbundsfullmäktige
	Ärende 5 - Val av ny ledamot samt nyersättare i valberedningen 2019-2022
	Ärende 6 - Svar på motion angåendeöppenhet och transparens inomVästsvenska paketet
	Ärende 7 - Anmälan av motion: Konverteravästlänken från järnvägsspår tillspårvagnsspår
	Ärende 8 - Delårsbokslut för GR per augusti2022
	Ärende 9  Revisorernas granskning avdelårsbokslut för GR per augusti2022
	Ärende 10 - Revisionsbudget för GR år 2023
	Ärende 11 - Plan och detaljbudget för GR2023
	Ärende 12 - Lokaltillskott för ISGR AB
	Ärende 13 - Verksamhetsövergång ValideringVäst till VästraGötalandsregionen
	Ärende 14 - Reviderade ägardokument för Gryning Vård AB
	Ärende 15 - Arvoden för Göteborgsregionenskommunalförbund 2023-2026
	Ärende 16 - Anmälningsärenden



