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Göteborgsregionens svar 
angående revisorernas 
granskning av projektstyrning 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt och 

överlämna det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten kring GR:s 

projektstyrning.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås samtidigt att uppdra åt förbundsdirektören att 

genomföra de i yttrandet föreslagna förändringarna.  

 

Förbundsstyrelsen förslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning 

kring GR:s projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och upp-

följning av projekt. 

Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen i stort har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. De 

menar att det dock saknas  riktlinjer och rutiner för avdelnings- och 

enhetschefers arbete samt för projekt med finansiering från 

medlemskommunerna. Vidare anges att det saknas en övergripande roll- och 

ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket 

ansvar de har i arbetet med projekt. Dessutom visar granskningen att det 

saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.  

 

Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats. Revisorerna 

redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden som man begär 

förbundsstyrelsens svar på senast 8 april.  

 

Förbundsstyrelsen rekommenderas att:  

• Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvars-

fördelning.  

• Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning. 

Bedömning  
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Projekt fungerar som GR:s metod för att genomföra sitt uppdrag. På GR:s 

intra-nät anges att projekt är tidsbegränsade och har ett i förväg bestämt 

resultat samt en extern finansiär. GR:s projektstyrningsmodell utgår ifrån GR:s 

förbunds-ordning samt förbundsfullmäktiges strategiska inriktningar. 

Inriktningarna fast-ställs för en fyraårsperiod och bryts ner i en årlig 

verksamhetsplan med budget och fokusområden.  

 

GR har som stöd i arbetet med projekt arbetat fram ett antal riktlinjer, rutiner 

och mallar som anger hur projekt ska drivas från uppstart till avslut. Dessa 

dokument finns tillgängliga för samtliga medarbetare via GR:s intranät.  

Rutinerna och mallarna är anpassade för att möta de krav som externa 

finansiärer har på projekten. De används även i tillämpliga delar även i de 

projekt som enbart har finansiering från medlemskommunerna. 

 

GR:s avdelningschefer har ansvaret för att säkerställa att samtliga deras projekt 

ryms inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar. Det saknas dock tydliga 

riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete kopplat till 

projekt-styrning. Exempelvis saknas rutin för hur respektive chef ska bedöma 

huruvida projekten verkar inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar, 

men även hur cheferna ska följa upp projekten. Uppfattningen bland chefer och 

projektledare är dock att de i stort upplever att de övergripande 

styrdokumenten samt ovan nämnda riktlinjer och rutiner bidrar till att GR:s 

projekt drivs på ett korrekt sätt.  

 

GR gör utifrån påvisade brister därför bedömningen att, utifrån de av 

revisorerna identifierade förbättringsområdena, åtgärder bör vidtas för att 

förtydliga riktlinjerna inom dessa områden. 

 

Förslaget är att GR:s förbundsdirektör får i uppdrag att tillse att befintliga 

rutiner och riktlinjer uppdateras i enlighet med revisorernas 

rekommendationer. Arbetet förväntas som senast vara klart till den 30 

september 2021. 

Beslutsunderlag 

• Följebrev från revisionen, GR 

• Granskningsrapport av GR:s projektstyrning från EY 

 

Helena Söderbäck     Bo Andersson 

Förbundsdirektör     Ekonomichef 

Skickas till 

Revisorerna  
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Till Förbundsstyrelsen 

För kännedom till Förbundsfullmäktige 

 

  
  
  

Granskning av projektstyrning 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har 
EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. 
 
Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen i stort 
har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Arbetet med projekt 
utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och mallar för arbetet. Det saknas 
dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete samt för projekt med finansiering 
från medlemskommunerna. Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som 
tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt. 
Förbundsstyrelsen erhåller löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till 
projekt. Däremot visar granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för 
arbetssättet med uppföljning.  
 
Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats.  
 
Förbundsstyrelsen rekommenderas att: 
 Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning. 
 Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning. 
 
Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla 
rekommendationerna senast den 8 april 2021.  
 
 
Göteborg den 8 februari 2021 
 
 
 
 
Thomas Svensson   Sven R. Andersson 
Ordförande    Vice ordförande 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att 

bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av projekt.  

Granskningen visar att den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning, 

fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Dessutom har förvaltnings-

ledningen arbetat fram ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Dessa upplevs tydliga och är 

tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Däremot saknas riktlinjer och rutiner för 

avdelningschefs och enhetschefs arbete kopplat till projektstyrning.   

Riktlinjerna och rutinerna tydliggör delvis roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. 

Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas 

även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Till stöd 

för projektledare finns verksamhetsekonom och utvecklingsledare inom organisationen. Därtill 

förtydligas projektledarens roll och ansvar genom att ett projektledarkontrakt arbetas fram.  

Granskningen visar att förbundsstyrelsen tar del av en övergripande uppföljning av ett urval av 

projekt. Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbunds-

ledningen gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större 

projekt. Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen, 

men rapporteras till förbundsledning och GR:s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid behov. 

Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar styrningen 

av projekt. Det saknas dock en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med 

uppföljning.  

Granskningens sammanfattande bedömning är att förbundsstyrelsen i stort har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Utifrån granskningen lämnar vi 

nedanstående rekommendationer.  

Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att: 

► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning. 

► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Enligt förbundsordningen har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till uppgift att bland 

annat erbjuda service och samverkan på områden där de enskilda kommunernas resurser är 

otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med 

medlemskommunerna.   

Projekten bedrivs i olika sammanslutningar utifrån medlemskommunernas möjligheter och 

projektens omfattning. I projektet för kompetensförstärkning inom förskolan ingår exempelvis 

tio av de 13 kommunerna. Projekten kan även finansieras på olika sätt. Enligt årsredovisningen 

för 2019 utgör statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag en betydande del av förbundets 

omsättning. Förbundet erhöll exempelvis nästan 120 miljoner kronor i bidrag från staten under 

2019, vilket utgör cirka 23 procent av intäkterna.   

Eftersom bidrag och stöd finansierar en väsentlig del av verksamheten är det centralt för 

förbundets legitimitet att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. Mot bakgrund av 

ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen bedömt det som 

väsentligt att granska förbundets styrning av projekt. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig  

styrning, ledning och uppföljning av projekt. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:  

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig projektstyrningsmodell?  

o Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för projektstyrning och uppföljning?  

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning?  

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig insyn, uppföljning och rapportering av 

projekt löpande och vid projektavslut? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångs-

punkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:  

► Kommunallag (2017:725) 6 kap 4 § och 6 §  

► Förbundsstyrelsens reglemente  

► Förbundsordning 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 1.  

1.4. Metod 

Granskningen har utförts som en dokument- och intervjustudie, se källförteckning i bilaga 2. 

Intervjuer har hållits med presidiet i förbundsstyrelsen samt förbundsdirektör tillsammans med 

ekonomichef. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser förbundsstyrelsen. 
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2. Förbundets projektstyrningsmodell 

2.1. Inledning 

Enligt förbundsordningen från 2020 syftar GR:s verksamhet till att, bland annat: 

”Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.”  

Förbundsdirektör lyfter i intervju att projekt fungerar som GR:s metod för att genomföra sitt 

uppdrag. På GR:s intranät anges att projekt är tidsbegränsade och har ett i förväg bestämt 

resultat samt en extern finansiär. GR skiljer på projekt som initieras av medlemskommunerna 

och projekt som initieras av förbundet. GR kan initiera projekt dels utifrån sitt uppdrag att 

omvärldsbevaka, dels genom att externa parter efterfrågar GR:s och medlemskommunernas 

delaktighet i ett projekt.  

2.2. Styrning, riktlinjer och rutiner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Styrdokument för arbetet med projekt inom GR 

GR:s projektstyrningsmodell utgår ifrån GR:s förbundsordning samt förbundsfullmäktiges 

strategiska inriktningar. Inriktningarna fastställs för en fyraårsperiod och bryts ner i en årlig 

verksamhetsplan med budget och fokusområden.  

Samtliga projekt ska enligt de intervjuade syfta till att uppnå GR:s ändamål och ska verka inom 

de strategiska inriktningarna och fokusområdena. Av denna anledning uppger förbunds-

styrelsens presidium att de strategiska inriktningarna är breda, för att GR:s ska kunna driva 

många olika typer av projekt under den period som inriktningarna gäller. Förbundsdirektör 

anger att avdelningscheferna har ansvaret för att säkerställa att samtliga projekt ryms inom 

GR:s ändamål och strategiska inriktningar. Utöver avdelningschefernas bedömning sker ingen 

systematisk kontroll av att projekten följer ändamålet och inriktningarna.  

Förbundsordning

Verksamhetsplan

Uppdragshandling

Övriga rutiner och 
mallar
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Styrningen av ett projekt varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Av intern-

kontrollplan framgår att projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr och 

projekt som är särskilt komplexa anses vara av sådan dignitet att det medför högre krav på 

styrning från ledning och politik. Förankring och beslut kring sådana projekt sker i GR:s 

förbundsledning1. Vid uppstart av sådana större projekt sker enligt ekonomichef även en dialog 

mellan förvaltning och GR:s politiska styrgrupper för att säkerställa en politisk förankring av 

projekten.  

Centralt för projektstyrningen är den uppdragshandling som respektive projektledare signerar 

årligen tillsammans med sin avdelningschef. Av uppdragshandlingen framgår GR:s syfte och 

övergripande styrmodell samt medarbetarens ansvar, uppdrag och individuella mål. Som ett 

komplement till uppdragshandlingen utvecklas i skrivande stund ett projektledarkontrakt. 

Kontraktet ska syfta till att tydliggöra projektledarens ansvar och roll. Det ska vara ett stöd i 

dialogen mellan ansvarig chef och projektledare. Kontraktet är utformat som en checklista över 

olika moment i projektledaruppdraget. Uppdraget att arbeta fram kontraktet härrör från 2019 

års uppföljning av intern kontroll som visade behov av att klargöra projektledarens ansvar och 

befogenhet. 

Förvaltningsledningen har som stöd i arbetet med projekt arbetat fram ett antal riktlinjer, rutiner 

och mallar som anger hur projekt ska drivas från uppstart till avslut. Dessa dokument finns 

tillgängliga för samtliga medarbetare via GR:s intranät. Rutinerna och mallarna är anpassade 

för att möta de krav som externa finansiärer har på projekten. De används i tillämpliga delar 

även i de projekt som enbart har finansiering från medlemskommunerna. 

Rutinerna och mallarna riktar sig främst till projektledare och verksamhetsekonom och berör 

exempelvis: 

- Sökande av finansiellt stöd från tredje part, från ansökan till avslut 

- Skapande av för- och efterkalkyl 

- Upplägg av nytt projekt i verksamhetssystemet 

- Skapande av uppföljningskalkyl och årsprognos 

- Identifiering, rapportering och bokföring av förlustrisk 

Det saknas rutiner och mallar som ger stöd och styr hur avdelningschef och enhetschef ska 

arbeta med projekt.   

Samtliga intervjuade upplever att de övergripande styrdokumenten samt ovan riktlinjer och 

rutiner bidrar till att GR:s projekt drivs på ett korrekt sätt. Ekonomichef påtalar också att GR:s 

verksamhetssystem vid uppstart av ett projekt kräver att exempelvis en projektplan och budget 

läggs in i systemet vilket innebär viss kontroll.   

 

2.2.1. Bedömning 

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig 

projektstyrningsmodell. Den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning, 

fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Vidare är de riktlinjer och 

rutiner som finns på plats tydliga och tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Det 

 
1 I förbundsledningen ingår förbundsdirektör, ekonomichef samt GR:s tre avdelningschefer. 
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framgår dock att det saknas riktlinjer och rutiner för avdelningschefs och enhetschefs arbete 

kopplat till projektstyrning Exempelvis saknas rutin för hur respektive chef ska bedöma 

huruvida projekten verkar inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar, men även hur 

cheferna ska följa upp projekten.   

 

2.3. Roll- och ansvarsfördelning 

GR:s projektstyrningsmodell håller respektive avdelningschef som ansvarig för projekten inom 

dennes avdelningsområde. Enhetschef har genom sitt ansvar för budget, personal och 

verksamhet även ansvar för de projekt som bedrivs inom dennes enhet. Projektledaren är 

operativt ansvarig i projekten. Verksamhetsekonom bidrar med stöd till projektledare och 

kontrollerar i viss mån att projektet följer GR:s riktlinjer. Verksamhetsekonom ska följa projektet 

över tid och kontrollerar exempelvis projektets budget och ansökan av medel från tredje part.   

Ovan ansvarsfördelning framgår inte tydligt av något styrdokument utan har beskrivits i 

intervjuer. Precis som beskrivits i föregående avsnitt saknas rutiner och mallar som riktar sig 

till avdelnings- och enhetschef. Det finns en övergripande processbeskrivning som beskriver 

ett antal delar i arbetet med projekt, men den beskrivningen avser främst verksamhets-

ekonomens ansvar. Vidare framgår till viss del projektledarens ansvar av dennes uppdrags-

handling samt riktlinje för sökande av tredjepartsfinansiering. Ett projektledarkontrakt håller, 

som tidigare nämnts, på att arbetas fram. Enligt uppgift stöttar även avdelningarnas 

utvecklingsledare projektledarna i sina uppdrag.  

Samtliga intervjuade uppger att GR:s medarbetare har stor erfarenhet av att driva projekt. De 

intervjuade menar att erfarenheten gör att roll- och ansvarsfördelningen uppfattas som tydlig 

av medarbetarna, trots att den inte är nedtecknad.  

 

2.3.1. Bedömning 

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en tydlig roll- och ansvars-

fördelning. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner. 

Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas 

även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Vidare 

finns stöd för exempelvis projektledare i form av verksamhetsekonom och utvecklingsledare 

inom organisationen.  

Vi noterar att GR:s medarbetare upplevs väl införstådda med GR:s roll- och ansvarsfördelning 

inom arbetet med projekt. Detta kan emellertid utgöra en risk för personberoende och olika 

tolkningar av ansvar om inte roll- och ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras. Vi 

noterar även att projektledarens roll och ansvar förtydligas genom att ett projektledarkontrakt 

arbetas fram, vilket vi ser positivt på.  
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2.4. Styrelsens insyn, uppföljning och rapportering 

Förbundsstyrelsen erhåller viss uppföljning av GR:s projekt. I delårsrapport per april och 

augusti 2020 samt i årsredovisning 2019 återfinns övergripande uppföljning av en mängd 

projekt, men inte samtliga. Enligt de intervjuade är antalet projekt av den omfattning att det 

inte går att rapportera en uppföljning av samtliga projekt till förbundsstyrelsen. Därför väljer 

förbundsledningen ut större projekt2 vilka följs upp vid förbundsstyrelsens sammanträden, i 

enlighet med internkontrollplan. Projekten som väljs ut anses särskilt viktiga att rapportera om 

och kan återkomma vid flera sammanträden.  

Utöver förbundsstyrelsen erhåller GR:s styrgrupper3 ytterligare uppföljning av de större 

projekten3 inom deras respektive ansvarsområde. Uppföljningen till styrgrupperna sker på en 

övergripande nivå vid delårsbokslut i april och augusti, vid årsbokslut samt vid projektavslut. 

Projekt tas även upp i styrgruppen på förekommen anledning, såsom vid större hinder eller 

risker i arbetet med projekten. Förbundsstyrelsens presidium ser ett utvecklingsområde 

avseende styrgruppernas involvering i projekten. För att öka politisk insyn och kontroll hade 

styrgrupperna kunnat ha en tydligare roll i styrning och uppföljning av projekten.  

Den detaljerade uppföljningen av samtliga projekt sker enligt uppgift av enhetschef 

tillsammans med projektledare. Enhetschef och projektledare följer upp hur arbetet i projektet 

fortskrider samt ekonomi och måluppfyllelse. Samtliga projekt följs upp även månadsvis av 

avdelningschef på en övergripande nivå enligt intervjuade. Uppföljningen avser ekonomi, 

måluppfyllelse och generell information om arbetet med projektet. Inom förbundsledningen 

sker en månatlig övergripande uppföljning av ekonomin och arbetet i de större projekten. Vid 

behov lyfter även projektledare och enhetschef en mer detaljerad uppföljning till 

avdelningschef och förbundsledning. Arbetssättet för uppföljning finns inte nedtecknat i någon 

rutin. Arbetssättet förmedlas vid introduktion av nya medarbetare.  

Rapportering kring projektens måluppfyllelse och ekonomi skickas även löpande till de 

finansiärer som är inblandade i enlighet med den rutin som finansiären upprättat. Förbunds-

fullmäktige tar del av den övergripande uppföljningen som sker i delårsbokslut per april och 

augusti samt årsbokslut. Medlemskommunernas kommunfullmäktige och kommunstyrelse 

erhåller GR:s årsbokslut samt löpande rapportering från deras representanter i GR. 

GR har enligt förbundsstyrelsens presidium ökat informationen till medlemskommunerna kring 

den löpande verksamheten. Informationen på GR:s hemsida har utökats och ett nyhetsutskick 

sker löpande. Detta för att öka kännedomen bland medlemskommunerna avseende GR:s 

arbete, med betoning på ledamöterna i medlemskommunernas kommunfullmäktige. Samtliga 

intervjuade menar att det är ett fortsatt prioriterat område att säkerställa tillräcklig information 

och kännedom kring GR bland medlemskommunerna.  

Förbundsstyrelsens internkontrollplaner för 2019 och 2020 har inkluderat projektstyrning och 

projektrapportering som ett riskområde. Utifrån uppföljning av 2019 års plan tas ett 

projektledarkontrakt fram. I övrigt uppges kontroll ske av riskområdet genom den uppföljning 

som beskrivs ovan.  

 
2 Projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr samt projekt som är särskilt 
komplexa. 
3 GR:s styrgrupper ansvarar för var sitt verksamhetsområde och bereder frågor till förbundsstyrelsen.  
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Inom ramen för förbundets ekonomiska rapportering sker en genomgång av eventuella 

ekonomiska risker inom projekten vid delårsbokslut i april och augusti samt vid årsbokslut. 

Genomgången sker på flera nivåer. Enhetschef går tillsammans med verksamhetsekonom 

igenom respektive projekt. Avdelningschef ansvarar sedan för att gå igenom alla projekt inom 

sitt avdelningsområde. Slutligen gör förbundsdirektör en genomgång av samtliga bedömningar 

tillsammans med avdelningscheferna. Genomgången syftar enligt ekonomichef till att öka 

kontrollen över projektens ekonomi.  

 

2.4.1. Bedömning 

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig insyn, 

uppföljning och rapportering av projekt löpande och vid projektavslut. Förbundsstyrelsen tar 

del av en övergripande uppföljning av ett urval av projekt, vilket vi bedömer som rimligt. 

Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbundsledningen 

gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större projekt. 

Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen, men 

rapporteras enligt uppgift till förbundsledning och GR.s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid 

behov. Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar 

styrningen av projekt.  

Av hänsyn till omfattningen av projekt inom GR menar vi att det är tillräckligt. Däremot visar 

granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med 

uppföljning. Vi menar att det utan en dokumenterad och fastställd rutin finns risk för 

personberoende och att arbetet med uppföljning sker på olika sätt inom organisationen.  
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3. Samlad bedömning 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 

ändamålsenlig projektstyrnings-

modell? 

Ja, i allt väsentligt. Granskningen visar att den 

formella styrningen av projekt utgår ifrån 

förbundsordning, fullmäktiges strategiska inrikt-

ningar och styrelsens fokusområden. Vidare finns 

ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Det 

saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- 

och enhetschefs arbete med projekt. 

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 

tydlig roll- och ansvarsfördelning? 

Delvis. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs 

delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner. En 

samlad förteckning över roll- och ansvars-

fördelningen i arbetet med projekt saknas, där 

beskrivning av roller och ansvar för avdelnings- 

och enhetschef saknas. Vi noterar att GR:s 

medarbetare upplevs väl införstådda med roll- 

och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. 

Det finns emellertid en risk för personberoende 

och olika tolkningar av ansvar om inte roll- och 

ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras. 

Vi ser positivt på att projektledarens roll och 

ansvar förtydligas genom ett projektledarkontrakt. 

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 

tillräcklig insyn, uppföljning och 

rapportering av projekt löpande och 

vid projektavslut? 

Ja, i allt väsentligt. Förbundsstyrelsen tar del av 

en övergripande uppföljning av ett urval av 

projekt. Merparten av uppföljningen sker i 

förvaltningsorganisationen. Förbundsstyrelsen tar 

del av uppföljningen av intern kontroll, vilken 

omfattar styrningen av projekt. Däremot visar 

granskningen att det saknas en dokumenterad 

och fastställd rutin för arbetssättet med 

uppföljning. Vi menar att det utan en 

dokumenterad och fastställd rutin finns risk för 

personberoende och att arbetet med uppföljning 

sker på olika sätt inom organisationen.  
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3.2. Slutsatser och rekommendationer 

Granskningens syfte har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamåls-

enlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Vår sammanfattande bedömning utifrån 

granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen i stort har 

säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.  

 

Arbetet med projekt utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och 

mallar för arbetet. Det saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete. 

Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga 

inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt. Förbundsstyrelsen erhåller 

löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till projekt. Däremot visar 

granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med 

uppföljning. 

 

Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar 

förbundsstyrelsen att: 

► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning. 

► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning. 

 

 

 

  

Lydia Andersson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 

 

Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Revisionskriterier 
 

Kommunallagen (2017:725)  

Kommunallagen anger i 6 kap. 4 § att nämnderna ska bereda fullmäktiges ärenden och 

ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.  

Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet 

med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för 

verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att 

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.   

Förbundsstyrelsens reglemente 

Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar 

för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och 

samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter.  

Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för 

förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt 

och ekonomiskt sätt.  

Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.  

Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och 

budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering. 

Förbundsordning 

Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. 

Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till 

kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka 

Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa 

en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt 

hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.  

Förbundet har till uppgift att:  

• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och 

förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.  

• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring 

kompetensförsörjning.  

• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, 

remissyttranden etc., samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och 

överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.  

• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och 

kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.  

• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.  

• Verka för regionala verksamheters finansiering.  

• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda 

kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma 

utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna. 
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Bilaga 2. Källförteckning 
 

Intervjuer 

► Intervju med förbundsdirektör samt ekonomichef, 2020-12-07 

► Intervju med förbundsstyrelsens presidium, 2020-12-08 

 

Dokumentation 

► Delårsrapport per augusti 2020 

► Exempel på månadsrapport 

► Exempel på uppföljning till tredjepartsfinansiärer 

► Förbundsordning  

► Förbundsstyrelsens protokoll från 2020 

► Internkontrollplan 2019, 2020 

► Riskbedömning Kod2 per augusti 2020 

► Uppdragshandling projektledare 

► Utdrag från GR:s intranät kring projektstyrning 

► Utkast till projektledarkontrakt 

► Årsredovisning 2019 

 



Granskning uppsiktsplikt 

     1 (4) 

 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Göteborgsregionens 
handlingsplan utifrån 
revisorernas granskning av 
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt och 

överlämna det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten av 

förbundsstyrelsens uppsiktsplikt.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås samtidigt att uppdra åt förbundsdirektören att 

genomföra föreliggande handlingsplan.  

 

Förbundsstyrelsen förslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.  

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning 

av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma 

huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över 

förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler. 

 

Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs 

främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar upp-

sikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur 

det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till förbunds-

styrelsen. Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättrings-

områden som man begär förbundsstyrelsens svar på.  

 

Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas i denna 

handling svar i anslutning till respektive rekommendation. GR presenterar i 

denna handling förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat 

till framtagna rutiner och riktlinjer. 

Beslutsunderlag 

• Följebrev från revisionen, GR 

• Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY 
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346 

 

  

 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning 

av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma 

huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över 

förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler. 

Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har 

säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs 

främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar 

uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över 

hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till 

förbundsstyrelsen. 

 

Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättringsområden 

som man begär förbundsstyrelsens svar på. Utifrån de av revisorerna 

identifierade förbättringsområdena redovisar GR i denna handling förslag till 

insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat till framtagna rutiner och 

riktlinjer.  

1. Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktplikten för samtliga 

de aktörer som berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, 

samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska samordnas 

2. Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över hel- och delägda 

bolag. Detta innefattar att:  

− Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag 

− Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av 

möteshandlingar avseende förbundets bolag 

3. Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll 

från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela 

förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en 

ändamålsenlig uppsiktsplikt 

4. Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker 

personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet 

och förbundsstyrelsen 

Bedömning  

Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas svar 

och i förekommande fall förslag till åtgärd i anslutning till respektive 

rekommendation.  
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346 

 

  

 

1. Rekommendation: Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för 

uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs av den samlade uppsikten 

av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska 

samordnas. 

Svar: En samlad översyn av befintlig riktlinje kommer att genomföras under 

våren 2021 där utsedda funktioner och personers olika roller kring 

uppsiktsplikten och hur dessa avses att samordnas kommer att förtydligas.  

 

2. Rekommendation: Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över   

     hel- och delägda bolag. Detta innefattar att: 

• Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag 

• Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av 

möteshandlingar avseende förbundets bolag 

Svar: GR kommer att uppdatera fastställd riktlinje för hur uppsiktsplikten av 

bolagen ska gå till. I samband med denna översyn kommer mötesstruktur, 

mötesintervall samt hur och vilka dokument som förbundsstyrelsen löpande 

förväntas få ta del av att arbetas in i riktlinjen. Mötesintervallen som anges  i 

riktlinjen utgör en lägstanivå som kan komma att förändras under året om 

situationen i bolaget så kräver för att uppsiktsplikten ska kunna fullgöras.  

 

Samtliga protokoll från genomförda ägarsamråd från nu och framåt ska 

distribueras till förbundsstyrelsen som information.  

 

Utöver dessa förslag kommer förbundsstyrelsen på ett mer strukturerat sätt än 

idag informeras av respektive ägarombud vid ett visst antal sammanträden 

under året. Detta utöver den information som respektive bolag redan idag 

avger vid sina möten med förbundsstyrelsen eller förbundsstyrelsens 

presidium. 

 

3. Rekommendation: Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande 

får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att 

säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och 

bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 

Svar: Dialog kommer att föras med såväl presidium som förbundsstyrelse om 

omfattningen av det informationsflöde som bör komma politikerna till del. I 

detta tidiga läge föreslås, som också nämns ovan, att protokoll från ägarsamråd 

och motsvarande distribueras till förbundsstyrelsen och att eventuellt behov av 

övrig information ges till förbundsstyrelsen av respektive ägarombud och/eller 

förbundsdirektör (se punkt 2). 

 

4. Rekommendation: Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som 

undviker personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda 

ägarombudet och förbundsstyrelsen. 
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Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346 

 

  

 

Svar: En kortare instruktion till respektive ägarombud tas fram där 

funktionens roll samt hur dialogen ska föras med förbundsstyrelsens presidium 

och vidare med hela förbundsstyrelsen framgår. 

Nuvarande riktlinje togs fram 2016 och kommer att revideras och tas upp för 

beslut i förbundsstyrelsen under våren 2021.  

 

Med de  beskrivna åtgärderna för att möta revisorernas rekommendationer 

förtydligas strukturen för genomförandet av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt 

gentemot  sina bolag. 

 

GR:s förbundsdirektör åläggs att tillse att gällande rutiner och riktlinjer 

uppdateras och att dessa därefter beslutas av förbundsstyrelsen.  

 

 

Helena Söderbäck     Bo Andersson 

Förbundsdirektör     Ekonomichef 

Skickas till 

Revisorerna 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
   

 2020-12-02 

 

 
Till Förbundsstyrelsen 

För kännedom till Förbundsfullmäktige 

 

  

  

  

Granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt 

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har 

EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen har varit 

att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det 

vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer. 

 

Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis 

har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot 

bakgrund av att det finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det 

saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med 

bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen. Utifrån granskningen har ett antal förbättringsområden 

identifierats.  

 

Följande rekommendationer lämnas till förbundsstyrelsen: 

 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs 

av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska 

samordnas.  

 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta innefattar att: 

o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag 

o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar avseende 

förbundets bolag 

 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten 

och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar 

för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 

 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i informationsutbyte 

mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.  

 

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla 

rekommendationerna senast den 2 mars 2021.  

 

 

Göteborg den 2 december 2020 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen 

har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över 

förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer. Utifrån 

vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis 

har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. 

 

De huvudsakliga iakttagelserna är:  

 Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Granskningen visar 

dock att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från bolagsstyrelsemöten 

eller ägarsamråd såsom föreskrivs av riktlinjen.  

 GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom olika konstellationer. 

Granskningen visar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna 

samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbunds-

styrelsen.  

 Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare information från 

bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av hur 

uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner 

som inte på ett tydligt sätt dokumenterats. 

 Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen i stort centreras till förbunds-

styrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen 

som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt får del av 

information av bolagen.  

 Granskningen visar att det finns former för hur rapportering av uppsikten ska ske till 

förbundsfullmäktige. 

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att: 

 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som 

berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller 

och ansvar ska samordnas.  

 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta 

innefattar att: 

o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag 

o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar 

avseende förbundets bolag 

 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från 

bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen 

ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 

 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i 

informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Förbundsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets 

angelägenheter. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) finns det helägda bolaget 

ISGR AB och det delägda bolaget Gryning Vård AB. Förbundsstyrelsen ska enligt 

kommunallagen 6 kap 1 § ha uppsikt över förbundets bolag. Förbundsstyrelsen är skyldig att 

följa om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

förbundsfullmäktige fastställt, att lagar och förordningar efterlevs och att medlen används på 

ett effektivt sätt.  

Förbundsstyrelsen i GR har beslutat om riktlinjer för hur uppsikten över bolagen ska bedrivas. 

Av riktlinjerna framgår att ekonomisk ställning och utveckling, det kommunala ändamålet samt 

styrning, uppföljning och kontroll ska vara i fokus i styrelsens uppsikt över bolagen. 

Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att granska 

förbundsstyrelsens uppsikt över förbundets bolag. I God revisionssed framgår de grunder som 

revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvars-

grunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för brister i styrning och 

intern kontroll av verksamhet samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningen syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt 

över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer. 

Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfråga:  

 Har förbundsstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med uppsikt över förbundets 

bolag? 

o Hur utövar förbundsstyrelsen sin uppsikt över förbundets bolag? 

o Vilken information inhämtar förbundsstyrelsen från bolagen för att kunna utöva sin 

uppsikt? 

o Har förbundsstyrelsen fastställt former för hur rapportering ska ske till 

förbundsfullmäktige? 

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar.  

 6 kap 1 § Kommunallagen (2017:725) som innehåller bestämmelser om styrelsens 

uppsiktsplikt 

 Reglemente för förbundsstyrelsen 

 Eventuella riktlinjer och/eller rutiner som avser förbundsstyrelsens uppsikt 

 

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 1.  
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1.4. Metod 

Granskningen genomförs som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har hållits med: 

 Presidiet i förbundsstyrelsen 

 Förbundsdirektör tillsammans med ekonomichef 

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera granskningsrapporten.  

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas till ställd revisionsfråga och till att avse förbundsstyrelsens uppsikt 

över kommunalförbundets bolag.  
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2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag 

2.1. Organisation och ansvar 

GR är ensam ägare till International School of the Gothenburg Region (ISGR). GR är också 

delägare i bolaget Gryning Vård AB tillsammans med Boråsregionens kommunalförbund, 

Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunal-

förbund. GR är majoritetsägare och äger 54 procent av bolagets aktier.  

 

Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i 

nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag 

ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller 

delvis äger.   

2.2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag 

Förbundsstyrelsen har beslutat om en riktlinje för uppsikten över bolagen. Riktlinjen beslutades 

2016. Av riktlinjen framgår att bolagens ekonomiska ställning och utveckling, det kommunala 

självändamålet och styrning, uppföljning samt kontroll ska vara fokus i styrelsens uppsikt. 

Uppsikten ska enligt riktlinjen i första hand utövas genom att styrelsen tar del av följande 

dokumentation:  

 Styrelseprotokoll 

 Protokoll från bolagsstämma eller motsvarande 

 Protokoll från ägarsamråd eller motsvarande 

 Budget och verksamhetsplan 

 Delårsrapport (-er) 

 Årsredovisning 

 Revisorernas granskningsrapport 

 Årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för 

verksamheten 

 Årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar 

Dessa dokument ska enligt riktlinjen löpande redovisas till förbundsstyrelsen. Av förbunds-
styrelsens protokoll 2020 framgår inte att styrelsen tagit del av bolagens styrelseprotokoll 
eller protokoll från ägarsamråd. Enligt uppgift är det i huvudsak ekonomichef och förbunds-
styrelsens sekreterare som tar del av och analyserar underlag i form av styrelseprotokoll och 
protokoll från ägarsamråd. Vid behov vidarebefordras informationen till förbundsdirektör. 
Frågor av väsentlig karaktär uppges lyftas till förbundsstyrelsen.  
 

I riktlinjen finns ett stycke med rubriken ”Förslag till förbättringar”. Av vad som går att utläsa 
av riktlinjen är det inte tydligt vilken status dessa förslag till förbättringar har i styrelsens 
arbete med uppsikt.  
 

Av riktlinjen framgår att GR:s förbundsdirektör ska träffa respektive bolags VD två gånger per 
termin. Av dokumentation som kommit granskningen till del framgår att GR:s 
förbundsdirektör träffat VD på Gryning Vård AB i september samt i november.1.  

 
1 Ett möte mellan förbundsdirektör och VD uppges ha varit inplanerat i april månad, men ställdes in på 
grund av sjukdom.  
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Vi noterar att förbundsdirektören har närvarat vid ägarsamråd för Gryning Vård AB under 
året där även VD har deltagit.  
 

Förbundsdirektören har träffat VD:n på ISGR vid två tillfällen i april 2020. Utöver fysiska 

avstämningar uppges att ett antal mailavstämningar har gjorts mellan VD och förbundsdirektör, 

samt mellan GR:s ekonomichef och respektive bolags ekonomichef.  

 

2.2.1. Ägarombudens roll och ställning 

För varje mandatperiod utser förbundsstyrelsen ett ägarombud för respektive bolag. 

Formulering i beslut är att ägarombudet utsetts till ombud för bolagets årsstämma. 

Ägarombuden för ISGR respektive Gryning Vård har emellertid kommit att fylla något olika 

funktioner. Vad gäller ISGR har ägarombudet ingen särskild roll utöver deltagande på 

årsstämma.  

 

Vad gäller ägarombudet i Gryning Vård så uppges att ägarombudet fyller en viktig funktion i 

uppsiktsplikten från GR utöver det som framgår av förbundsstyrelsens beslut om att vara 

ombud vid årsstämma. Ägarombudet har i praktiken fått en roll som ägarombud i olika 

sammanhang löpande under året. GR:s ägarombud är ordförande i ägarsamråden. I intervju 

uppges att ägarombudet själv behöver känna in vidden av sitt uppdrag från förbundsstyrelsen. 

Via förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektören har ombudet upplysts om förbunds-

styrelsens hållning i olika frågor. I praktiken har alltså ägarombudet mandat att informera 

bolaget om GR:s hållning och fatta beslut å ägarens vägnar. Att ägarombudet i Gryning Vård 

AB har en mer omfattande roll uppges bero på det omställningsarbete som Gryning Vård AB 

har varit inne i de senaste åren vad gäller att uppnå en ekonomi i balans och ett utbud som 

motsvarar efterfrågan på bolagets tjänster.  

 

I intervju uppges att ägarombudet löpande behöver kunna avgöra distinktionen mellan vad 

som är en bolagsstyrningsfråga och vad som är en ägarfråga. I intervju lyfts att det finns en 

risk för att den löpande insynen i och kontakten med bolagen blir personberoende, givet 

ägarombudets ansvar. Som utvecklingsområde nämns i intervju att ägarombudets roll 

gentemot övriga i förbundsstyrelsen bör tydliggöras. I intervju med förbundsstyrelsens 

presidium uppges att presidiet ser ett behov av att utforma tydliga instruktioner för respektive 

ägarombud. Därtill uppges det finnas behov av att systematisera dialogen mellan ägarombud 

och styrelsens presidium. 

 

2.2.2. Ägarsamråd 

Vad gäller Gryning Vård AB anges i riktlinjen för uppsikt att ägarsamråd ska genomföras 
regelbundet och minst en gång årligen. Vid ägarsamråden deltar ägarombud från GR, GR:s 
förbundsdirektör och ekonomichef, representanter från övriga kommunalförbund samt 
representanter från Gryning Vård AB. Av protokoll framgår att ägarsamråd har hållits fyra 
gånger2 under 2020.  
 

 
2 2020-02-27, 2020-04-02, 2020-04-28, 2020-11-24.  
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Av konsortialavtal för Gryning Vård AB framgår att samrådet ska fungera som forum för 

informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande bolagets uppdrag, mål och 

ekonomiska förhållanden samt långsiktiga utveckling. Ägarsamrådet ska vara ett forum som 

bolagsledningen kan vända sig till för att dels initiera frågor, dels efterfråga ägarnas uppfattning 

om bolagets strategiska utveckling.   

 

Ägarombudet ska enligt uppgift löpande rapportera till styrelsens presidium. Av intervju 
framkommer att rapportering från ägarsamråd inte sker till förbundsstyrelsen med 
systematik, utan sker via förbundsdirektör när det anses vara påkallat.   
 

2.2.3. Förbundsstyrelsens löpande uppföljning av bolagens verksamhet 

I förbundsstyrelsens årshjul för 2020 finns årsstämma för Gryning Vård AB respektive ISGR 
inlagt i april samt maj. Vidare framgår att styrelsens presidium eventuellt avser att träffa 
presidiet i ISGR samt VD i november. Bolagsledningen i ISGR deltog i oktober på 
förbundsstyrelsens sammanträde och informerade om läget med lokalsituationen för skolan.  
 

I intervju uppges att GR:s hel- och delägda bolag är en integrerad del av GR:s verksamhet. 
Vidare framkommer i intervju att den primära dialogen mellan GR:s bolag och 
förbundsstyrelse sker på presidienivå mellan parterna. Styrelsens presidium träffar 
respektive bolags presidium en gång årligen.  
 
Det uppges att presidiemötena protokollförs, i vissa fall med en kort beskrivning av 

diskussionens fokus. Det är inte tydligt huruvida detta rapporteras till förbundsstyrelsen som 

helhet. 

 

Av förbundsstyrelsens protokoll framgår att ägarombudet i Gryning Vård AB givit 

förbundsstyrelsen en informationsdragning från det ägarsamråd som ägt rum i april 2020. 

Vidare har förbundsstyrelsen vid sina sammanträden i juni, september och oktober 2020 tagit 

del av en lägesrapport avseende Gryning Vård AB. Av protokoll från förbundsstyrelsens 

presidium framgår att presidiet informerats om läget avseende Gryning Vård AB vid ett antal 

tillfällen under 20203. 

 

Förbundsstyrelsens presidium informerades vid sammanträden i februari och oktober 2020 
om ISGR:s framtida lokalförsörjning. 
 

2.2.4. Särskild uppföljning av Gryning Vård AB med anledning av ekonomisk utveckling 

Från 2019 och framåt har GR:s ekonomichef kontinuerligt följt Gryning Vård AB:s ekonomiska 

utveckling. Initialt är den ökade kontakten inte sprungen ur ett särskilt uppdrag fattat av 

förbundsstyrelsen.  

  

 
3 Vid sammanträde 2020-02-04, 2020-03-16, 2020-04-20 samt 2020-05-08.  
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Av protokoll från ägarsamråd i mars 2019 framgår dock att ägarna haft ett internt samråd där 

det framgår att: 

1) GR som största ägare har ett stort ansvar i ägarkonstellationen, 

2) Det är av vikt att följa bolagets ekonomiska utveckling gentemot periodiserad budget 

och gentemot föregående år för att säkerställa att bolagets plan håller över tid.  

 

Den särskilda uppföljningen av bolagets ekonomiska utveckling härrör ur GR:s förvaltnings 

tolkning av ägarsamrådets ambition enligt ovan om uppföljning av Gryning Vård AB:s ekonomi. 

Vidare beslutade ägarna i samband med ägarsamråd i februari 2020 att Gryning Vård AB ska 

avge månatlig rapportering till GR:s förbundsdirektör.  

 

Rapporteringen till GR:s förbundsdirektör ska omfatta: 

 Ekonomiskt utfall 

 Beläggningsgrad 

 Kassalikviditet 

2.3. Samlad redovisning av uppsikten samt rapportering till förbundsfullmäktige 

Av förbundsstyrelsens riktlinje för uppsikt över bolagen framgår att de av GR ägda bolagen 

årligen ska avge en redovisning där VD beskriver: 

 Bolagets interna kontroll och organisering 

 Hur man under året har följt upp den interna kontrollen 

 Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar 

Beskrivningen ska lämnas in i samband med årsredovisningen. Såväl ISGR som Gryning 
vård AB har lämnat in redogörelser avseende verksamhetsåret 2019. Vi noterar att bolagens 
redovisningar skiljer sig åt i format och i omfattning. Detta beskrivs kortfattat nedan.  
 

2.3.1. ISGR 

I ISGR:s redovisning avseende verksamhetsåret 2019 bedömer bolaget att verksamheten har 

bedrivits i enlighet med fastställd bolagsordning och ägardirektiv. Det saknas en utvärdering 

av hur arbetet med intern kontroll fungerar. Av redovisningen framgår att internkontrollarbetet 

i bolaget bedrivs genom att representanter i skolans ledningsgrupp ”ansvarar för olika 

sakområden och bevakar och följer upp vad som sker inom respektive område”. 

Återrapportering till ledningsgruppen uppges ske när en förändring inträffar. Återkoppling till 

bolagets styrelse avseende riskanalys och internkontroll uppges ske fortlöpande. 

Internkontrollplanen uppges uppdateras en gång per termin.  

 

2.3.2. Gryning Vård AB 

I Gryning Vård AB:s redovisning görs bedömningen att arbetet med internkontroller fungerar 

väl. Ekonomichef ansvarar för den löpande uppföljningen och dokumentationen av 

internkontrollplanen. Bolagets styrelse får årligen en genomgång inför nästkommande år där 

prioriterade risker och planerade åtgärder framgår. Därtill sker en återredovisning till styrelsen 

under hösten där redogörelse ges av status på aktuella risker och åtgärder.  
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2.3.3. Förbundsdirektörens rapport 

GR:s förbundsdirektör ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för varje 

enskilt bolag framgår om verksamheten under föregående år bedömts ha varit förenligt med 

det fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Yttrandet ska 

baseras på bolagens självskattning av sin verksamhet. Baserat på yttrandet fattar styrelsen 

årligen beslut om bolagen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Detta 

rapporteras sedan vidare till förbundsfullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en gång 

årligen i samband med årsbokslut.  

 

Av förbundsdirektörens yttrande avseende verksamhetsåret 2019 framgår att dialogen med 

bolagen fungerat väl under 2019. Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsens 

uppsiktsplikt varit ändamålsenlig och att den fungerat på ett tillfredsställande sätt.  
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3. Samlad bedömning 

3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

 Har förbundsstyrelsen säkerställt 

ett ändamålsenligt arbete med 

uppsikt över förbundets bolag? 

o Hur utövar förbundsstyrelsen sin 

uppsikt över förbundets bolag? 

o Vilken information inhämtar 

förbundsstyrelsen från bolagen 

för att kunna utöva sin uppsikt? 

o Har förbundsstyrelsen fastställt 

former för hur rapportering ska 

ske till förbundsfullmäktige? 

 

Utifrån genomförd granskning bedömer vi att 

förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en 

ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag.  

 

Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för 

utövande av uppsikt över förbundets bolag. Enligt 

riktlinjen ska styrelsen utöva sin uppsikt över 

bolagen genom att löpande ta del av protokoll 

samt genom dokumentation i samband med 

årsbokslut. Av granskningen framgår att förbunds-

styrelsen inte löpande tar del av protokoll från 

bolagsstyrelser eller från ägarsamråd.  

 

Granskningen visar att det utsedda ägarombudet 

för Gryning Vård har kommit att ha en central roll 

i utövandet av styrelsens uppsiktsplikt, vilket inte 

är fallet för ISGR.   

 

Granskningen visar att det finns former för hur 

rapportering av uppsikten ska ske till förbunds-

fullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en 

gång årligen och baseras på förbundsdirektörens 

utlåtande av uppsikten över bolaget. Utlåtandet 

baseras i sin tur på respektive bolags själv-

skattning av sin verksamhet samt förbunds-

styrelsens utlåtande.  

 

3.2. Slutsats och rekommendationer 

Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en 

ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och 

förbundets egna riktlinjer.  

 

Vi bedömer att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över 

förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot bakgrund av att det finns flera olika 

konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad 

struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till 

förbundsstyrelsen.  

 

Granskningen visar att förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Vi 
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ser det som bristfälligt att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från 
bolagsstyrelsemöten eller ägarsamråd.  
 

Vidare visar granskningen att GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom 

olika konstellationer. Vi menar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna 

samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen.  

 

Det utsedda ägarombudet för Gryning Vård AB har kommit att få en central roll för 

informationsöverföring till ägaren utöver det formella uppdrag som ägarombudet har i att vara 

ombud vid årsstämma. Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare 

information från bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av 

hur uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner 

som inte på ett tydligt sätt dokumenterats. Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen 

i stort centreras till förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunal-

lagen förbundsstyrelsen som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt 

får del av information av bolagen.  

 

Vi menar att riktlinjen i sin struktur är något otydlig och inkonsekvent. Detta grundar vi på att 

det inte på ett tydligt sätt framgår vad som är skarpa krav från styrelsens sida, givet stycket 

förslag till förbättringar. Vidare noteras att det i riktlinjen saknas styrning i med vilken intervall 

dialog ska föras med styrelsen i ISGR.  

 

Sammantaget är vår bedömning att det finns utvecklingsmöjligheter inom ett antal områden 

och lämnar därför nedan rekommendationer till förbundsstyrelsen.  

 

Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att: 

 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som 

berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller 

och ansvar ska samordnas.  

 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta 

innefattar att: 

o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag 

o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar 

avseende förbundets bolag 

 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från 

bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen 

ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt. 

 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i 

informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.  
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Göteborg, 2 december 2020  

 

 

 

 

Linnéa Johansson Karin Knutsson 

Verksamhetsrevisor Verksamhetsrevisor 

Ernst & Young AB Ernst & Young AB 

 

 

 
Hans Gavin 

Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor 

Kvalitetssäkrare 

Ernst & Young AB 
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Bilaga 1. Revisionskriterier 
 

Kommunallagen 2017:725 

I 3 kap. 11 § anges att kommuner får med de begränsningar som framgår av lag, överlämna 

skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar. 

I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens 

eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella 

gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal 

verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana 

kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i 

I 6 kap. 9 § anges att Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10 

kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har 

varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 

kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till 

fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Förbundsordning 

Av förbundsordningen framgår att förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut 

av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom förbundets hel- eller delägda 

bolag.  

 

Förbundsstyrelsens reglemente 

Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets 

verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i 

nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag 

ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller 

delvis äger.   
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Bilaga 2. Intervjuade funktioner och källförteckning 
Intervjuade funktioner 

 Förbundsdirektör och ekonomichef, 2020-09-17 

 Presidiet i förbundsstyrelsen, 2020-09-17 

 

Källförteckning 

 Reglemente förbundsstyrelsen, 2018-07-01 

 Förbundsordning, 2020-02-12 

 Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2016-12-09 

 Instruktion för förbundsdirektör, 2017-03-31 

 Dialogmöten med respektive VD och förbundsdirektör GR, dokument sammanställt 

som underlag till granskningen 

 Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2019 

 Årshjul ekonomi, förbundsstyrelsen 

 

Protokoll förbundsstyrelsen 

 2020-06-09 

 2020-05-09 

 2020-09-24 

 

Protokoll förbundsstyrelsens presidium 

 2020-02-04 

 2020-03-16 

 2020-04-20 

 2020-05-25 

 

Gryning Vård AB 

 Konsortialavtal mellan aktieägarna i Gryning Vård AB 

 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-02-27 

 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-02 

 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-28 

 

ISGR 

 Ägardirektiv för ISGR 

 Bolagsordning ISGR 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00156 

 

Datum: åååå-mm-dd  

Årsredovisning för GR avseende 
år 2020 

Förslag till beslut 

Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för 

Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande verksamhets-

berättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och 

kassaflödesanalys. 

 

Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till 

medlemskommunerna för kännedom.  

Sammanfattning av ärendet 

Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga.  

 

Göteborgsregionen växer och hade vid utgången av det gångna året 1 041 850 

invånare. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners 

har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att 

skapa mervärde. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror 

sitt kommunalförbund angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra 

insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda 

kommunen och Göteborgsregionen som helhet. GR har, likt andra 

organisationer i vår omvärld, påverkats av konsekvenserna av pandemin. 

 

GR uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket 

däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till 

556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och 

där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala 

samverkansorganisationer.  

 

Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt 

resultat på 24 162 tkr och med en omsättning på 833 347 tkr.  

 

GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning 

för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt. 

Beslutsunderlag 

• Årsredovisning för GR 2020 
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Skickas till 
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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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Visste du detta om 

Göteborgsregionen 

(GR) 2020?

11 000 elever 

antogs till 
nationellt program på 

gymnasieskola

207 personer 
är anställda på GR

En webbaserad intro-

duktionsutbildning 

för nya medarbetare 

inom vård och omsorg 

lanserades i april och 

har haft 6 148 unika 

besökare under året557 mkr

GR:s omsättning 

75,52 kr
var årsavgiften 

per invånare

Genom GR:s samordning av äldreomsorgs-lyftet har 300 medarbetare påbörjat utbild-ning till under-sköterska

14 procent 
av GR:s verksamhet 

finansieras genom 
årsavgifter från medlems-kommunerna

Årets digitala 
Gymnasie dagarna 
och Future Skills 

hade 24 000 
besökare och 

180 000 
monterbesök

Projektet ”Minska 
avfallsmängderna 

på äldreboenden” 
har hittills resulterat i en 

minskning av utsläppen 

med 1,2 ton koldioxid 

och minskade kostnader 

för avfallshämtning

126 projekt 

drevs på GR 

I slutet av året hade mer än 1 600 av kommunernasmedarbetare ett konto på Yrkesresan och projektet mer än 98 procent nöjda deltagare

Årets resultat: 

-5,0 mkr 
(budgeterat 

resultat

 -9,75 mkr)

900 personer 

har få
tt samhälls-

orientering via det 

regionala avtalet
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Verksamhet
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Vi lägger ett år med exceptionella samhällsutmaningar bakom oss. Coronaviruset 
drabbade världen och kom att utvecklas till en pandemi som påverkade oss alla. 
Proportioner och perspektiv har förändrats och det har vi tvingats att hantera. Det 
är i den kontexten som årsredovisningen för Göteborgsregionen (GR) ska läsas.
 
Verksamheten har framgångsrikt gjort stora anpassningar och vi konstaterar att leveransen på 
uppdraget är minst lika bra som tidigare år. Även om den till delar har genomförts på ett annat 
sätt.

I krissituationer är det viktigt för organisationer att ha en robust struktur som kan hantera 
komplexa arbetsuppgifter under tidspress. Det har många verksamheter fått erfara under det 
gångna året. Samma logik gäller för samverkan. Tillit och förtroende byggs långsiktigt genom 
ett gediget vardagsarbete med strukturer som binder samman olika aktörer, så att effektiviteten 
i det gemensamma arbetet uppnås. 

Under pandemin har vi prövat vårt samverkanslandskap och arbetat tillsammans för att 
hantera pandemins effekter inom förskola och skola, vård och omsorg, näringsliv samt arbets-
marknad. Kommunerna har genom GR arbetat tätt tillsammans med Västra Götalandsregionen 
(VGR), Länsstyrelsen och Business Region Göteborg (BRG) för att nämna några exempel. Den 
samverkansstruktur vi gemensamt har på plats har klarat prövningen och kommer även fortsatt 
att underlätta arbetet när vi tar oss an de kvarvarande konsekvenserna av pandemin, utöver de 
samhällsutmaningar som sedan tidigare är identifierade. 

GR är en mötesplats. Under 2020 har vi fått mötas på nya sätt och vi vill passa på att ta 
tillfället i akt att tacka alla politiker, tjänstepersoner och samarbetspartners för gemensamma 
ansträngningar när det gäller att genomföra vårt uppdrag med förändrade förutsättningar. 
 Erfarenheter och lärdomar från det gångna året leder oss in i ”det nya normala” – som vi ser 
fram emot att ta oss an i det fortsatta arbetet. 

2020 – ett år som inte liknar något annat

Axel Josefson Helena Söderbäck
Ordförande förbundsstyrelsen Förbundsdirektör
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Coronapandemin har påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens verksam-
het. Under året har förbundet förlorat intäkter för flera miljoner kronor på grund av 
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi har ställt om verksamheten 
med nya kreativa lösningar och initiativ utifrån medlemskommunernas behov.

Vi prioriterar om utifrån nya behov i medlemskommunerna 
Förbundsledningen har kontinuerligt följt utvecklingen för att kunna fatta de beslut som 
krävts utifrån hur coronapandemin påverkat verksamheten. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendationer har legat till grund för anpassningar. Bland annat har utbildningar och möten 
genomförts online eller med ett begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferens-
rummen. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram och reviderats kontinuerligt. 

Pandemin till trots pågår mycket i verksamheten, inte som vanligt men på andra sätt. GR har 
riktat om en del insatser och bland annat sökt externa medel utifrån nya behov i kommunerna. 
Strategisk inriktning 2020–2023, fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 samt inspel 
från chefsnätverken är vägledande för insatserna. Situationen i näringslivet, omställningen 
på arbetsmarknaden, utbildningssektorn, den kommunala hälso- och sjukvården samt äldre-
omsorgen är områden som uppmärksammats mycket under året. Det påverkar också de insat-
ser och utvecklingsområden som GR arbetar med tillsammans med medlemskommunerna.

Pandemins konsekvenser påverkar arbetsmarknaden och antalet öppet arbetslösa samt i 
 arbetsmarknadsprogram 16–64 år i Göteborgsregionen uppgick i slutet av året till ungefär 
44 700 personer. Det är en ökning med cirka 13 000 personer jämfört med ett år tillbaka i tiden. 
Drygt 138 000 personer är korttidspermitterade i Västra Götaland och rekordmånga varsel har 
lagts i Göteborgsregionen under år 2020, enligt BRG.

GR har växlat upp arbetet med digital transformation, vilket framgår av uppföljningen av 
våra fokusområden, se sidan 16. Bland annat har vårt utbud av digitala utbildningar ökat; under 
året genomfördes cirka 60 procent av utbildningarna inom ramen för GR:s öppna utbud digi-
talt. Chefsnätverk och styrgrupper möts online och digitala verktyg används för samordning och 
kommunikation internt och externt. Gymnasiedagarna och Future Skills, som är en av medlem-
skommunernas största satsningar under året, genomfördes digitalt med 24 000 deltagare. 

Ett annat exempel är projektet Skola hemma. Tillsammans med Skolverket, RISE,  Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR), Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet, 
 Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen samt Prinsparets Stiftelse har GR varit 
med och bidragit med kompetens och kunnande i projektet som i augusti tilldelades Guld-
länken 2020. Det är ett pris som delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet och som 
premierar projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av 
digitalisering.

Samverkan är grunden
Göteborgsregionen (GR) är de 13 medlemskommunernas organisation för mellankommunal 
och regional samverkan. Det GR gör handlar i grunden om att skapa tillit och förutsättningar 
för att arbeta tillsammans och därigenom lösa uppgifter med stor komplexitet. De regionala 

Samverkan är grunden
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nätverken med representanter från medlemskommunerna innebär i detta sammanhang 
viktiga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utgör en betydelsefull regional resurs 
med fokus på den kommunala nyttan.

GR samarbetar inte bara med medlemskommunerna utan också med många andra samhälls-
bärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, akademi och 
näringsliv. Vi lär känna varandra och vet hur vi kan förstärka varandras arbete när vi gör på 
rätt sätt. Det har vi en mycket stor nytta av idag när coronapandemin ger stora samhällseffek-
ter som vi kommer att få leva med länge. Nätverken har fungerat som en kanal för att effektivt 
kunna samla och sprida information mellan kommunerna och upp till statlig nivå.

Regionala samarbetsparter
GR samverkar med VGR vad gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt 
kollektivtrafik. Under året har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom ett 
intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna som pandemin har inneburit. Det har 
bland annat handlat om att dela kunskap, diskutera aktuella frågor och arbeta utifrån gemen-
samma rutiner. Det arbetet fortsätter under kommande år tills vi börjar se slutet på pande-
mins verkningar i samhället.

Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via beredningen för hållbar utveckling, 
BHU, som är ett politiskt samverkansorgan för VGR och länets kommuner. Under 2020 har GR 
tillsammans med kommunerna varit mycket involverade i processen med att ta fram den regio-
nala utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland, samt lämnat 
synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget förankringsarbete med många 
aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s verksamheter och vägledande för kommuner, företag, 
myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Den beskriver 
övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå till 2030. 

Samarbete i frågor som rör socialtjänst samt hälso- och sjukvård sker inom ramen för Väst-
kom – läs mer om detta under rubriken Övrig uppföljning. 

GR:s näringslivsuppdrag är reglerat i förbundsordningen och genomförs via samverkansavtal 
med BRG samt Göteborg & Co. Årets näringslivsdag i samarbete med BRG ägde rum den 23  ok-
tober, digitalt med närmare 100 deltagare.

Göteborgsregionen är en av huvudmännen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Väst-
kuststiftelsen) som förvaltar cirka 280 naturreservat i Västra Götalands och Hallands län. 
Övriga stiftare är VGR och Region Halland.

Sammanfattningsvis har GR under 2020 politisk representation i Internationella skolan i 
Göteborgsregionen (ISGR), BRG, Västkuststiftelsen, Stiftelsen Korsvägen och Västkom. Genom 
tjänstepersoner finns representation i Universeum, Göteborg & Co, Urban Futures, Gryning 
Vård samt Reväst.

Påverkan och intressebevakning
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regio-
nalt, nationellt och internationellt. Under 2020 har detta gjorts på flera områden.

Regionalt i VGR lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör den regionala och 
nationella transportinfrastrukturplaneringen, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt integra-
tion. Läs mer under avsnittet Regionala samarbetsparter ovan.

På den nationella nivån verkar GR bland annat i frågor som rör kunskapsutveckling i social-
tjänst, kommunal hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och utbildning samt i frågor som be-
finner sig i gränssnittet mellan kommun, region och stat. GR är en självklar part i nationella 
sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, Socialstyrelsen, Skolverket och Utbild-
ningsdepartementet. GR utgör en delregional samverkans- och stödstruktur (RSS) och deltar 
aktivt i nationella sammanhang kring kunskapsstyrningsfrågor inom det sociala området. GR 
bedriver också ett nationellt påverkansarbete för att belysa kommunala samt regionala utma-
ningar och behov. Några aktuella exempel är kompetensförsörjning och kompetensomställning 
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inom näringslivet förskola, skola, vård och omsorg.
Under 2020 har GR:s EU-arbete till stor del fokuserat på att påverka utformandet av de nya 

strukturfondsprogrammen 2021–2027. Som en mobilisering inför kommande programperiod 
togs också fram en rapport som beskriver de nya EU-programmen. Rapporten utgår från GR:s 
strategiska inriktning 2020–2023 och redogör för kommande EU-finansiering. Med utgångs-
punkt i den strategiska inriktningen planeras en utbildningssatsning 2021 om den nya pro-
gramperioden. Under året genomfördes en pilot på temat utbildning och kompetensförsörjning. 
Året har i övrigt präglats av flera organisatoriska förändringar. Till följd av att kommunerna 
successivt avvecklat funktionen EU-samordnare, lägger GR från och med 2021 ner nätverket för 
EU-samordnare. Från 2021 avslutas avtalsperioden för Europa Direkt Göteborgsregionen för 
GR, framförallt eftersom det varit svårt för verksamheten att nå utanför Göteborgs tätort. Vad 
gäller EU-överenskommelsen med Göteborgs Stad har staden under året genomgått en omfat-
tande organisationsförändring vilket inneburit färre samarbeten än tidigare år. Under 2020 har 
GR drivit sju EU-projekt och beviljats medel för ytterligare fyra nya EU-projekt. GR har även 
bidragit till nationellt påverkansarbete genom remissvaren på statliga utredningar gällande 
dimensionering och planering av gymnasial utbildning samt likvärdig skola.
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Uppföljning av verksamheten 2020

Här görs en uppföljning av de 20 fokusområden som lyfts fram i Plan och detaljbudget 
2020. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 
2020–2023.

• Fysisk planering

• Utbildning och kompetensförsörjning

• Näringslivsutveckling 

• Digital transformation

• Social sammanhållning och trygghet

• Klimat och miljö 

Struktur för uppföljning av fokusområdena
De 20 fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur i form av en logisk 
kedja i fem steg (se figur 1 nedan).

Ett syfte med uppföljningen är att underlätta ansvarstagandet för beslutsfattare genom att de får 
insyn i, och kunskap om, GR:s verksamhet. Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att akti-
viteters kvalitet och resultat analyseras, skapas ett underlag för lärande som leder till utveckling. 

Ett av fokusområdena – Fullföljda studier – får särskild uppmärksamhet i denna rapport. Det 
redovisas i en mer omfattande form på sidan 20.

FIGUR 1. A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

B. Processer med 
aktiviteter

som har relevans för 
fokusområdet. Mandat 
ges genom förbunds-

ordningens §3 
Ändamål och 
verksamhet

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

C. Regional och/eller 
kommunal nytta
uppstår (direkta 

resultat)

D. Nytta uppstår för
invånarna (indirekta 
eller direkta resultat)

E. GR bidrar till de
globala målen inom

Agenda 2030

Nedanstående redovisning innehåller även en bedömning av på vilket sätt GR har skapat 
kommunal eller regional nytta inom de olika fokusområdena (se box C i figur 1). Grönt innebär 
att arbetet fungerat bra och följer plan, orange att det funnits vissa svårigheter och att arbe-
tet 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.

I ett globalt perspektiv har arbetet inom de olika fokusområdena koppling till vissa av 
 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen är för varje fokusområde 
anges i sammanställningen på följande sidor. 

Läs mer om målen i Agenda 2030 i bilaga 1, sidan 66.

Följer plan

Följer delvis plan

Följer inte plan
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Fysisk planering
Fokusområde Bedömning Kommentar

Arbetet med 
att fördjupa 
Göteborgs-
regionens 
 strukturbild 
genom att ta 
fram stöd för 
utvecklingen i 
stationssamhäl-
lena och i de 
gröna kilarna.

Kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, som syftar till att utgöra stöd för 
kommunernas planering i stationssamhällen, har under året avslutats i sin tidigare form. 
En slutrapport är publicerad. Resultat och erfarenheter har tagits med in i nästa fas av 
det praktiknära forskningsarbetet inom Urban Futures. Under året har en GR påbörjat 
framtagandet av en uppdaterad bild över kommunernas behov av kunskap och faktaunderlag 
för att komma vidare i utvecklingen av stationssamhällena. 

Genom samarbetet inom Urban Futures har GR påbörjat utvecklingsarbetet med en 
analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet i förhållande till de globala 
hållbarhetsmålen, i synnerhet mål 11. Under året har GR även arbetat med att sammanställa 
statistik kring mobilitet och vad som påverkar denna. 

Arbetet med att nå den politiskt antagna målbilden i stråket Göteborg–Borås fortsätter med 
att stötta och komplettera infrastrukturplaneringen i stråket, bland annat med att ta fram 
underlag för regionala nyttor och tillväxtpotentialer. 

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering har slutförts med lyckat resultat. Näringslivet har 
deltagit med stort engagemang och kommunerna har fått ett välförankrat planeringsunderlag 
som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket. 

Under året har det femåriga EU-finansierade projektet SMART-MR avslutats. Bland annat har 
erfarenheterna från projektet bidragit till utvecklande av projekt. Slutrapporten utgörs bland 
annat av en guide för hur storstadsområden kan omvandlas i en hållbar riktning. 

Kartläggning av jordbruksmark i regionen har slutförts och finns nu som ett lager i vår 
kommungemensamma GIS-webb. Bilden visar på såväl målsynergier som målkonflikter i 
frågor om hur jordbruksmark i stationsnära lägen kan nyttjas på bästa sätt. 

För att fördjupa kunskapen om de gröna kilarna har GR under året tagit fram ett kunskaps-
underlag om planering med hänsyn till ekosystemtjänster. Underlaget har spridits till 
medlemskommunerna via flera av nätverken. En annan inriktning har varit att fördjupa och 
komplettera Länsstyrelsens handlingsplaner för grön infrastruktur. Underlaget kan ligga till 
grund för den kommunala fysiska planeringen, men också utgöra bas för en fördjupad dialog 
med Länsstyrelsen. 

Coronapandemin har inneburit ett kraftigt ökat intresse för friluftsliv och vistelse i naturen, 
vilket är positivt men samtidigt innebär ökat besökstryck och ökad belastning på natur-
områden. GR har, tillsammans med ett antal universitet, kartlagt de nya friluftsvanorna. 
Underlaget kommer bland annat att användas för att öka tillgängligheten och skötseln i de 
mest attraktiva grönområdena. 

Insatser 
för att öka 
 incitamenten för 
klimat effektiv 
mobilitet

Under året har Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i stor-
stadsregionen arbetats fram och antagits politiskt. Inriktningsunderlaget syftar till att 
identifiera och beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån ett storstadsperspektiv. 
Underlaget är en viktig del i arbetet med revideringen av nationell och regional infrastruk-
turplanering. 
GR har under flera år arbetat med att jämställa cykel med andra transportslag. I september 
fattade förbundsstyrelsen beslut om att anta den regionala cykelplanen. Med cykelplanen 
som grund har regionala medel allokerats till de utpekade, prioriterade stråken. Därmed följer 
processen för cykelinvesteringar samma modell som övrig infrastrukturinvestering – ett 
viktigt steg på vägen till att jämställa transportslagen.

GR har även varit projektledare och ansvarat för nätverk inom VGR:s Hållbart resande väst 
som fokuserar på beteendepåverkande åtgärder för hållbart resande.



GR:s årsredovisning 2020

12

Utbildning och kompetensförsörjning
Fokusområde Bedömning Kommentar

Insatser för 
att säkra 
kompetens-
försörjningen 
i regionens 
kommuner och 
näringsliv

GR bedriver ett brett arbete för att stärka kommunernas och näringslivets kompetensförsörj-
ning. För kommunerna görs ett framgångsrikt arbete genom branschråden för förskolan och 
grundskolan samt äldreomsorgen. 

Det nystartade branschrådet inom äldreomsorg har prioriterat sex områden för det fortsatta 
arbetet: gemensam titulatur, differentierade arbetsroller, skapa karriärvägar, samordning av 
den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, regional standard för kunskap samt regionalt 
kompetensutvecklingsprogram. 

Under året har bland annat en befattningspalett tagits fram för kompletterande tjänster i 
grundskolan och den nya befattningen förskoleassistent har införts i flera kommuner. Under 
hösten anmälde sig cirka 100 deltagare från kommunernas förskolor till att delta i det nystartade 
projektet Kompetensförstärkning förskola med fokus på validering av barnskötare. I december 
beviljades en ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) kring förstärkning av 
branschrådsarbetet under 2021. 

Under året har GR beviljats medel från ESF och VGR för att utveckla ett kompetensnav tillsam-
mans med ett antal andra aktörer. Syftet är att stärka kompetensomställningen samt stötta 
genom olika kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Kompetensnavet bygger på de 
redan etablerade plattformarna Göteborgsregionens kompetensråd och de branschspecifika 
kompetensråden. Fokus för satsningen är branscherna fordon, transport, industri, handel och 
besöksnäring. Arbetet genomförs i samverkan med VGR, Göteborgs Stad och BRG.

Genom Validering Väst finns en unik samverkan kring validering inom regionen. Den samlade 
expertisen har bidragit till flera utvecklingsinitiativ. Bland annat har en ny valideringsmodell 
mot förskoleassistent och barnskötare utvecklats. Ett stort fokus har också funnits på att 
stödja nationella myndigheter i utvecklingen av validering samt SeQF (Sveriges referensram 
för kvalifikationer för livslångt lärande).

Under året har 2 160 medarbetare deltagit i utbildningar inom ramen för GR:s öppna kursut-
bud. Coronapandemin har inneburit att utbildningarna fått ställas om. Ungefär 60 procent av 
kurserna har genomförts digitalt. Även innehållet har anpassats efter nya behov. Exempelvis 
har en webbaserad introduktionsutbildning för personal inom kommunernas vård och omsorg 
tagits fram, i syfte att underlätta kommunernas bemanning under pandemin. Från lanseringen 
i april har webbplattformen haft 6 148 besökare. Under året har GR även samordnat Äldre-
omsorgslyftet, vilket bidragit till att cirka 300 medarbetare i kommunerna påbörjat utbildning 
till undersköterska.

Årets Gymnasiedagarna och Future Skills genomfördes som en helt digital gymnasiemässa med 
exempelvis digitala chattsamtal, workshops och monterbesök. Intresset från eleverna och deras 
vårdnadshavare var stort, vilket bland annat visas i att mässan hade drygt 24 000 besökare.

GR har också stöttat i utbudsplaneringen och etablerat fler yrkesvuxutbildningar. Det leder till 
utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov vilket visas i att åtta av tio som har gått 
utbildningarna är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. Under året har det 
varit ett stort söktryck på de yrkesvuxutbildningar som anordnas i regionen. I syfte att svara 
upp mot det utökade kompetensomställningsbehovet till följd av coronapandemin har antalet 
yrkesvuxutbildningar som erbjudits fördubblats.

Inom ramen för Framtidens ledare har, trots coronapandemin, viss ledarutveckling kunnat 
genomföras, exempelvis Ny som chef, traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare samt 
mindre ledningsgruppsinsatser.
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Insatser för att 
stärka kommu-
nernas attrak-
tivitet som 
arbetsgivare.

Den etablerade samverkansgruppen kring kommunernas arbetsgivarvarumärke har varit 
central för de satsningar som gjorts under året. Gruppen har kontinuerliga träffar och består 
av personalchefer, HR-specialister och kommunikatörer. Under året har arbetet bland annat 
resulterat i en gemensam monter på Gymnasiedagarna/Future Skills, där samtliga kommuner 
samarbetade för att marknadsföra kommunerna som arbetsgivare. Ett särskilt fokus har 
också funnits på marknadsföring av VA-ingenjörsyrket, vilket bidragit till erfarenhetsutbyte 
och beslut om att arbeta vidare med en handlingsplan på lokal och regional nivå. 

Under året har GR tagit fram olika analysunderlag, exempelvis kring personalhälsa och löne-
statistik, samt bistått kommunerna i de lokala och regionala analyserna av dessa.

Utveckling av 
nya koncept 
och samarbeten 
för prao och 
andra former 
av praktik för 
att ytterligare 
stärka kommu-
nernas förut-
sättningar att 
vidareutveckla 
detta arbete

GR samordnar prao och praktik i kommunerna via plattformen praktikplatsen.se. På grund 
av coronapandemin avbröt många skolor sin prao- eller apl-verksamhet, och arbetsplatser 
har haft stora svårigheter att erbjuda platser. Skolorna har inte heller haft möjlighet att arbeta 
med praktik i samma utsträckning som tidigare.

Under året har GR fokuserat på att hitta alternativa lösningar och att anpassa verksamheten 
i syfte att stötta kommunerna. GR har utvecklat en praowebb samt ett webbverktyg för 
praktikplatsen.se, tillsammans med ett digitalt processtöd till kommunerna. Praktikplatsen.
se bidrar till att kvalitetssäkra kommunernas arbete med uppföljning, samordning och bredd 
på de platser som erbjuds eleverna.

Arbetet med 
det regionala 
samrådet kring 
gymnasie-
utbildningar 
för att stärka 
kommunernas 
samverkan på 
området

Kommunerna i Göteborgsregionen diskuterar gymnasieutbudet via årliga regionala samråd. 
GR sammanställer en utbudsrapport som används som underlag för beslut kring det totala 
gymnasiala utbildningsutbudet. Det leder till ett effektivt resursutnyttjande, vilket även har 
lyfts fram som ett bra exempel i den statliga utredningen Gemensamt ansvar – en modell för 
planering och dimensionering av gymnasial utbildning.

Antagningen till gymnasieskolan kunde genomföras helt enligt plan trots rådande pandemi-
läge och utbildningsgruppen fattade sedvanliga beslut om gymnasieantagningen. Utan en 
regional gymnasieantagning hade varje kommun gjort sin egen antagning, vilket hade varit 
mycket dyrare och inte gett eleverna möjlighet att söka till gymnasieskola i annan kommun. 
Samarbetet gör även att kommunerna kan erbjuda en regional garanti, vilket innebär att det 
går att behålla program som annars skulle ha försvunnit i vissa kommuner.

GR samordnar även ett regiongemensamt elevuppföljningssystem där kommunerna får  direkt 
avisering när avbrott och studievägsbyte sker, vilket gör att arbete inom ramen för det lag-
stadgade kommunala aktivitetsansvaret kan påbörjas utan fördröjning.
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Utvecklingen av 
regionala utbild-
ningskoncept 
för vuxna som 
passar olika 
målgrupper

Under året har nya inriktningar inom yrkesvux tagits fram, till exempel storkökskock med 
språkstöd. Det finns även flera nya utbildningar inom lärlingsvux, såsom cykelmekaniker, 
gatuanläggare och plåtslagare mot bygg. En pilotutbildning inom språkstödsutbildning för 
barnskötare har tagits fram, där deltagarna enbart läser yrkessvenska i kombination med 
kurser som har stort fokus på yrket.

Inom ramen för Kompetensnavet genomfördes ytterligare nischade utbildningar i syfte 
att bidra till att möta upp det ökade behovet av utbildningsmöjligheter med anledning av 
coronapandemin.

De regiongemensamma yrkesvuxutbildningarna planeras i samråd med branschen, vilket 
innebär att deltagarna får den kompetens som krävs för att bli anställningsbar.

De kommunala resurserna för vuxenutbildningarna optimeras genom att ekonomi, kvalitet, 
uppföljning och marknadsföring samordnas. Ingen kommun kan anordna ett så brett utbild-
ningsutbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i regionen.

Stödet till 
kommunerna 
i arbetet med 
att verka för 
fullföljda studier 
för alla elever

GR driver, i samverkan med kommunerna och nationella aktörer, utvecklingsprojekt inom 
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – till exempel InVux och Plug Innan. GR ger 
också stöd till kommunerna inom området.

 Under året har två stora projekt avslutats: Yrk In och Fullfölja studier GR (FSGR). Yrk In syftade 
till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan 
introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram. FSGR fokuserade på att skapa 
förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade 
insatser. Genom projekten får kommunernas personal såväl kompetensutveckling som ta del 
av framgångsrika arbetssätt. Genom erfarenheter från projekten kan kommunerna utveckla 
organisation, arbetssätt, metoder och kompetens. Det handlar exempelvis om att ta fram nya 
rutiner och utveckla arbetet med uppföljning.

 Under året beviljades GR medel från ESF i syfte att fördjupa dialogen med kommunerna gäl-
lande ytterligare satsningar på området fullföljda studier.

Insatser som 
stärker kommu-
nernas förut-
sättningar för 
samarbete med 
Arbetsförmed-
lingen

Många viktiga steg har tagits under året. Ett delregionalt samråd mellan kommuner och Ar-
betsförmedlingen har bildats. Samrådet har tagit initiativ till en kartläggning av, och plattform 
för, det totala utbildningsutbudet inom GR. Här ingår utbildningar anordnade av kommuner, 
Arbetsförmedlingen och Folkhögskolor, vilket på sikt kan bidra till en bättre dimensionering 
av utbildningsutbudet samt en enklare överblick för individer. Initiativ har också tagits till en 
delregional överenskommelse mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, vilket förväntas 
bidra till en förbättrad lokal samverkan. Beslut har också tagits om att pröva en delregional 
samverkan kring jobbspår. Särskilt fokus har också funnits på att analysera arbetslösheten 
bland ungdomar.

Under året har en särskild utredning kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknads-
politiken pågått. GR:s roll som storstadsregion ger flera möjligheter till påverkan, bland annat 
har yttrande på utredningen lämnats. Förbundsstyrelsens presidium har även, tillsammans 
med övriga storstadsregioner, mött arbetsmarknadsministern för att lyfta fram kommunernas 
roll i arbetsmarknadspolitiken.



GR:s årsredovisning 2020

15

Näringslivsutveckling
Fokusområde Bedömning Kommentar

Regionala 
analyser när det 
gäller behovet 
av, och tillgång-
en på, mark för 
näringslivet.

Inom ramen för samarbetet med BRG kring mark för näringslivet har GR tagit fram ett under-
lag i form av vår kommungemensamma regionkarta. Kartan visar befintliga och planerade 
verksamhetsområden i Göteborgsregionen. Enligt BRG:s beräkningar uppgår det långsiktiga 
tillkommande behovet av strategisk mark för näringslivet till cirka 400–800 hektar. I dags-
läget finns det cirka 3 000 hektar reserverat. Under hösten har arbetet med att definiera 
funktionella krav för verksamhetsområden påbörjats. Utifrån underlagen kan en dialog om 
framtida lämpliga lokaliseringar påbörjas.

Göteborg & Co:s 
insatser för att 
stärka besöks-
näringen i GR:s 
13 medlems-
kommuner

GR har följt Göteborg & Co:s insatser för att stärka besöksnäringen i medlemskommunerna 
utifrån vårt samarbetsavtal med bolaget som berör framtagande av kunskapsunderlag, 
kompetensutveckling, destinationsmarknadsföring samt utveckling av besökskoncept, 
projekt och testarenor.

Besöksnäringen i Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. En jämförelse 
med år 2019 visar en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med 
cirka 19 mdkr under år 2020. Konkurserna ökade med närmare 20 procent inom såväl  hotell- 
och restaurangbranschen som besöksnäringen, och närmare 30 procent av de varslade 
mellan mars och december förra året var anställda inom besöksnäring och handel. Under 
året har även antalet gästnätter mer än halverats från cirka 5,1 miljoner år 2019 till 2,3 
miljoner år 2020.

Under året har besöksnäringen varit ett tema i flera nätverk, bland annat kommunchefer. 
Utöver detta har Göteborgsregionens gemensamma forum för näringslivsansvariga i 
kommunerna startat ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringsstatistik, 
beläggningsstatistik och resmönster. Arbetet har under året även fokuserat på att inkludera 
GR-kommunerna i utvecklingen av destinationens dataplattform och att ge dem kunskap 
och tillgång till relevant statistik. I det sammanhanget har bolaget initierat och drivit ett 
projekt där samtliga GR-kommuner fått tillgång till och kunnat följa besöksflöden i den egna 
kommunen samt destinationen.

Göteborg & Co har under året besökt samtliga kommuner i nätverket i syfte att föra dialoger 
kring samverkan rörande besöksnäringsfrågor. Dialogmötena ligger till grund för ett fortsatt 
utvecklingsarbete, som sker bolagsövergripande och i samverkan med BRG.
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Digital transformation
Fokusområde Bedömning Kommentar

Kompetensut-
vecklingsinsat-
ser som ökar den 
digitala kunska-
pen hos politiker, 
chefer och med-
arbetare i kom-
munerna.

GR har under året drivit två omfattande utvecklingsprojekt inom sociala välfärdsområdet: 
AllAgeHub (AAH) och Modig. 
AAH har under våren avslutat sin etableringsfas. Utvärderingen visar på vinster med samarbe-
tet, inte minst att välfärdsteknik satts på kartan i regionen. Vinnova beviljade under våren cirka 
7,7 mkr och regionutvecklingsnämnden beviljade under hösten fem mkr för en fortsättning, 
då med fokus på utvecklandet av en användardriven testbädd. Syftet är att stimulera använd-
ningen av välfärdsteknik inom vård och omsorg. Samtliga 13 GR-kommuner deltar i projektet. 
I ESF-projektet Modig deltar sju GR-kommuner. Projektet ska bidra till ökad digital kompetens 
hos chefer och medarbetare i äldreomsorg och funktionshinder samt skapa bättre förutsätt-
ningar att möta behov nu och i framtiden. Under första halvåret uppnåddes målet för hela 
projekttiden med 1 600 utbildade. Aktiviteterna i projektet har ökat den digitala kompetensen 
hos samtliga grupper inom baspersonalen. Det visar den delrapport som gjordes i våras. Det 
som har förändrats mest är insikten om att digitaliseringen av den egna arbetsplatsen är viktig. 
Pandemin har visat på att utvecklingen går snabbt framåt, både inom GR och i kommunerna. 
GR har under året arbetat aktivt med att ställa om och digitalisera verksamheten. Trots detta 
ser vi att kopplingar, synergier och samordning av resurser och projekt, chefsnätverk och 
övriga nätverk behöver utvecklas för att skapa mer nytta och större förflyttning på området. 
Idag sker till viss del arbetet i parallella spår. GR behöver utveckla ett tvärande arbetssätt för 
att ytterligare stödja medlemskommunerna i den digitala omställningen.

Införandet av 
Framtidens vård-
informations-
miljö (FVM) i 
kommunerna

GR:s insatser inom fokusområdet sker inom samarbetet i VästKom samt programmet för FVM 
i VGR. Syftet med FVM är att ge ökad nytta och förenkla för patienter, invånare, medarbetare 
och beslutsfattare. VästKom ska bidra till att ge kommunerna en lösning som stödjer och 
underlättar samarbete och verksamhetsutveckling med invånaren som medaktör. 
Året inleddes med fokus på att genom politiska överläggningar och förhandlingar med VGR 
åstadkomma ett attraktivt erbjudande för kommunerna. I maj var det klart med ett unikt 
västsvenskt samarbete – gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner. 
Samtliga berörda tolv kommuner i Göteborgsregionen (Kungsbacka ej medräknad) har avropat 
option 1 – Informationsutbyte mellan vårdgivare. Detta var viktig målsättning i arbetet. Sju 
kommuner har även avropat option 2 för elevhälsa och tre kommuner option 3 för kommu-
nernas hälso- och sjukvårdsdokumentation.
FVM har diskuterats i flera av GR:s nätverk, som kommuncheferna och socialcheferna. Systemet 
ska implementeras i Göteborgsregionens kommuner under 2022–2023. Fram till dess sker 
förberedelser genom kunskapsspridning, samverkansaktiviteter, dialog och kommunikation. 
Varje kommun har utsett ansvariga för FVM som fått information och etablerat arbetsformer 
med övriga kommuner i FVM. Under hösten 2020 kom det förberedande arbetet inte igång som 
planerat. Avsikten är fortsatt att uppnå programmets mål och övergripande tidsplan, även om 
vissa delar av starten senarelagts.

Insatser och re-
gionala överens-
kommelser som 
stöder kommu-
nerna i arbetet 
med förskolans 
och skolans digi-
talisering.

Med anledning av coronapandemin har GR stöttat kommunerna i arbetet med distansunder-
visning. Under våren utarbetades bland annat webbplatsen distanspedagogik.se som ger 
konkreta tips på metoder och verktyg. Sedan lanseringen har webbplatsen haft ett kontinuerligt 
och jämnt flöde med cirka 19 000 unika besökare och cirka 25 500 sidvisningar. Flera kom-
muner har uttryckt värdet i att GR genomför kartläggningsarbetet samt synliggör utmaningar 
och behov i omställningsarbetet. GR är även partner till Skolahemma, en nationell webbplats 
som stöttar skolors arbete med distansundervisning. I augusti tilldelades Skolahemma Guld-
länken. Utmärkelsen delas ut till projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till smartare 
välfärd med stöd av digitalisering.
När det gäller digital licenshantering pågår ett utvecklingsarbete där kommunernas behov 
och perspektiv kontinuerligt fångas upp. Syftet är att underlätta kommunernas beställning 
av digitala lärresurser.
Bland övriga projekt och insatser kan nämnas textäventyr, ett verktyg framtaget av GR för att 
skapa interaktiva berättelser för och av barn och unga. Verktyget används flitigt i regionen, 
med återkommande återkoppling kring hur det stimulerar såväl läs- som skrivutveckling.
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Social sammanhållning och trygghet
Fokusområde Bedömning Kommentar

Insatser som 
ökar kommu-
nernas förut-
sättningar att 
arbeta mer kun-
skapsbaserat, 
för att stärka 
ungas hälsa 
i Göteborgs-
regionen.

När barn och unga får möta väl rustade socialsekreterare ökar kommunernas förutsättningar 
att stärka barn och ungas hälsa. I slutet av 2020 hade mer än 1 600 personer ett konto på 
Yrkesresans sajt. Yrkesresans utbud omfattar nu 18 olika kurser som vänder sig till bland andra 
nya socialsekreterare och deras chefer. Mer än 98 procent av deltagarna på kurserna under 
2020 gav kursen betyget ”bra” eller ”mycket bra”. På uppdrag av IFO-chefsnätverket pågår 
ett delprojekt inom Yrkesresan med fokus på utförare barn och unga, som ska rapporteras 
i början av 2021. Under våren meddelade 238 av Sveriges kommuner att de är intresserade 
av att delta i en fortsatt utveckling av fem nationella Yrkesresor. Erbjudandet från SKR till 
Sveriges alla kommuner omfattar utveckling av totalt fem olika yrkesresor och sträcker sig i 
första avtalsperioden över sju år. Kommunerna ska lämna sitt svar senast i februari 2021. GR 
kommer i så fall att bli ansvarig för området barn och unga. 

GR har under året utvecklat och tillgängliggjort kunskap kring barn och ungas hälsa i ett flertal 
FoU-projekt, bland annat genom projektet Förälder på avstånd, utvärdering av föräldrastöd till 
nyanlända i Göteborgsregionen samt Västernorrlandsmodellen och uppföljning av ungdoms-
mottagningarnas särskilda satsning på ungas psykiska hälsa.

Tio GR-kommuner har under våren fattat beslut om att samverka med Göteborgs Stad kring 
starten av ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld, där 
barn och unga är en viktig målgrupp. På så sätt kan stödet till utsatta och yrkesverksamma 
bli mer resurseffektivt och ändamålsenligt än om varje enskild kommun skulle utveckla 
motsvarande stödfunktion. Även VGR och Polisen ingår i samverkan. Centrumet planeras att 
starta 2021. 

Under 2020 genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Cirka 5 600 tonåringar 
i nio av GR:s medlemskommuner har beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden. Detta 
är ett rikt kunskapsunderlag som GR och kommunerna kommer att arbeta vidare med under 
2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta dialog med ungdomarna 
själva. Nätverket för LUPP träffas regelbundet och har även haft dialog på nationell nivå med 
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Insatser som 
stärker kommu-
nerna som aktör 
i vårdsamver-
kan med Västra 
Götalands-
regionen

GR har fortsatt arbetet med att stärka den politiska processen i hälso- och sjukvårdsfrågor 
och har varit delaktig i framtagandet av flera länsgemensamma överenskommelser som 
hanterar förutsättningar för huvudmännens samverkan. Förbundsstyrelsen har i dagsläget 
fattat beslut om fyra, bland annat om förlängningen av överenskommelse för samverkan vid 
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. 

GR har deltagit aktivt i olika samverkansstrukturer regionalt och delregionalt. Pandemin har 
blivit en hävstång för framtida arbete med nära vård, där etablerade strukturer för samverkan 
har visat sig hålla och vara effektiva. Tillsammans har huvudmännen skapat samsyn och 
samordning. Ett exempel på detta är det snabba framtagandet av rutiner för egentester som 
också lyftes fram nationellt. 

För att stärka GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor har ett nätverk för medicinskt 
ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) startat.

I projektet Vårdens medarbetare har GR-kommunerna beslutat att avsätta nationella stimu-
lansmedel för gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunerna i den 
pågående omställningen. Under hösten har 21 digitala workshops genomförts med totalt 
250 deltagare kring möjligheter och utmaningar i omställningen till en nära vård. Detta har 
resulterat i ett gediget kunskapsunderlag om kommunernas behov av stöd i omställningen, 
vilket utgör en grund för fortsatta beslut och utveckling 2021. 

Under hösten har arbetet med en digital kompetensutvecklingsplattform för legitimerad per-
sonal intensifierats. Kartläggning av utbildningsbehov samt utbildningsutbud har genomförts. 
En prototyp har tagits fram och lansering planeras till våren 2021. 

Genom olika FoU-arbeten har GR bidragit till ny kunskap om omställningen till nära vård i en 
kommunal kontext. Fokus i dessa arbeten har bland annat varit kostnader, kompetensbehov 
samt utvecklingen av nyckeltal vid omställningen till nära vård. 
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Insatser för att 
stärka kommu-
nernas arbete 
med mottagan-
det av nyanlän-
da med fokus på 
utbildning och 
etablering

Under året har GR beviljats medel för tre nya utvecklingsprojekt. Projektet NAD i Väst (Nätverk, 
Aktivitet och Delaktighet) syftar till att matcha föreningslivet och nyanlända med varandra. 
Under sommaren tog GR över projektägarskapet från VGR. Arbetet har påverkats av corona-
pandemin men trots det lett till att cirka 130 nyanlända fått en matchning med föreningslivet. 
Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar startade i september; här deltar nio av GR-
kommunerna samt VGR. Ett av fokusområdena är att stärka samarbetet mellan kommuner 
och vården. Det tredje projektet syftar till att stödja studie- och yrkesvägledningen. 

Under året avslutades projektet Föräldrastöd för nyanlända, som bland annat genomfört 37 
föräldrastödskurser för totalt 352 nyanlända. 

Ett nytt samverkansavtal kring den regionala samhällsorienteringen har tecknats. I det nya 
avtalet har antalet timmar utökats från 60 till 100. Under året har avtalet inneburit att 913 
personer (cirka 55 procent kvinnor och 45 procent män) fått del av den regionala samhälls-
orienteringen som bedrivits på tio olika språk.

Nätverket mottagande och integration utgör en kontinuerlig mötesplats mellan kommuner, 
stat och region och har varit initiativtagare till flera av de satsningar som skett under året.

GR samordnar de yrkesutbildningar med språkstöd som erbjuds i regionen. Genom sam-
verkan kan fler utbildningsplatser och alternativ erbjudas. Dessutom leder yrkesutbildning 
med språkstöd till en hög grad av etablering på arbetsmarknaden för nyanlända: Åtta av tio 
deltagare är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. En jämförelse av andelen 
personer i arbete före respektive efter deltagande i språkstödsutbildning visar en ökning från 
27 till 66 procent.

Under året har GR jobbat tillsammans med Länsstyrelsen för att ta fram nationellt stödmaterial 
till samhällsorientering för nyanlända. Arbetet fortsätter under 2021.

Insatser för att 
stärka kommu-
nernas arbete 
med marginali-
serade grupper 
och personer 
som står långt 
ifrån arbets-
marknaden.

Ett särskilt fokus har funnits på att stödja utvecklingen av lokala och delregionala jobbspår. 
Flera initiativ har tagits, både lokalt och delregionalt. Bland annat har GR:s arbete bidragit till 
beslutet att pröva ett delregionalt jobbspår för blivande fordonsmontörer. Beslutet ger delta-
gare från kranskommunerna möjlighet att delta i ett jobbspår som utvecklats av Göteborgs 
Stad, Volvo och Arbetsförmedlingen. GR:s stöd har även bidragit till att fem kommuner tecknat 
en gemensam lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.

Genom FoU-plattformen för arbetsmarknadsfrågor får kommunerna kontinuerligt del av 
aktuell forskning och uppföljning av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Under året har 
en utvärdering av ungdomstjänster genomförts, dessutom har delresultat från en studie om 
lokala skillnader i resultaten inom etableringen spridits till kommunerna. GR har även påbörjat 
en löpande uppföljning av hur ekonomiskt bistånd påverkas av coronapandemin. 

Validering Väst har fortsatt sprida modeller speciellt framtagna för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Under året har 53 personer fått utbildning i KUB-modellen (Kartlägg-
ning, utveckling, bedömning). 

Mycket arbete pågår, samtidigt kvarstår utmaningar, inte minst till följd av coronapandemins 
påverkan på arbetsmarknaden. De processer som inletts under året kommer därför fortsätta 
under 2021.

GR har under hösten påbörjat en förstudie kring förutsättningarna för en Yrkesresa för vård 
och omsorg i samarbete med SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stöd-
strukturerna.

GR har agerat snabbt och lyhört gentemot kommunernas behov under coronapandemin. Ett 
exempel är att ett 70-tal personer från GR-kommunerna deltog på en webbföreläsningsserie 
om krisledning i coronatider för MAS, MAR och verksamhetschefer. Pågående FoU-arbeten har 
anpassats, bland annat har en studie om patienters och anhörigas upplevelser av vård i hem-
met under coronapandemin genomförts under hösten 2020.
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Klimat och miljö
Fokusområde Bedömning Kommentar

Arbetet med 
att planera för 
regional tillgång 
till dricksvatten

Under året har en uppdatering och aktualitetsförklaring av den regionala vattenförsörjnings-
planen genomförts. 

Utifrån fokusområdet har GR även genomfört en större geografisk kartläggning av det 
långsiktiga behovet av dricksvatten. Genom att befolkningsprognoser har kombinerats med 
tillväxtens geografi finns nu ett underlag för regional dimensionering och identifiering av fram-
tida vattentäkter samt framtida samarbete ur såväl tekniskt som organisatoriskt perspektiv. 

Planeringsfrågan är också en fråga om konsumtion. Under året har GR genomfört en kartlägg-
ning av effektiva kommunikationssätt för att uppnå minskad vattenkonsumtion. Underlaget 
kommer att användas för en kommande kommunikationsstrategi. Resultatet har även rönt 
nationellt intresse.

Insatser som 
stöder kommu-
nernas arbete 
med att minska 
CO2-utsläppen

Projektet Färdplan för klimatsmart Göteborgsregion syftar till att stödja medlemskommunerna 
i att tillsammans öka genomförandetakten och effektiviteten i klimatarbetet. En utgångspunkt 
har varit att i mesta möjliga mån nyttja befintliga processer, till exempel genom klimatkrav 
i upphandling. För att stötta kommunerna genomfördes en utbildning kring klimat och upp-
handling som rönte stort intresse. 

För att stärka skolans arbete med hållbar utveckling drev GR ett avdelningsövergripande 
projekt där 30 skolor deltog. 

Utveckling av Hållbarhetsverktyget har fortgått genom vidareutveckling av det digitala GIS-
baserade verktyg som är ett stöd för kommunerna i analyser av klimat- och energieffekter av 
olika bebyggelselokaliseringar kopplat till transporter. Med nya data och utvecklad beräknings-
modell kommer verktyget att möjliggöra än mer kvalificerade analyser. Verktyget möjliggör 
framtagande av ett bredare underlag för kommunerna i till exempel planprövningsprocesser. 
Verktyget har uppmärksammats av Boverket, som har ett regeringsuppdrag att ta fram ett 
verktyg för bedömning av planförslagets klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och 
bygglagen. GR sitter nu med i Boverkets referensgrupp. 

Ytterligare insatser som bidragit till att minska CO2-utsläppen har gjorts i projekt och aktiviteter 
kopplat till den regionala avfallsplanen, till exempel Resurssmart äldreboende, F/ACT Movement 
och elevrådsprojektet. Det preliminära resultatet från projektet Resurssmart äldreboende 
visar ett minskat CO2-utsläpp med totalt cirka 1,4 ton och som bieffekt minskade kostnader 
för avfallshanteringen. 

Klimatfrågan är högaktuell i infrastrukturplaneringen, där storstadsregionens utmaningar och 
potential är stora. Under året har GR aktivt drivit frågor rörande hållbart resande, till exempel 
utökning av kollektivtrafik, cykelplanering och ökad valfrihet inom mobilitet. 
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Ett av fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 är Insatser kring att ge stöd 
till kommunerna i arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever. I detta 
avsnitt presenteras en fördjupad uppföljning av fokusområdet. Inledningsvis 
beskrivs bakgrunden till varför det är av vikt att verka för fullföljda studier för alla 
elever inom Göteborgsregionen. Därefter beskrivs GR:s arbete för att möta utma-
ningen samt vilket värde det skapar för medlemskommunerna och deras invånare. 

Fullföljda studier: en investering som ger livslång nytta för enskilda elever och 
gagnar samhället i stort
En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att motverka människors utanförskap i samhället är 
genomförda grundskolestudier, behörighet till gymnasieskolans nationella program och full-
följd gymnasieutbildning med gymnasieexamen. Olika undersökningar1, såväl som Göteborgs-
regionens fleråriga erfarenhet av projekt kopplat till fullföljda studier’, visar att en avslutad 
gymnasieutbildning med examen ger större möjlighet till arbete och fortsatta studier. Det är i 
sig är hälsofrämjande och ger förutsättningar för delaktighet i samhällslivet. 

Möjligheterna att fullfölja gymnasiestudier skapas redan i grundskolan. Forskning visar att 
om elever tidigt lyckas i skolan, tycks det bli den mest betydelsefulla faktorn för att elever inte 
ska lämna skolan i förtid. Det är i grundskolan de mönster som kommer att bli avgörande för 
en elevs skolgång etableras, och om stöd ges tidigt gör det stor skillnad2. I början av 2000-talet 
var andelen behöriga till ett nationellt gymnasieprogram i Västra Götaland ungefär 90 procent. 
Skolresultaten har sedan dess försämrats i samtliga regiondelar – andelen behöriga till ett na-
tionellt gymnasieprogram 2015 var cirka 85 procent3. Den nationella siffran för andelen elever 
som var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram för läsåret 2018/2019 är 84,3 procent. För 
Göteborgsregionens medlemskommuner var spridningen i behörighet till ett nationellt gymna-
sieprogram samma läsår mellan 72,4 och 91,1 procent4. 

Flera aktörer inom utbildningsområdet i 
Sverige ser att fullföljda studier är viktigt 
och bör vara ett prioriterat område för 
såväl nyttan för enskilda individer som för 
samhället. Begreppet fullföljda studier defi-
nieras dock något olika beroende på aktör. I 
nationell mening, sett till Skolverkets defini-
tion, innebär fullföljda studier att erhålla en 
gymnasieexamen. Med erfarenhet från att 
leda projekt rörande fullföljda studier vill 
Göteborgsregionen utveckla definitionen till 
att innefatta såväl den akademiska progres-
sionen med betyg, examen och sedermera 
anställning, som att rusta elever för fram-
tiden där aspekter som hälsa, delaktighet, 

Fullföljda studier i fokus

1. Ex. Rumberger och Lamb 2003, Nilsson och Wadeskog 2008, m.fl., rapporten "Utbildning – nyckel till arbete" SKL, 2015, Regional handlingsplan för 
Europeiska socialfonden i Västsverige, ESF 2014–2020

2. Ensminger and Slusarcick, 1992, Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11, Alexander et al: 2001
3. Att motverka skolmisslyckanden VGR, 2016
4. Siris, hämtat 2020-01-15
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likabehandling samt relationer både inom och utanför skolkontexten tas i beaktande. Den 
bredare definitionen av fullföljda studier innebär alltså såväl resultatet “fullföljda studier” som 
vägen dit, vilken ser olika ut beroende på elevens behov. 

Nära sammankopplat med fullföljda studier är begreppet skolanknytning. En viktig förutsätt-
ning för fullföljda studier för alla elever oavsett skolform är en stark skolanknytning. Med sko-
lanknytning menas exempelvis att eleven känner en tillhörighet med skolan, har goda relationer 
med såväl andra elever som skolpersonal samt att eleven ser en koppling mellan arbete som 
läggs ned i skolan och framtida förutsättningar.

Fullföljda studier – en del av Agenda 2030
Sverige har liksom övriga medlemsländer i FN åtagit sig att verka för 17 globala mål för en 
hållbar utveckling, där mål 4 utgörs av att “säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning 
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. I 2030-agendan understryks att utbild-
ning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställd-
het i varje samhälle och att utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera 
områden - vilket arbetet med fullföljda studier också vittnar om. 

Då lokala aktörer, såsom skolhuvudmän, är viktiga i realiserande av de globala målen kan den 
verksamhet kopplat till fullföljda studier som Göteborgsregionen driver sägas utgöra ett viktigt 
bidrag till Sveriges arbete för att nå mål 4. Här bör också lyftas att Göteborgsregionen fungerat 
som rådgivare till såväl Skolverket som till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande 
fullföljda studier, vilket ger en indikation på att Göteborgsregionen är en framträdande natio-
nell aktör på området. 

Verksamt arbete för fullföljda studier
Mellan 2012 och 2018 drev SKR metod- och strukturpåverkansprojekten Plug In och därefter 
Plug In 2.0 tillsammans med totalt åtta regioner. Göteborgsregionen deltog dels på operativ 
nivå genom att leda delprojekt i medlemskommunerna, dels på strategisk nivå genom arbe-
tet med en digital kunskapsplattform samt genom projektstödjande verksamhet för samtliga 
lokala projekt i landet. Drygt 70 kommuner ingick i projekten och mer än 10 000 ungdomar 
nåddes under den totala projekttiden. Under Plug In identifierades fem framgångsfaktorer 
som fortsatt är verksamma i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier. 

Själva grunden för att lyckas stötta elever som redan påvisat en svag skolanknytning är ett in-
dividcentrerat arbetssätt där elevens helhetsbehov beaktas. Det handlar om att utifrån ett brett 
perspektiv utreda vad som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och 
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lyckas med sina studier samt att beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt 
stöd. Utöver ett individcentrerat arbetssätt är en systematik kring koll och uppföljning viktig 
för fullföljda studier. Viktigt är också positiva relationer mellan elever och mellan elever och 
skolpersonal samt att hitta flexibla lösningar för eleven som passar just dennes behov. Även 
samverkan såväl inom skolan som med aktörer utanför skolan lyfts som betydelsefull i arbetet 
med fullföljda studier. 

Baserat på Göteborgsregionens erfarenhet av att driva verksamhet rörande fullföljda studier 
kan konstateras att ett framgångsrikt arbete alltid bör baseras på ett identifierat behov. Ofta 
gynnas skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier av att arbete bedrivs för hela sko-
lan, för en grupp elever samt enskilda elever samtidigt – det beskrivs ofta som ett främjande, 
förebyggande och åtgärdande arbete. Tanken kring att bedriva utvecklingsarbete på flera nivåer 
samtidigt föddes i projekt Plug In 2.0, men har utvecklats i projekt Plug Innan. Plug Innan, som 
finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) men som ägs och drivs av Göteborgsregionen, 
baseras i mångt och mycket på resultaten av Plug In 2.0, med skillnaden att Plug Innan riktas 
till barn i yngre åldrar i grundskolan. Plug Innan beskrivs mer lite längre fram i detta avsnitt.

Ytterligare en erfarenhet som kan konstateras efter Göteborgsregionens mångåriga arbete 
med att driva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier är betydelsen av ledning och 
styrning sett till projekt och satsningars verkshöjd i själva genomförandet samt till förutsätt-
ningar för hållbarhet och synergieffekter kopplat till implementering. Förankring i hela styrked-
jan är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Vad gör Göteborgsregionen i arbetet för fullföljda studier?
Göteborgsregionens arbete med skolutveckling inom verksamhetsområdet fullföljda stu-
dier fokuseras på individanpassning och likvärdighet för att bidra till att alla elever ska nå 
utbildningens och sina egna mål. Göteborgsregionen är en samlande kraft i arbetet med att 
genomföra metod- och kompetensutvecklingsinsatser inom grundskola, gymnasieskola och 
vuxenutbildning riktat till skolpersonalen. Verksamhetsområdet fullföljda studier knyts an till 
Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023, då en av de identifierade utmaning-
arna är utbildning och kompetensförsörjning – en utmaning som bland annat konkretiseras 

Fem framgångsfaktorer för arbetet med fullföljda studier, 
framtagna i samband med projekt Plug In.
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i det fokusområde som är utgångspunkten här: Insatser kring att ge stöd till kommunerna i 
arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever.

Processtöd till medlemskommunerna i fokusområdet fullföljda studier
Göteborgsregionens processtöd inleds i regel med att stödja berörda verksamheter i att göra en 
nulägesanalys – en kartläggning över både verksamhetens och målgruppens behov. De identi-
fierade lokala behoven hos eleverna ska styra vad den berörda verksamheten ska fokusera på 
i sitt utvecklingsarbete. Under 2020 blev detta särskilt viktigt för det pågående utvecklings-
projektet InVux som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt ägs och drivs av 
Göteborgsregionen. 

I InVux som startade 1 september 2019 och pågår till sommaren 2022, arbetar sex av med-
lemskommunerna med individer i åldern 15–24 år som riskerar att inte etablera sig på arbets-
marknaden. Fokus ligger på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller och 
erbjuda målgruppen individuella stödinsatser och anpassade utbildningsvägar. Nulägesanalys 
har hjälpt kommunerna att få en översyn av nuläget och fungerat som ett verktyg för att kart-
lägga och fördjupa kunskapen om målgrupperna. Analysen har också haft som syfte att förmå 
kommunerna att ringa in hur deras verksamheter idag kan eller inte kan möta upp målgrupper-
nas behov, för att de ska kunna skönja organisatoriska utvecklingsområden. 

I Göteborgsregionens större och längre skolutvecklingsprojekt tillsätts en ändamålsenlig 
regional projektgrupp med olika kompetenser och ansvarsområden – allt för att medlems-
kommunerna ska få ett så bra processtöd som möjligt. I flera av de befintliga projekten under 
2020, som InVux, Yrk In, Fullfölja studier GR (FSGR) och Plug Innan, har Göteborgsregionen 
utsedda processledare som arbetar närmast kommunerna och kommunernas egna tillsatta 
lokala projektledare. Det enskilda processtödet har handlat om att stötta deltagande kommuner 
i projektledning, så som författandet av en lokal projektplan, arbetsledning av projektgrupp och 
hur insatser kan utformas, utvecklas, presenteras och införlivas samt följas upp. Processtödet 
har också handlat om stöd utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet visar är verksamma 
arbetssätt, samt vad lagstiftningen säger på olika relevanta områden. 

En grundläggande förutsättning för att Göteborgsregionens processtöd ska nå ut till samt 
värdesättas av kommunerna är uppbyggnaden av ett förtroende och en legitimitet, vilket inte 
enkom handlar om uppvisad och förmedlad kunskap i sakfrågan eller hur ett hållbart utveck-
lingsarbete ska bedrivas utan också om graden av lyhördhet och anpassningsförmåga i relation 
till dem som arbetar med projekten lokalt. 

Olika nivåer av insatser för att stärka 
skolanknytning

Åtgärdande 
insatser

Förebyggande insatser

Främjande insatser

(Plug Innan)

Riktad insats till elev i 
komplexa situationer utifrån 
identifierat behov

Riktade insatser till grupp av 
elever eller elev utifrån 

identifierat behov

Pågående insatser som gynnar 
alla elever i verksamheten

Det finns olika former av insatser för 
att stärka skolanknytning och i 
förlängningen fullföljda studier. Alla 
insatser utgår från identifierat 
behov och kunskap om verksamma 
metoder, baserat på beprövad 
erfarenhet och forskning. Det är 
viktigt att insatser på samtliga 
nivåer sker 
parallellt.

Modell för att visualisera att insatser för att fler ska fullfölja sina studier bör riktas till olika målgrupper och ha 
olika syfte, men att arbete bör ske parallellt.
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En återkommande aktivitet i Göteborgsregionens processtöd är att planera och genomföra 
regionala projektmöten där representanter från de aktuella kommunerna träffas för att lära 
av varandras erfarenheter, lärdomar och genomförda förändringar. Göteborgsregionen ver-
kar för samarbete över kommungränserna och dessa regionala projektmöten är ett forum för 
idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. I Göteborgsregionens processtöd ingår ofta också 
olika former av workshops för berörd skolpersonal. Detta har exempelvis genomförts i tidigare 
nämnt Plug Innan och i projektet Ungas Kraft, ofta med fokus på att skapa samsyn i kollegiet 
kring olika rutiner och insatser för att möta elevers behov. Ungas Kraft är ett samarbete mellan 
Universeum och Göteborgsregionen där Wallenbergstiftelsen är finansiär. 

Under året har GR genom projektet Rebas (Regionala bilder av segregation) också påbörjat 
ett arbete för att visualisera och följa segregationen inom Göteborgsregionen. Här ingår bland 
annat att analysera hur ungdomars livsvillkor skiljer sig beroende på bostadsort. Ett särskilt fo-
kus finns på mönster som spänner över kommungränserna. Arbetet har skett i samverkan med 
skolhuvudmän inom olika utvecklingsprojekt med extern finansiering på lokal, delregional, 
regional, nationell och internationell nivå. 

Kunskapsunderlag och analysstöd om barn och ungas hälsa
Göteborgsregionen utvecklar och tillgängliggör kunskap inom barn och ungas hälsa samt 
ger analysstöd i syfte att öka kommunernas förutsättningar att arbeta mer kunskapsbaserat. 
Hälsa är en framträdande indikator för fullföljda studier, vilket gör det här arbetet synnerligen 
viktigt. Ett gott exempel på detta är att Göteborgsregionen samordnar det regionala genomför-
andet av ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), bistår med 
analyser av resultaten och stödjer kommunerna i att använda resultaten som beslutsunderlag 
för lokalt utvecklingsarbete. Sedan 2017 har Lupp-nätverket träffats regelbundet även mellan 
de år som undersökningen genomförs. För närvarande består nätverket av de nio kommuner 
som har genomfört Lupp 2020. Här har omkring 3 800 14-åringar och 1 800 17-åringar i Göte-
borgsregionen beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden.

Detta är ett rikt kunskapsunderlag som Göteborgsregionen och kommunerna kommer att 
arbeta vidare med under 2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta 
dialog med ungdomarna själva. Göteborgsregionen för löpande dialog med Myndigheten för 
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som är nationellt ansvarig myndighet för Lupp-
enkäten. Göteborgsregionen genomför dessutom årligen regiongemensamma elevenkäter i 
årskurs 2, 5, 9 och gymnasieskolans år 2. Detta ger också ett kunskapsunderlag om barn och 
ungas hälsa. 

Resultat och lärdomar, praktiknära paketering och spridning av erfarenheter och 
kunskap i ett regionalt perspektiv
Fortlöpande under projekt och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier arbetar 
Göteborgsregionen på olika sätt med att bidra till skolhuvudmännens arbete på området. En 
viktig del i detta arbete är att extrahera kunskap från utvecklingsarbetet. Detta görs exem-
pelvis genom att följa utvecklingen såväl kvalitativt som kvantitativt. Genom att systematiskt 
samla in underlag från det pågående utvecklingsarbetet genereras beprövad kunskap och erfa-
renhet på området – kanske framförallt kopplat till verksamma metoder och förhållningssätt 
för att möta målgruppens behov. Göteborgsregionen sammanställer och paketerar underlagen 
på ett praktiknära vis, så att fler skolor och andra relevanta aktörer enkelt kan ta del av infor-
mationen. 

Ett projekt att inspireras av gällande sammanställning av praktiknära underlag för spridning 
är Plug Innan. Projektet avslutas i mars 2021 och har då pågått i fyra år. Västra Götalandsregio-
nen finansierar projektet och totalt 22 delprojekt har varit med från hela regionen. Göteborgs-
regionen är projektägare och driver arbetet som syftat till att utveckla och långsiktigt stärka 
grundskolors främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kopplat till fullföljda studier. 
Projektet har inte endast varit ett genomförandeprojekt, utan syftet har också varit att bidra till 
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kvalitetsutveckling i arbetet med fullföljda studier i regionen. Detta ska ske genom att bygga och 
sprida kunskap utifrån såväl befintlig forskning som det arbete som genomförts på de 40 med-
verkande grundskolorna. Under projektets gång har kunskap om verksamma förhållningssätt 
och metoder kopplat till fullföljda studier samlats in och sammanställts till olika praktik- och 
verksamhetsnära stöd- och inspirationsmaterial för spridning. Idag har huvudmän och skolor 
olika möjligheter att bedriva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier. Därför finns en 
ambition att framöver arbeta vidare med just sammanställning och spridning av verksamhets-
nära underlag, för att på så vis lägga en grund för och i förlängningen bidra till en ökad likvär-
dighet i frågan om kunskap och stöd till huvudmän och skolor kopplat till fullföljda studier. För 
att säkerställa den vetenskapliga grunden har Plug Innan, likaså projektet InVux, kopplat på en 
forskarresurs från FoU i Väst i uppföljningen och utvärderingen av projektets resultat.

En digital avslutningskonferens för Plug Innan genomfördes i september och kan ses som 
en konkret insats – bland många under det pandemiska året – som Göteborgsregionen behövt 
utveckla på kort varsel och på ett så målgruppsanpassat sätt som möjligt. Det går att skönja 
en ökad mognad för målgrupperna att ta till sig digitala konferenser, workshops och möten – 
aktiviteter som självklart har kommit att vara utmärkande och nödvändiga för samtliga projekt 
och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier under 2020. Ur ett metodutveck-
lingsperspektiv har Göteborgsregionen dragit viktiga lärdomar av genomförandet av digitala 
aktiviteter och ökat kunskapen inom området markant.

Under första halvan av året avslutades projektet Yrk In. Projektet ägdes av SKR och drevs 
i samarbete med fyra regioner. I Göteborgsregionen var fokus att utveckla introduktionspro-
grammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till de nationella yrkespro-
grammen. Gymnasieskolor i fyra medlemskommuner medverkade i projektet. När det gäller 
spridning av resultat ombads Göteborgsregionen av projektägaren SKR att göra en film om Yrk 
In – en film som också visades på den avslutande webbsändningen för projektet i februari 2020 
och således fick en nationell spridning. En särskild GR-version av filmen har också framställts 
och spridits i olika sammanhang och kanaler. Den visar på hur projektet har bidragit till en 
ökad integrering av olika elevmålgrupper och olika personalgrupper, vilket i sin tur har gett 
bättre förutsättningar för en gemensam elevsyn och mer inkluderande lärmiljöer. 
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Ännu ett projekt som avslutades 
under första halvan av året var det 
ESF-finansierade projektet FSGR – ett 
projekt som startade i mars 2017 och 
som GR varit projektägare för. FSGR 
syftade till att skapa förutsättningar 
för främst fristående gymnasieskolor 
att motverka studieavbrott genom 
individanpassade insatser. Ökad kun-
skap om sakfrågan hos skolpersonal 
från en annan skolhuvudman än den 
kommunala, kan betraktas vara av re-
gional nytta då det har gagnat många 
elever sett till ökad skolnärvaro och 
akademisk progression. 

Inom ramen för projektet FSGR 
har Göteborgsregionen under 2020 
arbetat fram materialet Att främja 
fullföljda studier i praktiken. I mate-
rialet beskrivs fem gymnasieskolors 
praktiska arbete med fem elever som 
av olika anledningar uppvisat en svag 
skolanknytning. Läsaren får ta del av 
skolornas arbete, från kartläggning 
via implementering och uppföljning 
av insatser till faktiska resultat. Samtliga fall är verkliga, men har bearbetats för att säkerställa 
elevernas anonymitet. Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter skoldistanserade 
unga, och kan användas både som inspiration i utvecklingsarbetet och som ett underlag för 
vidare diskussion i personalgruppen. Utöver casen innehåller materialet även reflektioner 
utifrån forskning och styrdokument, samt generella rekommendationer för fortsatt arbete med 
liknande fall. 

Ytterligare en produkt som arbetades fram inom FSGR är materialet Meningsfulla möten 
med arbetslivet – ett metodmaterial särskilt riktat till elever på introduktionsprogrammen, 
som har spridits och kan inspirera skolor i hela regionen. Materialet bygger bland annat på de 
målgruppsanpassade förträffar och det skräddarsydda besöket på Gymnasiedagarna och Future 
Skills 2019 som GR genomförde för sammantaget 164 elever från introduktionsprogrammen. 
Materialet är ett tydligt exempel på hur en produkt först arbetas fram genom ett projekt – uti-
från de kunskaper och erfarenheter som det har givit – för att sedan bli ett bestående material. 
Det är på det här sättet som GR systematiskt under ett helt decennium lyckats bevara och 
utveckla kunskap i sakfrågan och hela tiden nyttjar projekt och dess resultat som en hävstång 
i det övergripande arbetet med verksamhetsområdet fullföljda studier med alla medlemskom-
muner i beaktande. 

För Göteborgsregionen är det individcentrerade arbetet högt prioriterat
Genomgående i det arbete som Göteborgs regionen gör är att tonvikt läggs på det individ-
centrerade arbetssättet – att kommuner, skolor, chefer och all skolpersonal alltid utgår från 
elevers faktiska behov. För att bidra till att det här arbetssättet hölls intakt under pandemin 
togs material fram av Göteborgsregionen som ett stöd för kommunerna och skolverksamhe-
terna i hur arbete med utsatta elevmålgrupper på distans ska ske. Arbetet genomfördes i nära 
dialog med ansvariga för plattformen distanspedagogik.se. För att nyttan av det individcen-
trerade arbetssättet ska kunna visa sig i att elever gör stegförflyttningar avseende ökad aka-
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demisk progression, närvaro, motivation och förbättrad hälsa krävs en kunskapspåfyllnad för 
personalen och ett hållbart system för att den ska bevaras. Det här innefattar samtliga projekt 
och satsningar inom området, oberoende av skolform. Grundskolor inom Plug Innan och gym-
nasieskolor inom FSGR och Yrk In har med stöd av Göteborgsregionen utvecklat en palett av 
insatser för att möta elevers individuella behov och stärka deras skolanknytning. Detta förkla-
ras av en rektor på en gymnasieskola inom FSGR med följande ord: 

Det ligger i kulturen här på skolan, vi sätter individen i centrum. Strukturerna måste anpas-
sas efter individerna, inte tvärtom.

Strategiskt påverkansarbete regionalt och nationellt
Genom de projekt som Göteborgsregionen driver samlas beprövad kunskap och erfarenhet in 
som paketeras och sprids. Verksamma förhållningssätt och metoder som nyttjas inom ramen 
för de utvecklingsprojekt som drivs sammanställs och finns tillgänglig för fler än dem som 
ingått i projektet. I arbetet med spridning inkluderas alltid samtliga medlemskommuner, men 
spridning sker också regionalt och nationellt via samverkanspartners till Göteborgsregionen 
och via de regionala och nationella nätverk Göteborgsregionen är med i. Det handlar också 
om att nyttja kommunernas utvecklingsarbete i sakfrågan för att undersöka möjligheterna till 
regionala samverkansvinster och ökad samordning inom området mellan kommunerna och 
med relevanta regionala och statliga aktörer. 

VGR utgör en viktig samverkanspart i det här sammanhanget – inte minst sett till att de 
finansierat projektet Plug Innan. Under de gångna åren har representanter från Göteborgsregi-
onen suttit med i ett regionövergripande nätverk för fullföljda studier som VGR är sammankal-
lande till, samt i ett projektnätverk inom verksamhetsområdet som varit kopplat till pågående 
projekt och satsningar i regionens olika kommunalförbund. Göteborgsregionen för en dialog 
tillsammans med VGR kring ett fortsatt och fördjupat samarbete kring verksamhetsområdet 
fullföljda studier även under 2021. 

SKR var som tidigare nämnts nationell projektägare för Plug In och även för Yrk In. Då Gö-
teborgsregionen varit framträdande i båda projekten har SKR kommit att bli en viktig samver-
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kanspart och en arena för spridning och påverkan. Yrk In-projektet inom Göteborgsregionen 
fick ett så pass stort genomslag och rönte ett stort intresse, vilket föranledde att SKR ombad 
Göteborgsregionen att medverka på en uppstartskonferens för deras ESF-projekt IMprove, 
ett projekt som arbetar för att fler unga nyanlända som kommit in sent i svenska skolsystemet 
fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet. Då fyra regioner deltar i detta projekt – 
Skaraborg, Skåne, Sörmland och Värmland – fick Göteborgsregionens mångåriga arbete med 
fullföljda studier i allmänhet och projektet Yrk In i synnerhet en nationell spridning. 

Göteborgsregionens befintliga tjänstemannanätverk och grupper är alltid ovärderliga för våra 
projekt och satsningar. Det är via dem som de lokala utvecklingsbehoven identifieras och som 
ligger till grund för de projekt och satsningar som initieras, genomförs och vid lyckade resultat 
implementeras. Likaså är Utbildningsgruppen (UG), Göteborgsregionens politiska styrgrupp 
för det livslånga lärandet, synnerligen viktig för förankring och spridning av arbetet med 
verksamhetsområdet fullföljda studier. Projektledaren för InVux närvarade på ett möte med 
UG under slutet av 2020, redogjorde för arbetet med verksamhetsområdet i stort samt gav en 
nulägesrapport om det berörda projektets fortskridande. 

Nytta för invånarna
Göteborgsregionens arbete tillsammans med medlemskommunerna kretsar kring att stärka 
huvudmannen och skolor i dess arbete med skolutveckling. Nyttan för invånarna uppstår 
därmed oftast indirekt, när huvudmannen och/eller skolor bedriver en initierad skolutveckling 
blir resultatet stärkt skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier för fler elever. Som 
tidigare konstaterats innebär att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och att erhålla 
en gymnasieexamen en stärkt ställning på arbetsmarknaden och därmed i samhället i stort för 
den enskilde individen. I arbetet med fullföljda studier vill Göteborgsregionen också trycka 
på att det inte endast är resultatet fullföljda studier i form av en akademisk progression som 
menas. Insatser görs även för dem som har en svagare skolanknytning och som tillslut inte 
når behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller erhåller en gymnasieexamen från ett 
nationellt gymnasieprogram – de ska också erbjudas en ljus framtid. Ett sådant arbete känne-
tecknas exempelvis av att erbjuda individen att tillskansa sig kunskaper utöver det som står i 
läroplanen, så som yrkesspecifikt kunnande. 

En annan nytta värd att omnämna i sammanhanget är förändrad elevsyn hos ledning och skol-
personal samt den potentiella spridningen och påverkan över tid som en sådan kan innebära. 
Yrk In-projektets genomslag visar på detta, där flera lokala projektledare vars organisatoriska 
hemvist var introduktionsprogrammen (IM) vittnade om en förändrad elevsyn hos skolpersonal 
på de nationella yrkesprogrammen. Den ökade samverkan mellan IM och de nationella yrkespro-
grammen ledde också till en ökad känsla av att alla elever är allas ansvar, vilket kan relateras till 
icke-diskriminering och integration – något som lokal projektledare i Lerums kommun belyser 
på följande sätt: 

Principen om icke-diskriminering kan kopplas till integration. Med integration menas då 
inte att ”dom” ska bli som ”vi” utan om att olika elevmålgrupper och olika personalgrupper/
arbetslag och professioner inte bara samexisterar på riktigt kanske för första gången utan 
också lär av varandra så att resultatet blir större än de enskilda delarna. Det här leder inte 
bara till en mer tolerant arbetsmiljö och en mer inkluderande lärmiljö för alla på skolan 
utan förhoppningsvis till att alla inblandade blir något mer än vad de var förut. Det gäller 
givetvis både personal och elever. Yrk In i Lerum har på allvar bidragit till den här utveck-
lingen. 

IM och nationella program på gymnasieskolor runt om i landet är oftast tydligt särskilda rent 
organisatoriskt – och många gånger även geografiskt på skolan. Detta gör enligt många bland 
personalen på IM att det byggs okunskap och i värsta fall förutfattade meningar om den hete-
rogena elevmålgruppen på IM vars enda säkra gemensamma nämnare är att eleverna i formell 
mening är obehöriga till ett nationellt gymnasieprogram. Yrk In, så som det har bedrivits 
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i Göteborgsregionen, har utmanat denna organisering och synsätt med eftertryck och nått 
uppmärksamhet och intresse runt om i landet. Den förändrade elevsynen går helt i linje med 
deltagande elevers egna upplevelser och ökade grad av motivation och meningsfullhet i synen 
på sin utbildning. De ser inte sig själva som en obehöriga IM-elever utan som vilka yrkeselever 
som helst. "Det känns mer på riktigt än tidigare", som en elev från projektet uttryckte sig. Alla 
elever ska ges förutsättningar att klara skolan. Att Göteborgsregionen systematiskt stödjer 
kommuner och verksamheter i att alla elever ska fullfölja sina studier är både att betrakta som 
direkt nytta för enskilda individer och som samhällsnytta i ett vidare perspektiv.

Bedömning
Fokusområdet kring fullföljda studier är ett område som innebär olika utmaningar för skol-
huvudmännen. Göteborgsregionen har ett viktigt uppdrag att stötta skolhuvudmännen i deras 
arbete och på så vis bidra till att fler elever fullföljer sin utbildning. Detta är av betydelse för 
såväl individen som för samhället och kräver insatser på olika nivåer inom skolans verksam-
heter. Genom Göteborgsregionen kan olika samverkande insatser stötta såväl kommuner 
som fristående huvudmän i att driva arbetet med alla elevers fullföljda studier. Kunskap och 
erfarenheter kan komma flera skolhuvudmän till del genom den spridning som sker av re-
sultat och lärdomar genom Göteborgsregionens insatser och samarbete med olika aktörer på 
nationell nivå. Genom olika utvecklingsprojekt med fokus på fullföljda studier bidrar Göte-
borgsregionen till kvalitetsutveckling av skolhuvudmännens arbete. Via utvecklingsprojekten 
sprids exempelvis kunskap genom stöd- och inspirationsmaterial, verksamhetsnära underlag 
och genom dialog regionalt och nationellt via samverkanspartners och i de olika nätverk som 
Göteborgsregionen är engagerad i.

Den sammanlagda bedömningen är att de insatser som möjliggjorts genom samverkan och 
samarbete inom Göteborgsregionen under 2020 har stöttat kommunerna att möta nuvarande 
och framtida utmaningar på området fullföljda studier. 
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Utöver de 20 fokusområdena följer Göteborgsregionen (GR) särskilt några 
 verksamheter under året. 

Dotterbolag
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen 
och fokus 2020 har legat på Coronapandemins konsekvenser. Gryning Vård var redan innan 
pandemin inne i en omställningsfas och har under 2020 fortsatt att anpassa verksamheten för 
att kunna möta kommunernas behov. När det gäller ISGR följer GR bolagets arbete med fram-
tida lokalförsörjning, och här löper verksamheten på enligt plan. En möjlig risk för bolaget är 
minskat elevantal på den internationella sektionen som en direkt följd av reserestriktioner och 
stängda gränser på grund av pandemin, som påverkar rörligheten på den globala arbetsmark-
naden.

Organisationer som GR transfererar medel till 
GR transfererar medel till flera organisationer. Här nämns ett par exempel. GR bidrar under 
år 2020, som stiftare i stiftelsen Korsvägen, med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Univer-
seum. GR följer tidplanen och processen för arbetet med att utveckla Universeums visualise-
ringslabb som är en del av en ny målbild för bolaget. Under året har Universeum som en följd 
av Corona restriktionerna periodvis tvingats hålla helt stängt. Bolaget påverkas i hög grad av 
att antalet besökare kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med visualiseringsdomen följer 
dock plan.

GR har till uppdrag att vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveck-
ling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling. 
Inom social välfärd och arbetsmarknad sker detta arbete till stor del inom ramen för FoU i Väst. 
Inom miljö och samhällsbyggnad samverkar GR med och stödjer det nya Centrum för hållbar 
stadsutveckling (Urban Futures) som har etablerats under året efter att finansieringen från 
Mistra upphört. GR har haft ordförandeposten i styrelsen under 2020 genom avdelningschefen 
för Miljö och samhällsbyggnad. 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Under 2020 har GR särskilt följt utvärderingen av hälso- och sjukvårdsavtalet samt infö-
randet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), inom ramen för Västkomsamarbetet. 
 Framtidens vårdinformationsmiljö är ett särskilt fokusområde i GR:s plan 2020, se sid 16. 
Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har övergått från att vara ett samverkansforum till att 
utgöra en plattform för det gemensamma arbetet som krävts av kommuner och region i den 
rådande situationen med anledning av coronapandemin. Denna samverkansstruktur har varit 
och är central för samarbetet. 

Internt arbete 
HR
Under perioden har GR skapat en krisledningsorganisation med regelbundna möten. 
Förbunds ledningen har tagit fram en åtgärdsplan med fokus på verksamhet, personal och 
ekonomi. Verksamheten bedrivs enligt plan men på nya sätt. Alla avdelningar har gjort ett stort 
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och lokala 
fackliga organisationer samt skyddsombud har träffats löpande och kommit överens om nöd-
vändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

Övrig uppföljning 



GR:s årsredovisning 2020

31

Kommunikation 
GR utvecklar kommunikationen för att bli tydligare gentemot medlemskommunerna, men ock-
så när Göteborgsregionens frågor lyfts regionalt, nationellt och internationellt. Under år 2020 
var planen att utveckla GR:s webbplats, men projektet fick pausas på grund av omprioriteringar 
i verksamheten och osäkerhet kring det ekonomiska läget som en följd av coronapandemin. 
Men arbetet har återupptagits under senare delen av året och slutförs under år 2021.

Politisk organisation 
På uppdrag av förbundsstyrelsen har förbundsdirektören under år 2020 utrett vilken politisk 
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Dessutom 
har möjliga samarbetsformer med kommuner utanför GR utretts. I december uppdrog förbunds-
fullmäktige åt förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram 
ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden åren 2023-2027. Detta arbete 
fortsätter under år 2021.

Politiska möten inom GR har under året ägt rum som planerat, men anpassats till Folkhälso-
myndighetens restriktioner med anledning av coronapandemin.

Axel Josefson (M), ordf* Göteborg
Marina Johansson (S), 1e vice ordf* Göteborg
Marith Hesse (M), 2e vice ordf* Partille
Miguel Odhner (S), 3e vice ordf* Kungälv
Jörgen Fogelklou (SD) Göteborg
Jonas Attenius (S) Göteborg
Daniel Bernmar (V) Göteborg
Lisa Andersson (M) Kungsbacka
Martin Wannholt (D) Göteborg
Martin Johansen (L) Tjörn
Monica Samuelsson (S) Ale
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Karin Pleijel (MP) Göteborg
Carita Boulwén (SD) Kungsbacka
Jenny Broman (V) Göteborg
Jan Utbult (KD) Öckerö
Per Vorberg (M) Härryda
Jessica Blixt (D) Göteborg
Bo Pettersson (S) Stenungsund
Lill Jansson (L) Lerum
Kristian Vramsten (M) Mölndal
Fredrik Mellbin (SD) Mölndal

*= utgör styrelsens presidium

Förbundsstyrelsen 2020

Ersättare
Maria Brauer (S) Öckerö
Maria Renfors (M) Stenungsund
Peter Arvidsson (SD) Härryda
Stefan Gustafsson (S) Mölndal
Anette Holgersson (V)Lerum
Mikael Berglund (M) Ale
Henrik Munck (D) Göteborg
Marcus Claesson (L) Mölndal
Eva Borg (S) Kungsbacka
Emmyly Bönfors (C) Göteborg
Daniel Filipsson (M) Alingsås

Adjungerade
Helene Odenjung (L) Göteborg
Renée Bengtsson (S) Lerum
Thorbjörn Carlsson (S) Partille
Ulrika Landergren (L) Kungsbacka
Alexander Abenius (M) Lerum
Simon Waern (S) Alingsås
Kent Lagrell (M) Öckerö
Patrik Linde (S) Härryda
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Ledamöter i styrgruppen för 
arbetsmarknad
Thorbjörn Carlsson (S) ordförande Partille
Ulrika Landergren (L) vice ordf. Kungsbacka
Alexis Tranmarker (SD) Ale
Otto Stryhn (SD) Alingsås
Ingrid Andreae (S) Göteborg
Bengt Jildmalm (D) Göteborg
Mats Pilhem (V) Göteborg
Håkan Eriksson (KD) Härryda
Anders Holmensköld (M) Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP) Lerum
Annette Fransson (S) Lilla Edet
Merjem Maslo (M) Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V) Tjörn
Maria Brauer (S) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
miljö och samhällsbyggnad
Alexander Abenius (M), ordf. Lerum
Simon Waern (S), vice ordf. Alingsås
Kennet Sandow (SD) Ale
Blerta Hoti (S) Göteborg
Åsa Hartzell (M) Göteborg
Peter Danielsson (D) Göteborg
Mikael Johannison (M) Härryda
Fredrik Hansson (C) Kungsbacka
Mats Frisell (S) Kungälv
Mats Nilsson (V) Lilla Edet
Viktoria Eliasson (V) Mölndal
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille
Jimmy Lövgren (MP) Stenungsund
Martin Johansson (SD) Tjörn
Göran Ohlsson (L) Öckerö

Ledamöter i styrgruppen för 
social välfärd
Kent Lagrell (M) ordförande Öckerö
Patrik Linde (S) vice ordförande Härryda
Marita Henriksson (SD) Ale
Britt-Marie Kuylenstierna (MP) Alingsås
Kristina Bergman Alme (L) Göteborg
Nina Miskovsky (M) Göteborg
Per Holm (D) Göteborg
Kalle Sundvall (M) Kungsbacka
Pia Gillerstedt (S) Kungälv
Eva Andersson (C) Lerum
Vakant Lilla Edet
Ove Dröscher (S) Mölndal
Marie Raask (S) Partille
Alexandra Odelsheim (SD) Stenungsund
Erling Alsin (V) Tjörn

Ledamöter i Utbildningsgruppen (UG)
Helene Odenjung (L), ordförande Göteborg
Renée Bengtsson (S), vice ordförande Lerum
Alfred Johansson (S) Göteborg
Anders G Högmark (M) Tjörn
Hans Wessberg (SD) Mölndal
William Hult (S) Kungälv
Jenny Broman (V) Göteborg
Angela Fasth (M) Partille
Jessica Blixt (D) Göteborg
Maria Kornevik-Jakobsson (C) Härryda
Zara Blidevik (M) Lilla Edet
Anna Hansson (MP) Alingsås
Tommy Bech (SD) Kungsbacka
Johnny Sundling (S) Ale
Emma Ramhult (V) Stenungsund
Eva Wallin (KD) Öckerö 

De politiska styrgrupperna 2020

Ledamöter
PER KOMMUN ordinarie ersättare
Ale kommun 1 1
Alingsås kommun 0 1
Göteborgs kommun 9 2
Härryda kommun 1 1
Kungsbacka kommun 2 1
Kungälvs kommun 1 0
Lerums kommun 1 1
Lilla Edets kommun 1 0
Mölndals kommun 2 2
Partille kommun 1 0
Stenungsunds kommun 1 1
Tjörns kommun 1 0
Öckerö kommun 1 1
 22  11

Ledamöter
PER PARTI ordinarie ersättare
Socialdemokraterna 5 3
Moderaterna 5 3
Sverigedemokraterna 3 1
Liberalerna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Demokraterna 2 1
Centerpartiet 1 1
Miljöpartiet de gröna 1 0
Kristdemokraterna 1 0 
 22 11

KVINNOR 13 6
MÄN 9 5
 22  11

Mandatfördelning 2020
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Bokslut 2020
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Bokslut år 2020 – förvaltningsberättelse
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000- 
0265, avlämnar härmed årsredovisning för år 2020, kommunalförbundets 48:e verksamhetsår. 
GR-koncernen består förutom moderbolaget 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 för Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB.

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. Tillsammans har dessa kommuner 1 049 592 invånare. 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 1995 och är en helägd fristående skola med internationell profil som bedriver 
undervisning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli år 2012 överfördes 
ISGR AB:s svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kom-
muner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksam-
het enligt svensk läroplan. Se www.isgr.se.

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregio-
nen/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.

Mål, styrning och uppföljning i kommunkoncernen GR
Förbundsstyrelsen, skolnämnden och bolagsstyrelserna ansvarar för att driva en effektiv 
verksamhet inom sitt uppdrag utifrån lagstiftning, förbundsfullmäktiges beslut, politiska mål, 
 bolagsordningar, ägardirektiv, reglementen, styrdokument och ekonomiska förutsättningar. 
Syftet är att säkerställa att GR:s kommunkoncern uppfyller de politiska målen och grund-
uppdragen, oavsett om verksamheten drivs i förvaltningsform eller i bolagsform. All styrning, 
ledning och uppföljning i Göteborgsregionens kommunalförbund utgår från förbundsordning, 
strategisk inriktning, verksamhetsplan, vision och värdegrund.

Styrning
Förbundsfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och  reglerar 
prioriteringar i styrningen genom en rambudget och en detaljbudget som godkänns av 
förbunds fullmäktige.

Delegationsordningen är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan för-
bundsstyrelsen, presidium och olika funktioner inom förvaltningen. Verkställigheten hanteras 
av förbundets avdelningar med förbundsdirektören som högsta tjänsteperson.

Tillgängliga ekonomiska resurser är ram för möjlig verksamhet. Detaljbudget skall upprättas 
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamheten ska således bedrivas inom befintliga 
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ramar även om detta medför att de i verksamhetsplanen angivna målen och riktlinjerna inte 
helt kan uppnås. GR ska alltså inte överskrida sin totala budget (med undantag för användning 
av tidigare års överskott och för särskilda ändamål). Vid konflikt mellan mål och medel gäller 
medlen. 

• Varje avdelning ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.
• Avvikelser ska i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.
• Mål kan behöva modifieras alternativt att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att ut-

forma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
• Ingen avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut av förbundsdirektören, 

som också äger beslutet att omfördela medel och resurser mellan avdelningarna.

Uppföljning
Respektive månad ska ett rättvisande ekonomiskt månadsresultat kunna redovisas vilket inne-
bär att kommunalförbundets resultat kan avläsas ur GR:s affärssystem Raindance och informe-
ras till förbundets ledningsgrupp löpande över året. Syftet med kommunalförbundets redovis-
ning kan sammanfattas i följande punkter: 

• Ge en rättvisande bild av GR:s och GR-koncernens ekonomi och verksamhet.
• Tillgodose externa och interna intressenters information om GR:s ställning och resultat.
• Spegla GR:s resultat och ställning och på så sätt ge underlag för välgrundade beslut.

De politiska målen, verksamheten och ekonomin liksom riktlinjerna för god ekonomisk hus-
hållning följs i huvudsak genom upprättande av två delårsrapporter samt årsredovisning.

Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika krav i samband med grunduppdragen hanteras i 
det interna arbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglementen och med 
förbundsstyrelsen som samordnande.

Förbundsstyrelsen ska ha löpande uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen 
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag, den så kallade uppsiktplikten. 
Internkontrollen är också en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är 
ett sätt för förbundsstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Den interna kontrollen syftar till att 
säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell 
rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även 
att bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska 
vara en del av alla styrsystem och ska fungera som ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig.

Ledning
Ledningen av organisationen utgår från GR:s vision och värdegrund.

Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse 
och skolnämnd. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunal-
lagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politiska organen inom GR 
framgår av reglementen. Bolagen vägleds genom ägardirektiv och bolagsordningar. Förbunds-
direktören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning av förbundets verk-
samhet och löpande förvaltning. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens 
ordförande. Förbundsdirektören leder ledningsgruppen som hanterar det interna arbetet i 
verksamheten med fokus på uppdragets genomförande.

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av SKR:s Ekonomirapport per oktober 2020. 

Smittspridningen av coronapandemin ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konse-
kvenserna blir är mycket osäkert. Ingången av år 2020 präglades av försiktighet. Statsbidragen 
var dimensionerade för en sämre ekonomisk utveckling än vad det ser ut att bli. Högre verksam-
hetskostnader inom de direkt pandemidrabbade delarna av verksamheten balanserades upp av 
statsbidrag och inom andra verksamheter minskar kostnaderna. Att i våras förutse vart allt detta 
skulle landa var omöjligt. 
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Efter vårens konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin syns nu åter tillväxt 
världen över. Frågan är dock hur snabbt återhämtningen av förlusterna i produktion, sysselsätt-
ning och försäljning kan ske. 

De närmaste två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effek-
terna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella 
år fört med sig. (Ekonomirapporten, Om kommunernas och regionens ekonomi. SKR).

Finansförvaltning
Förbundsfullmäktige har beslutat om riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR. Förbunds-
styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Riktlinjer avseende upplå-
ning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbundsstyrelsen. GR har i nuläget inga 
långfristiga lån eller borgensåtaganden. 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 genomsnittliga räntebindningen på placerat 
kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säker-
ställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. 

Summa likvida medel avseende banktillgodohavanden uppgår till 219 613 tkr (124 097 tkr) 
per 2020-12-31. Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. 
Eventuella medel i utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländ-
ska placeringar är genomförda. All likviditet låg på balansdagen på bankkonto hos Swedbank. 
Erhållen ränteintäkt år 2020 uppgick till 949 tkr (314 tkr). Hur utvecklingen av GR:s samlade 
likvida medel utvecklat sig under år 2020 framgår av nedanstående diagram.
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Den kommunala koncernen, omsättning och resultat år 2020
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (KONCERNEN) - 5 ÅR I SIFFROR
(Belopp i tkr om inte annat anges) 2016 2017 2018 2019 2020

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – ALLMÄNT
Antal årsarbetare (st.) 926 919 868 800 672

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – EKONOMISKT RESULTAT 
Verksamhetens intäkter 803 783 675 738 872 928 850 655 833 347

Årets resultat 2 469 3 133 -12 533 1 306 -24 162

varav GR 181 11 132 -1 476 555 -5 002

varav Gryning Vård AB 359 -9 580 -13 808 -510 -22 847

varav ISGR 1 929 1 581 2 750 1 261 3 687

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Balansomslutning 298 982 350 297 367 610 367 611 446 923

Eget kapital 123 035 126 168 113 635 114 942 90 780

varav GR 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

varav Gryning Vård AB 70 920 61 340 47 534 47 024 24 177

varav ISGR 6 747 8 328 11 077 12 339 16 026

Soliditet (%) 41,2% 36,0% 30,9% 31,3% 20,3%

Likviditet (%) 142,7% 135,8% 126,6% 127,6% 115,6%

Investeringar *) 10 561 9 186 18 338 5 515 1 173

*) Investeringar avser inköp av immaterialla och materialla anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 december år 2020 
uppgår till 833 347 tkr jämfört med 850 655 tkr 31 december år 2019. Resultatet uppgår till 
-24 162 tkr att jämföra med år 2019 då resultatet uppgick till +1 306 tkr. Såväl GR som Gryning 
Vård redovisar negativa resultat för det gångna året medan ISGR fortsatt redovisar ett över-
skott. ISGR redovisar ett positivt koncernresultat för år 2020 på 3 687 tkr medan GR och ISGR 
redovisar negativa resultat för år 2020 på 5 002 tkr respektive 22 847 tkr.

Balansomslutningen för år 2020 uppgår till 446 923 tkr, vilket är en ökning jämfört med ba-
lansomslutningen för år 2019 med 79 313 tkr. Det egna kapitalet för koncernen som helhet har 
minskat och uppgår per 31 december till 90 780 tkr (114 942 tkr).

Väsentliga händelser i koncernen
Gryning Vård AB
Verksamhetsåret 2020 har för Gryning Vård inneburit ytterligare ett år av omställning utifrån 
minskad försäljning och pandemi. Under år 2020 har försäljningen minskat med 24 procent 
(103 000 tkr) till 331 300 tkr. Framförallt har efterfrågan minskat inom Ungdom (49 000 tkr), 
Hedersproblematik (16 300 tkr), Barn och familj (15 800 tkr) och Integration (14 100 tkr). För-
säljningsminskningen år 2020 har medfört att bolaget redovisar ett resultat om -42 300 tkr för 
verksamhetsåret, där -30 500 tkr av resultatet är hänförligt till avvecklingskostnader1. 

För att balansera ekonomin till den lägre efterfrågan har sju enheter avvecklats och omfattan-
de åtgärder har vidtagits inom befintlig verksamhet. Under sista kvartalet år 2020 har försälj-
ningen stabiliserats, besparingsåtgärder ger god effekt och budgeterade kostnadsminskningar 
om 130 300 tkr har arbetats fram inför år 2021. Sammantaget medför vidtagna åtgärder att 
bolaget balanserat ekonomin fullt ut till nu rådande ekonomiska förutsättningar. 

Årsomsättningen blev 331 300 tkr, årsomsättningsbudget var 446 300 tkr. Soliditeten för 
2020 uppgår till 57,8 procent (68,6%) och kassalikviditet uppgick till 147 procent (211%). Trots 

1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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negativt resultat och försämrad ekonomi har Gryning i grunden en stabil ekonomi vid utgången 
av verksamhetsår 2020. Bolaget uppbär inga lån och har inte nyttjat medel från beviljad check-
kredit. 

Yttre omständigheter har givit ett allvarligt affärsmässigt läge och resultat för år 2020. 
Bolaget har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram år 2020 och fortsatt kvalitetssäkrande 
åtgärder planeras under år 2021.

ISGR AB
Utfallet för kalenderåret 2020 är positivt, 2 766 tkr. Vid jämförelse mellan budget och utfall 
avseende intäkter kan noteras att utfallet är 4 280 tkr bättre än budget och uppgår till 148 385 
tkr. Merparten av intäktsförbättringen ligger mot den svenska sektionen samt skolavgifter. 
En första ökning av tre avseende skolavgiften har verkställts under det gångna läsåret 20/21. 
 Ökningen av skolavgiften ska finansiera del av den ökade hyreskostnaden framgent. 

 Likviditeten är positiv och banksaldot på balansdagen uppgår till 63 217 tkr varav 37 972 tkr 
är öronmärkta medel till lokalfonden. Det egna kapitalet uppgår till 17 812 tkr varav 2 000 tkr är 
bundet eget kapital. Härutöver tillkommer avsättning till periodiseringsfond på 3 580 tkr.

Med anledning av coronapandemin har olika åtgärder vidtagits under året för att mini mera 
risken för smitta för elever och personal och för att följa folkälsomyndighetens rekommendatio-
ner. De åtgärder som vidtagits är bland annat anpassning av receptionerna på båda campusen, 
förändring av köksutrymmena för att minska kontaktytan/trängseln för personalen och anpass-
ning av elevtoaletter i syfte att säkerställa handhygienen bland eleverna. Genom ny schema-
läggning undervisas varje årskurs på ett eget plan. Detta för att minska smittspridningen.

Vid styrelse-/nämndmötet den 16 juni år 2020 fattade styrelsen för ISGR beslut om inhyr-
ning av nya lokaler om 4 000 kvadratmeter vid Guldheden. Ett hyresavtal är upprättat mel-
lan ISGR och Göteborgs Stads Lokalsekretariat. Medel är avsatta för den nya byggnaden som 
beräknas vara klar kalenderåret 2024.

Antalet elever höstterminen år 2020 uppgår till cirka 1 100 stycken. Eleverna på den svenska 
sektionen är samma som vårterminens elevantal, det vill säga 460 stycken. Antalet elever på 
den internationella sektionen är 640 stycken vilket är en minskning med cirka 50 elever. Detta 
påverkar även klassorganisationen som nu består av 46 klasser vilket är 5 klasser färre än under 
vårterminen. Dessa 46 klasser är fördelade på 16 klasser inom den den svenska sektionen och 
30 klasser på den internationella sektionen.

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen och 
fokus just nu ligger på coronapandemins konsekvenser på verksamheten. Gryning Vård var 
dock redan före pandemin inne i en omställningsfas och har under år 2020 fortsatt att anpassa 
verksamheten för att kunna möta kommunernas behov. 

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 verksamhe-
ten. Nu finns en plan klar för en ny skolbyggnad på Guldhedsområdet som beräknas stå klar år 
2024. En möjlig risk för bolaget är dock minskat elevantal på den internationella sektionen som 
en direkt följd av reserestriktioner och stängda gränser på grund av pandemin, som påverkar 
rörligheten på den globala arbetsmarknaden.

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 2 469 3 133 -12 533 1 307 -24 162

Övrigt eget kapital 120 566 123 035 126 168 113 635 114 942

Eget kapital 123 035 126 168 113 635 114 942 90 780
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GR – omsättning, resultat och kostnader år 2020
Omsättning för GR
Omsättningen för året uppgår till 556 854 tkr (n0t 1) att jämföra med omsättningen år 2019 
som uppgick till 518 451 tkr, vilket är en omsättningsökning på motsvarande 7,4 procent. GR:s 
omsättning består av årsavgift, statsbidrag, vuxenutbildning, EU-bidrag, övriga bidrag och 
övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och semina-
rier), konsultationer och försäljning av läromedel. Denna ökning av omsättningen kan förklaras 
av högre statsbidrag till vuxenutbildningar, ökad volym sålda läromedel men också av erhållna 
medel från våra medlemskommuner och som sedan transfererats vidare till Stiftelsen Kors-
vägen/Universeum. 

GR:s årsavgift
GR:s omsättning utgörs till 14 procent av års avgiften, 
som beräknas som 75,52 kr/kommuninvånare. År 
2020 uppgick årsavgiften till totalt 77 653 tkr. För 
avgiftens fördelning per medlemskommun åren 
2019–2020 se vidstående tabell. Knappt 53 procent 
av årsavgiften (41 064 tkr) har vidaretransfererats till 
andra regionala organisationer, se tabell på sidan 41. 
Detta är en kraftig ökning jämfört med föregående år 
och beror på det under året utbetalda engångsbidraget 
till Stiftelsen Korsvägen.

Resultat
År 2020 har varit ett i många stycken ett annorlunda 
år. GR har, likt andra organisationer i vår omvärld, 
påverkats av konsekvenserna av coronapandemin. 
Under våren förlorade GR intäkter för flera miljoner 
kronor på grund av inställda utbildningar, konferenser 
och mässor. Ledningsgruppen arbetade under våren 
fram underlag för att få en bild av hur verksamheten 
påverkats ekonomiskt av coronapandemin på kort 
(från mars och fram till semestern), mellanlång (hös-
ten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).

Den första analysen som arbetades fram under 
våren visade på att GR riskerade en avvikelse mot budget på cirka -11 500 tkr för år 2020. 
Sedan dess har alla avdelningar genomfört ett omfattande arbete med att bland annat ställa om, 
omfördela resurser och stoppa rekryteringar och i stort även all intern kompetensutveckling. 
Åtgärdspaket togs även fram i olika omgångar och genomfördes löpande under året och dessa 
visade sig bidra till att GR kan redovisa en ekonomi i balans gentemot lagd budget även för 
verksamhetsåret 2020.

GR har också sökt och erhållit externa medel utifrån nya behov i kommunerna med anled-
ning av coronapandemin. Strategisk inriktning åren 2020–2023, Plan och detaljbudget år 2020 
samt inspel från chefsnätverken är vägledande för dessa insatser. GR prioriterar också om. 
Bland annat har vi växlat upp arbetet med digital transformation, en av sex utmaningar i den 
strategiska inriktningen. GR erbjuder som ett exempel idag fler utbildningar digitalt än tidigare. 
Det handlar både om webbversioner av redan planerat utbud och nya digitala utbildningar.

GR redovisar ett negativt resultat på 5 002 tkr för helåret 2020 vilket däremot är 4 748 tkr 
bättre än beslutad budget. Poster och åtgärder av positiv engångskaraktär är de enskilt största 
förklaringsfaktorerna till denna avvikelse då mycket arbete på övergripande nivå stoppades 

ÅRSAVGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ 
KOMMUNER 2019–2020 (tkr)
Kommun 2020 2019

Ale 2 336 2 282

Alingsås 3 102 3 050

Göteborg 43 187 42 597

Härryda 2 855 2 825

Kungsbacka 6 294 6 192

Kungälv 3 405 3 331

Lerum 3 182 3 135

Lilla Edet 1 061 1 054

Mölndal 5 147 4 993

Partille 2 903 2 861

Stenungsund 2 001 1 981

Tjörn 1 202 1 192

Öckerö 978 976

Summa 77 653 76 469

kr/inv 75,52 75,52
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alternativt bromsades upp under våren år 2020. Försiktighet med rekryteringar och ökad 
vakanshållning kopplat till rådande osäkerhet men även ökat uttag av ledighet har bidragit till 
årets resultat. Däremot redovisas ett betydande underskott för vår externa kurs- och konfe-
rensverksamhet. Bidrag från staten år 2020 har varit positiva resultatpåverkande poster av 
samma engångskaraktär. För att lyfta några exempel på enskilda delar som bidragit till utfal-
let är att arbetet med vår externa webb (hemsida) landade in avsevärt lägre än planerat och 
kostnaderna för GR:s nätverk och vår politik har även de varit lägre än föregående år. Medel 
avsatta för oförutsett nyttjades inte heller fullt ut och bidrag från staten erhölls i form av sänkta 
arbetsgivaravgifter samt som kompensation för sjuklöner, är andra förklaringsfaktorer till den 
positiva avvikelsen. Dessutom redovisas ett positivt utfall på finansiella poster till följd av vår 
goda likviditet. 

För sammanfattande detaljer kring budgetavvikelsen hänvisas till nedanstående tabell.

INSATS/ÅTGÄRD 2020 Belopp avvikelse, (tkr) Karaktär av åtgärd

Underskott kompetenscentrum -900 Engångspost, covid

Sänkt arbetsgivaravgift +650 Engångsåtgärd, stat

Kompensation sjuklöner +200 Engångsåtgärd, stat

Bromsad webbutveckling +1 500 Engångsåtgärd EK

Politikerkostnader (konferens) +250 Engångsåtgärd, covid

Nätverk, övergripande vakanser, kompetensutveckling +1 700 Engångsåtgärd, covid

Ränteintäkter, bank +900 Engångspost, i BUD-21

Oförutsett +400 Engångsåtgärd, covid

Summa år 2020 4 700

GR har kontinuerligt under året arbetat med olika scenarier och tänkta insatser utifall att verk-
samheten mot förmodan inte skulle kunna genomföras enligt de planer vi arbetat fram under 
perioden. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för organisationen detta 
mycket osäkra år.
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Finansnetto
Finansnettot år 2020 uppgick till +937 tkr, att jämföra med år 2019 då finansnettot uppgick till 
+323 tkr. Det positiva utfallet år 2020 av finansiella poster kan förklaras i huvudsak av GR:s 
goda likviditet över årets samtliga månader vilket framgår av nedanstående diagram.
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Kostnader
Verksamhetens kostnader (not 2) uppgår till 558 871 tkr för år 2020 vilket är en ökning jämfört 
med år 2019 då kostnaderna uppgick till 514 467 tkr. 

Köpta tjänster, varor och material är de kostnadsposter som har ökat klart mest och går från 
228 947 tkr till 275 165 tkr vilket är en ökning med 20 procent mot föregående år. Ökningen 
består främst av ökat antal insatser för genomförda vuxenutbildningar (+46 200 tkr) men även 
högre kostnader kan redovisas för inhandlade läromedel (inklusive media) och som ökat med 
cirka 16 000 tkr jämfört med år 2020. Annnat kostnadsslag som ökat är lämnade bidrag som 
ökat med främst förklarat av ett lämnat engångsbidrag till Stiftelsen Korsvägen på 12 500 tkr.

Minskat har framför allt kostnader för konsultarvoden, utställningar och mässor och rese-
kostnader inkluderande logi gjort vilket beror på minskat antal arrangerade kurser under året 
men även att visst utvecklingsarbete tvingats stå tillbaka till följd av rådande pandemi.

TRANSFERERING TILL 
ANDRA REGIONALA 
ORGANISATIONER (tkr)

GR

Lämnade bidrag 2020 2019
ARC 41 0

Business Region Göteborg (BRG) 20 000 20 000

Europa direkt 200 200

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra Urban Futures 400 400

Reväst 60 60

Västkom 1 913 1 890

Västkuststiftelsen 3 850 3 760

Stiftelsen Korsvägen 12 500 0

Summa 41 064 28 410

Vidaretransfereringar
GR transfererar medel till flera organisatio-
ner. Under året har vi följt etablerandet av 
det nya Centrum för hållbar stadsutveckling 
(Urban Futures) efter att finansieringen från 
Mistra upphört. GR har ordförandeposten i 
styrelsen under år 2020 genom avdelnings-
chefen för miljö och samhällsbyggnad. GR 
har under år 2020 bidragit som en av stif-
tarna i stiftelsen Korsvägen med 12 500 tkr i 
utvecklingsbidrag till Universeum. GR följer 
tidplanen och processen för arbetet med 
att utveckla sitt visualiseringslabb som är 
en del av en ny målbild för bolaget. Bolaget 
påverkas i hög grad av att antalet besökare 
kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med 
visualiseringsdomen följer dock plan.

Som tidigare nämnts har cirka 53 procent 
av årsavgiften från medlemskommunerna transfererats vidare till andra regionala samverkans-
organisationer. Vilka organisationer det är som erhåller bidrag framgår av ovanstående tabell.

Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa årsavgift, 
finansieras GR:s verksamhet till sju procent av årsavgiften och till 93 procent av övriga intäkter. 
GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av 
årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
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Disposition av resultat år 2020
Enligt kommunallagen (KL) 11 kap 1§ ska god ekonomisk hushållning råda (GEH). Detta 
innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta 
benämns vanligen som balanskravet. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.

GR:s resultat för år 2020 är -5 002 tkr, att jämföra med budgeterat resultat på -9 750 tkr. 
I enlighet med beslutad plan och detaljbudget för år 2020 mäts måluppfyllelsen gentemot 
fastställd budget. Resultatet föreslås avräknas GR:s egna kapital. GR som samverkansorgan ser 
fortsatt en hög efterfrågan från kommunerna vilket är mycket glädjande. 

Balanskravsutredning
Kommunalförbund ska enligt riktlinjer upprätta en balanskravsutredning. En balanskravsut-
redning innebär att årets resultat justeras med ett antal angivna kostnader och intäkter (till 
exempel eventuella realisationsvinster och -förluster). Balanskravsresultatet är det resultat som 
GR får tillgodoräkna sig för att påvisa en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen. 
Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för 
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet som regel regleras och 
återställas under de närmast följande tre åren.

I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av årets resultat kopplat till Gymnasiean-
tagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till 
och med år 2027. Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de 
uppstår då GR inte har någon resultatutjämningsreserv.

Balanskravsutredning, Tkr 2020

Årets resultat enligt resultaträkningen -5 002
Reducering av samtliga realisationsvinster -
Justering för realisationsvinster enligt undantagsmöjlighet -
Justering för realisationsförluster enligt undantagsmöjlighet -
Orealiserade förluster i värdepapper -
Justering för återföring av orealiserade förluster i värdepapper -
Årets resultat efter balanskravsjusteringar -5 002
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv/INDRA -
Användning av medel från resultatutjämningsreserv/INDRA 1 683
Årets balanskravsresultat -3 319

GR:s balanskravsresultat för år 2020 visar på ett underskott på 3 319 tkr. Kommunallagen 11 
kap § 12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast föl-
jande tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska göras. 
Fullmäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa resul-
tatet. Kopplat till att GR underbalanserade budgeten för år 2020 (-9 750 tkr) med hänvisning 
till synnerliga skäl konstaterar GR därför att balanskravsresultatet för år 2020 inte behöver 
återställas. Skälen till detta är att politiska beslut finns tagna kring att del av lämnat bidrag 
till Stiftelsen Korsvägen för fortsatt utveckling av Universeum skulle tas ur GR:s egna kapital 
(6 250 tkr) men även fortsatt användande av de öronmärkta medlen för gymnasieantagningens 
IT-utveckling och till GR:s webbutveckling. Detta grundade sig i sin tur på att det samlade egna 
kapitalet även efter detta användande skulle ligga över den av GR beräknade miniminivån (se 
nedan).
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EGET KAPITAL GR (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitaltillskott Gryning) 45 187 45 368 56 500 55 024 55 579

Eget kapital 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Specifikation och avräkning av Eget kapital avseende  öronmärkta 
medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr 2017 2018 2019 2020
Ingående balans 0 11 000 8 400 8 400
Årets förändring 11 000 -2 600 0 -1 683
Utgående balans 11 000 8 400 8 400 6 717

Utsikter för 2021
Inför år 2021 är GR:s finansiella ställning fortsatt stark vilket ger en stabil ekonomisk plattform 
inför utmaningarna som väntar kopplat till rådande pandemi. Pandemins effekter kommer att 
påverka GR:s verksamhet även kommande år och då särskilt under första halvåret. Vi är dock 
övertygade om att vi med gemensamma krafter inom förbundet kommer att kunna lösa såväl 
verksamhetsmässiga uppdrag som de ekonomiska utmaningarna även i år. 

De kommande åren framöver kommer dock att präglas av en stor osäkerhet och då främst 
utifrån kommunernas ekonomi. För att möta denna och andra utmaningar kommer fokus att 
fortsatt vara på flexibilitet och att anpassa verksamheten efter de förutsättningar och resurser 
som samlat kan skapas.

GR har även för år 2021 fattat beslut om en underfinansierad budget (-4 500 tkr) med hänsyn 
till synnerliga skäl. GR har planerat för att ianspråkta 5 000 tkr från de sedan år 2017 öron-
märkta medlen kopplat till Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s ordinarie 
verksamheter beräknas leverera ett positivt resultat på +500 tkr för helåret 2021. Dessutom har 
GR inga lån eller andra krediter. 

Eget kapital
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i organi-
sationen och som använts under ett antal år. Den visar på GR:s långsiktiga behov av eget kapi-
tal ur riskhänseende. GR rapporterar årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige 
bedömd miniminivå för det egna kapitalet. Beräknat på bokslut år 2020 uppgår GR:s behov av 
eget kapital i riskhänseende till 37 500 tkr för år 2021 vilket är en något lägre nivå som för före-
gående år. Denna bedömning motiveras i huvudsak av att ytterligare medel har nyttjats kopplat 
till de öronmärkta medlen för Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s egna kapital 
per 31 december år 2020 inklusive årets resultat uppgår till 50 577 tkr. Soliditeten för år 2020 
har försämrats något till följd av det negativa resultatet år 2020 och uppgår till 15,8 procent att 
jämföra med 24,8 procent för år 2019.
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Balansposter
Tillgångar och investeringar
Tillgångarna uppgår år 2020 till 320 346 tkr, att jämföra med föregående år då tillgångarna 
uppgick till 224 085 tkr. På tillgångssidan är det främst omsättningstillgångarna som ökat och 
då i huvudsak Kassa/Bank. Kassa och bank ökade från 124 047 tkr till 219 613 tkr vilket till ab-
solut största delen hänger ihop med att GR erhållit medel i förskott för vuxenutbildningar som 
arrangerats eller ska arrangeras i egen regi eller i samverkan med andra medlemskommuner 
och som ännu inte blivit helt genomförda. 

Totalt uppgår anläggningstillgångarna till 25 878 tkr för år 2020, vilket är en minskning med 
3 856 tkr jämfört med år 2019. Årets nettoinvesteringar uppgick till 66 tkr (1 194 tkr) och kost-
naderna för avskrivningarna uppgick till 3 922 tkr (3 752 tkr).

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det främst korta skulder som ökat mellan åren. Delposter därur är pågående 
projekt som ökat från 70 037 tkr till 213 820 tkr jämfört med föregående år. Ökningen avser icke 
slutförda arbeten/projekt. Posten kan förklaras främst av erhållna intäkter i förskott avseende 
vuxenutbildningar. I år är dessa medel dock hanterade som pågående projekt (kod2) vilket gör 
att balansposten är avsevärt högre på konto 2430. Att posten är högre på balansdagen förklarar 
även att kassa och bank på tillgångssidan ökat mycket under året. 

Soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgick till 15,8 procent (24,8%) på balansdagen.

GR I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT (Belopp i tkr om inte annat anges)
GR – ALLMÄNT 2016 2017 2018 2019 2020

Invånare i medlemskommunerna, tusental 997 1 013 1 028 1 042 1 050 

Avgift per invånare, kr 74,11 74,11 75,52 75,52 75,52

Antal årsarbetare GR, st 128 147 154 157 160

GR – EKONOMISKT RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 424 806 429 949 539 046 518 451 556 854

varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 44 504 45 286 46 669 48 059 36 590

varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 450 27 516 28 658 28 410 41 064

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

GR - TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2016 2017 2018 2019 2020

Balansomslutning 140 901 199 596 214 877 224 085 320 346

Anläggningstillgångar *) 25 453 23 120 29 734 29 734 25 878

Eget kapital 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Soliditet (%) 32,2% 28,3% 25,6% 24,8% 15,8%

Likviditet (%) *) 120,3% 123,0% 123,0% 115,3% 109,1%

Investeringar **) 655 430 14 110 1 194 66

Investeringarnas andel av verksamhetens kostnader (%) 0,2% 0,1% 2,6% 0,2% 0,0%

Avskrivningar 3 618 2 763 3 193 3 752 3 922

Verksamhetens nettokostnader -246 11 086 -1 459 232 -5 939

Finansiella intäkter och kostnader 52 46 -17 323 937

Kapitalomsättningshastighet (ggr) 3,0 2,2 2,5 2,3 1,7

*) Posten fordran hos koncern har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade.
**) Investeringar avser inköp av immaterialla och materialla anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.
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Väsentliga händelser under år 2020
Ekonomi och verksamhet
Coronapandemin har under år 2020 påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens 
(GR) verksamhet. Under våren förlorade förbundet intäkter för flera miljoner på grund av 
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi ställde om verksamheten utifrån nya 
behov i medlemskommunerna och tog med oss kreativa lösningar och initiativ in i höstens 
verksamhet. Bland annat genomfördes utbildningar och möten antingen online eller med ett 
begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferensrummen. En handlingsplan med åt-
gärder togs fram under våren. Bland annat infördes tidigt en strikt anställningsprövning, vilket 
innebar att förbundsdirektören beslutade om eventuella tillsättningar och förlängningar. Det 
rådde även hög restriktivitet när det gällde inköp. Alla avdelningar har under året gjort ett stort 
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och GR:s 
lokala fackliga organisationer samt skyddsombud träffades löpande och parterna var överens 
om att de införda åtgärderna var nödvändiga för att få en ekonomi i balans. Handlingsplanen 
hölls aktuell i GR:s ledningsgrupp under hela året för att ledningsgruppen skulle kunna fatta de 
beslut som krävdes utifrån myndigheternas rekommendationer och utifrån hur coronapande-
min påverkade GR:s verksamhet.

Glädjande är att det fortsatt finns en hög efterfrågan på GR:s tjänster generellt. Skolverket 
har även under år 2020 fortsatt att satsa mycket medel i form av riktade statsbidrag för ökat 
antal yrkesutbildningar, inte minst för att parera för pandemins effekter på arbetsmarknaden. 
Ett stort antal av dessa utbildningar är pågående vilket inneburit att medel flyttats med över 
årsskiftet.

GR hade för år 2020 budgeterat ett negativt resultat på 9 750 tkr med hänvisning till syn-
nerliga skäl. Under år 2020 har GR bidragit med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Stiftelsen 
Korsvägen, där GR är en av grundarna, enligt beslut i förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige 
(diarienummer 2017-00308.013). Hälften av bidraget togs av det egna kapitalet och den andra 
hälften bidrog medlemskommunerna med. Under år 2020 skulle även GR:s webbsida utveck-
las, bland annat för att säkerställa att GR lever upp till kraven i den nya lagen om tillgänglighet 
till digital offentlig service.

För arbetet med att utveckla webben beräknades maximalt 2 000 tkr av det egna kapitalet att 
användas. På grund av den ekonomiska osäkerhet som kom att prägla GR år 2020 bromsades 
arbetet upp och arbetet kommer att slutföras första delen av år 2021. Utöver dessa insatser 
skulle Gymnasieantagningens IT-utveckling att fortsätta och avräkna 1 500 tkr av det egna 
kapitalet.

GR:s 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.

Miljödiplomerade
GR är sedan år 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2020 blev vi återigen diplo-
merade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar 
del i verksamheten, i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i 
diplomeringen.

För 2020 var följande sex mätbara miljömål uppsatta:
• Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 procent av vår elför-

brukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår 
personal.
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• Sammanställa och genomföra ett GR-internt klimatväxlingsprogram där nyttjare av fossila 
transporter finansierar övriga miljöåtgärder.

• CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med fem procent per år i tre 
år, basnivå år 2017.

• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 procent.
• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10 

procent. 

Målen är ännu ej helt reviderade och detta på grund av omständigheter relaterade till coro-
napandemin. Andelen resefria möten har av naturliga skäl överträffats med råge varpå målen 
kommer skjutas fram till år 2021.

Under år 2020 var planen att sätta personalens resor i fokus. Målet var att andelen tjänstere-
sor med flyg och egen bil skulle minska till förmån för användning av tåg, elbilar, laddhybrider 
samt cyklar. När det gäller personalens val av färdmedel till och från jobbet arbetar GR vidare 
för att öka andelen resor med cykel samt skapa en cykelvänlig arbetsplats.

GR har även arbetat för att skapa bättre förutsättningar för effektiva distansmöten. Denna 
process har skyndats på med anledning av coronapandemin, vilket får betecknas som en positiv 
avvikelse. Under större delen av året har vi rest mycket mindre eftersom många arbetat på 
distans.

Under året har teknisk utrustning köpts in för att öka möjligheterna till resefria möten både 
här och nu samt på längre sikt. Även kompetensinsatser har genomförts med all personal inom 
området digitala möten.

GR har tecknat ett avtal som ger personalen möjlighet att beställa cyklar som bekostas genom 
bruttolöneavdrag, en satsning med både miljö- och hälsofokus. Bättre kondition, möjlighet att 
undvika kollektivtrafiken under coronapandemin och ett sätt för GR att uppnå delar av miljö-
målen. 

Även under år 2020 har GR haft ett samarbete med Miljöbron och bland annat genomfört 
ett examensarbete:

• En student skrev sitt examensarbete under rubriken Minska mängden avfall och dess far-
lighet – kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall med avfallsförebyggande i  fokus. 
Hela arbetet finner du här: studentpanel.gu.se. Arbetet studenten genomförde är kopplat till 
GR:s arbete med den regionala avfallsplanen, där en ny avfallsplan antogs under år 2020.

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 
hyresvärdens möjligheter och skyldigheter i miljöfrågor. Gröna bilagan gås årligen igenom 
där parternas respektive miljöarbete synas med fokus på energiförbrukning och åtgärder inför 
framtiden på miljöområdet.

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. Medarbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska 
kunna leverera tjänster med hög kvalitet.

Större delen av året har präglats av coronapandemin, vilket har inneburit att vissa planerade 
utvecklingsprojekt inom HR-området har fått skjutas fram. Arbetet har istället fokuserats på 
mer kortsiktiga åtgärder utifrån minskad smittspridning och säkerställande av god arbetsmiljö 
vid distansarbete. 

https://studentportal.gu.se/digitalAssets/1774/1774038_emilia-andersson-_reviderad.pdf
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Antal anställda
Den 31 december 2020 uppgick antalet månadsanställda (tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda med månadslön) till 189 personer, vilket är en ökning med tre medarbetare jämfört med 
samma period föregående år. Ökningen utgörs uteslutande av tidsbegränsat anställda. Andelen 
tidsbegränsat anställda i relation till andelen tillsvidareanställda är 13,8 procent, vilket är en 
ökning med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år. Antalet intermittent 
timanställda uppgick till 18 personer.

Antalet årsarbetare uppgick till 160, vilket är en ökning med tre årsarbetare jämfört med 
samma period föregående år. Detta motsvarar en volymökning på 1,9 procent. Ökningen utgörs 
framförallt av tillsättningar utifrån nya projekt samt medarbetare som har kommit tillbaka från 
tjänstledigheter/gått upp i tid. Bland årsarbetarna var fördelningen 76 procent kvinnor och 24 
procent män.

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

Lön och anställningsvillkor
Ny central huvudöverenskommelse (HÖK) som skulle förhandlas om med fackliga huvud-
organisationen Allmän kommunal verksamhet blev klart först i början av november 2020. 
Lönerevision år 2020 fick pausas och slutfördes i december, med retroaktivitet från och med 
2020-04-01. Ny huvudöverenskommelse innebar även förändringar i Allmänna bestämmel-
ser för medarbetare som tillhör SSR, Vision och Ledarna, vilket innebär både möjligheter och 
utmaningar för GR.

Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro
Under perioden 2020-01-01 till och med 
2020-12-31 var den totala sjukfrånvaron 
3,8 procent vilket är en ökning med 0,8 
procentenheter jämfört med samma 
period föregående år. Det är framförallt 
långtidssjukfrånvaron (>59 dagar) som 
har ökat från 1,7 procent till 2,4 procent. 
Korttidsfrånvaron (1-14 dagar) har ökat 
med 0,1 procentenheter till en procent.

Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet har präglats av den 
pågående coronapandemin där löpande 
riskanalyser och handlingsplaner tagits 
fram i syfte att minska smittspridning 
och förebygga ohälsa. GR har även ge-
nomfört insatser för att stärka cheferna 
i deras distansledarskap. Under sista kvartalet har de medarbetare som kan uppmanats att 
arbeta hemifrån för minskad smittspridning. För att följa upp medarbetarnas upplevda arbets-
miljö och mående utifrån den situationen genomfördes en kort enkät i december. Resultatet 
visade att det fanns behov av ytterligare åtgärder för en bättre arbetsmiljö, även om siffrorna 
övervägande var positiva; i snitt cirka sju på en tiogradig skala där noll motsvarar ”mycket 
dåligt” och tio ”mycket bra”.

Chefers arbetsmiljöansvar har under året förtydligats och regleras i särskild arbetsmiljöde-
legering som ges till de chefer som bedöms ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Bland annat 
genomfördes en arbetsmiljöutbildning kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön 
via Previa under första kvartalet.

SJUKFRÅNVARO GR Samman-
ställda 

räkenskaper

Total sjukfrånvaro (%) 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 3,9 3,0 - -
Män 3,4 2,9 - -
Summa total sjukfrånvaro (%) 3,8 3,0 - -
Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)
Kvinnor 85,2 65,0 - -
Män 74,1 65,0 - -
Total sjukfrånvaro 
(timmar/årsarbetare) 82,4 65,0 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 70,4 56,3 - -
Varav långtidssjukfrånvaro, 
timmar 58,1 29,8 - -

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 1,0 1,6 - -
30–49 år 4,0 2,9 - -
50 år och äldre 3,7 3,4 - -
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Individuell uppdragshandling
Under året har en arbetsgrupp arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och en gemensam mall 
för individuell uppdragshandling. Underlaget syftar till att stötta i dialogen mellan chef och 
medarbetare kring de förväntningar som finns på varje medarbetare och medarbetarens upp-
drag kopplat till GR:s mål. Syftet är också att skapa en större förståelse för hur det egna arbetet 
påverkar helheten och uppdragshandlingarna ska även fungera som ett underlag vid uppfölj-
ning av arbetet. Målsättningen är att varje medarbetare på GR ska ha en individuell uppdrags-
handling.

Kompetensförsörjning
GR har haft fortsatt lätt för att attrahera och rekrytera rätt kompetens, med många kvalificerade 
sökanden till utlysta tjänster. På grund av det ekonomiska läget till följd av coronapandemin 
har strikt anställningsprövning tillämpats under året för samtliga rekryteringar och förläng-
ningar. Vissa tjänster har i början av året också vakanshållits och det har skett ett ökat samar-
bete mellan avdelningarna kring fördelning av personalresurser. 

Personalomsättning – tillsvidareanställda 
Under år 2020 var personalomsättningen för tillsvidareanställda (inklusive provanställda 9,2 
procent vilket är en minskning med 1,3 procentenheter från föregående år. Personalomsätt-
ningen exklusive pensionsavgångar var 8,6 procent under 2020, vilket är en ökning på 0,6 
procentenheter. Under året har 16 medarbetare tillsvidareanställts och 15 tillsvidareanställda 
lämnat sin anställning på GR.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pandemin kommer att påverka GR:s verksamheter även under år 2021 och då framför allt un-
der första halvåret. Denna risk är omhändertagen i verksamheten och utöver coronapandemin 
finns det inte i dagsläget inga identifierade väsentliga ekonomiska risker eller osäkerhetsfak-
torer för GR. Däremot pågår ett arbete med att förbereda för ett beslut i förbundsfullmäktige i 
juni år 2021 kring en eventuellt sänkt årsavgift till år 2022. 

Arbetet med riskvärdering och intern kontroll är en väsentlig del i GR:s ledning och styrning. 
Årligen fastställer bland annat styrelsen en plan för arbetet med internkontroll för kommande 
år och planen följs upp och återrapporteras till styrelsen. En dokumenterad riskbedömning har 
genomförts av samtliga avdelningschefer för samtliga projekt som är pågående och som löper 
över årsskifte.

Medlemskommunerna och kommunerna i landet har under år 2020 blivit kompenserade av 
staten för ökade kostnader till följd av pandemin men även för försämrat skatteutfall. Kom-
munerna förväntas få sådana statliga kompensationer även under år 2021. Däremot ser det ut 
att kunna bli tuffare förutsättningar från år 2022 och framåt. Viktigt för GR är att fortsatt vara 
aktiva och vid behov kunna ställa om till en viss begränsad efterfrågan av kurser och konferen-
ser och andra tjänster som erbjuds medlemskommunerna. GR följer utvecklingen löpande.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och riktlin-
jer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför 
i plan år 2020 tagit fram riktlinjer för GEH vilka följs upp i samband med delårsrapporter och i 
årsbokslut.

God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; 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 verksamhetsperspektiv 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 ekono-
miska 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.

God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse av de av 
förbundsstyrelsen antagna målen. Graden av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala och 
färgmarkeringar (se tabell följande sidor).
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MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 DECEMBER 2020

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

GR:s verksamheter 
ska hantera beslutade 
budget medel rationellt 
och effektivt så att de 
gör mesta möjliga nytta 
för GR och våra medlem-
skommuner.

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska konti-
nuerligt utvärderas och 
omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnads-
uppföljning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande 
dialog med våra medlemskommuner om vad som ska 
göras och även i vissa fall hur. Under våren 2020 har 
samrådsunderlag skickats ut och kommunernas svar har 
hanterats inför verksamhetsplanearbetet 2021. Insatser 
och projekt av väsentlig karaktär (betydande ekonomiskt 
värde) rapporteras dessutom kontinuerligt till ledning. 
Målet är 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 2020. En 
 lägesavstämning kring genomförda insatser kring IK-
planen per september har avrapporterats till förbundssty-
relsen. Policyn avseende medelsförvaltning avrapporteras 
i samband med delårs- och årsbokslut. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvali-
tetsutveckling sker inom 
verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verk-
samhetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. 
Verksamhetens mål följs upp i delårsrapporterna per 
april och per augusti med en beskrivning av nuläget och i 
årsredovisningen under separat rubrik. GR har genomfört 
ett förändringsarbete utifrån GR:s nya strategiska inrikt-
ning för 2020-2023, som har arbetats fram under hösten 
2019 och som varit utsänd till medlemskommunerna för 
synpunkter i samrådsunderlaget. Arbetet utvecklas över 
tid. Målet uppfyllt.

GR:s tillgångar och skul-
der ska förvaltas på ett 
betryggande sätt.

GR ska ha ett fullgott och 
genomtänkt försäkrings-
skydd 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 
september 2020. Målet är uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och 
riktlinjer för sin finansför-
valtning.

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

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

Förbundsstyrelsens 
budgetbeslut är överordnat 
verksamheten och vid mål-
konflikter är det ekonomin 
som ytterst sätter gränsen 
för det totala verksamhets-
utrymmet.

För helåret 2020 redovisar GR ett resultat på -5 002 tkr 
vilket däremot är en positiv avvikelse mot periodiserad 
budget på 4 748 tkr. Målet är uppfyllt.

GR:s olika avdelningar ser 
till att verksamhetens 
innehåll och omfattning 
är anpassad till beslutad 
budget och verksamhetsin-
riktning.

GR redovisar en ekonomi i balans för perioden mot perio-
diserad budget. En avdelning redovisar inte en ekonomi i 
balans för perioden. Målet är delvis uppfyllt.

Vid hantering av befarade 
eller konstaterade budget-
avvikelser är GR:s avdel-
ningar skyldiga att vidta de 
åtgärder som krävs för att 
styra den egna verksamhe-
ten mot budgetbalans.

En av GR:s avdelningar redovisade inte en ekonomi i ba-
lans per augusti 2020 vid en jämförelse med periodiserad 
budget. Underskottet har uppstått som en konsekvens av 
den rådande pandemin och är av engångskaraktär. Arbete 
har pågått med att anpassa verksamheten efter de eko-
nomiska förutsättningarna och då andra insatser bidragit 
till att tillfälliga överkjutande medel fanns centralt på GR 
så gjordes bedömningen att ytterligare besparingsarbeten 
inte var nödvändiga att genomföra under hösten. Forts.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT
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Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan 
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av an-
passning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsut-
rymme. 

Fem av GR:s sju uppsatta mål inför år 2020 är helt uppfyllda och där två inte är det, varav ett 
delvis. År 2020 har varit ett annorlunda år som ställt höga krav på GR och omvärlden. Det mål 
som endast till viss del är uppfyllt är relaterat till pandemins påverkan på vår kurs- och konfe-
rensverksamhet. Det vägs upp av andra medel i organisationen och därför görs bedömningen 
att det är delvis uppfyllt istället för inte uppfyllt trots att en negativ avvikelse redovisas på en 
avdelning. Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2020. 

Denna bedömning stämmer även väl med de nya kraven på GEH som är formulerade i plan 
för år 2021. Där framgår att ”för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska 
minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för 
helåret”.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLTForts.

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

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

Sjukfrånvaron för hela 2020 uppgick till 3,8 procent. Utfal-
let för året 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.

GRs intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat 
ekonomiskt resultat på +9 841 tkr. 2020 redovisas dock 
ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket däremot är en 
positiv budgetavvikelse på 4 748 tkr. I plan inför 2020 an-
gavs att resultatmålet skulle mätas gentemot lagd budget. 
Målet är uppfyllt. 

GR:s egna kapital ska 
inte understiga den årligt 
beräknade nivån utifrån 
riskhänseende.

GR:s egna kapital per 2020-12-31, inklusive periodens 
negativa resultat, uppgår till 50 577 tkr. Det identifierade 
lägsta måltalet inför 2020 var 39 150 tkr. Målet har därmed 
uppnåtts.

Långsiktigt ska GRs 
egna kapital vara större 
än dess skulder inklu-
sive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive 
pensions skulden ska vara 
positiv.

Soliditeten uppgår per 2020-12-31 till 15,8 procent vilket är 
en försämring jämfört med senaste årsbokslut för 2019, 
vilket kan förklaras av den underfinansierade budgeten för 
innevarande år. GR uppfyller dock måltalet.

GR:s sammanlagda 
netto låneskuld ska inte 
öka.

GR:s investeringar ska 
finans ieras med hjälp av 
egna medel.

Årets investeringar har hittills under året varit låga och 
uppgår till 66 tkr. GR:s investeringar har liksom tidigare 
kunnat finansieras helt med hjälp av egna medel. Målet är 
därmed uppfyllt.
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RESULTATRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) TKR

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Verksamhetens intäkter 1 556 854 518 451 528 707 833 347 850 655 852 835
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 36 590 48 059 49 014 36 590 48 059 49 014
varav årsavgifter transfererade till andra regionala 
 organisationer 41 064 28 410 28 640 41 064 28 410 28 640

Verksamhetens kostnader 2, 3 -558 871 -514 467 -534 886 -850 542 -841 846 -854 601
Avskrivningar -3 922 -3 752 -3 611 -7 716 -7 712 -7 870

Verksamhetens nettokostnader -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Skatteintäkter & Generella statsbidrag och utjämning - - - - - -
Verksamhetens resultat -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Finansiella intäkter 4 949 335 50 972 345 60
Finansiella kostnader 4 -12 -12 -10 -223 -136 -146
Resultat efter finansiella poster -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722
Extraordinära poster 0 0 - 0 0 -

Årets resultat -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722

KASSAFLÖDESANALYS GR OCH SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT nr 2020 2019 2020 2019

Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 306

Justering för ej likviditetspåverkande poster 5 3 879 3 727 13 694 13 368

Övriga likviditetspåverkande poster 5 - - -762 -3 032

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 123 4 282 -11 230 11 642

Ökning/minskning pågående projekt 137 996 4 227 137 995 4 227

Ökning/minskning lager -107 107 -107 107

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 342 18 476 9 028 20 070

Ökning/minskning kortfristiga skulder -42 476 -3 770 -40 270 -3 444

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 95 632 23 322 95 416 32 602

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 6 - -1 137 - -1 137

Justering investering immateriella pågående nyanläggning 6 - 1 745 - 1 745

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar 6 - - - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 -66 -57 -1 173 -4 378

Justering investering materiella pågående nyanläggning 7, 8, 9 - - - 64

Försäljning av materialla anläggningstillgångar 7, 8, 9 - - 762 2 947

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -66 551 -411 -759

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

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

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - - - -

ÅRETS KASSAFLÖDE 95 566 23 873 95 005 31 843

Likvida medel vid årets början 124 047 100 175 194 330 162 487

Likvida medel vid periodens slut 219 613 124 047 289 335 194 330
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BALANSRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar 25 878 29 734 35 893 45 903
I. Immateriella anläggningstillgångar 6 6 544 9 262 6 544 9 263
II. Materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 604 1 742 28 653 35 944
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 22 981 27 300
2. Maskiner och inventarier 604 1 742 2 095 3 974
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 3 577 4 670
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 10 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 294 468 194 351 411 030 321 707
I. Förråd mm 24 400 18 506 24 400 18 506
1. Lager avseende läromedel 189 82 189 82
2. Pågående projekt 24 211 18 424 24 211 18 424
II. Fordringar 50 455 51 798 97 295 108 871
1. Kundfordringar 30 711 34 685 48 549 61 234
2. Fordran hos koncern 303 71 - -
3.Förutbetald kostnad & upplupen intäkt 10 588 7 595 32 236 29 371
4. Skattefordran 4 194 4 236 7 456 10 004
5. Övriga kortfristiga fordringar 4 659 5 211 9 054 8 262
III. Kortfristiga placeringar 0 0 0 0
IV. Kassa & bank 219 613 124 047 289 335 194 330
S:A TILLGÅNGAR 320 346 224 085 446 923 367 610

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

A. Eget kapital 50 577 55 579 90 780 114 942
I. Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 307
II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 55 579 55 024 114 942 113 635

B. Avsättningar - - 794 547
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar 11 - - 0 4
III.Uppskjuten skatt 11 - - 794 543

C. Skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
I. Långfristiga skulder - - - -
II.Kortfristiga skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
1. Leverantörsskuld 21 183 22 764 27 194 30 172
2. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 12 25 075 64 389 65 175 102 924
3. Pågående projekt 213 820 70 037 213 820 70 037
4. Skulder till koncernföretag 3 701 3 774 - -
5. Skatteskulder 443 686 443 686
6. Övriga kortfristiga skulder 5 547 6 856 48 717 48 302
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 320 346 224 085 446 923 367 610

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 13 - - 8 100 -
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

- - - -

b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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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, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats. 

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 dot-
terbolaget 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 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 23 650 kr år 2020 (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 3 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 (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, 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.

Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
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, klassrumsin-
ventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans 
fastighet 5 år.
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Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsut-
gifter 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.

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 lager-
inventering. 

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 juste-
ring 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 
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 & 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 
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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 
redovisas 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 förpliktelsen. 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 medlems-
kommunerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel 
som avser transfereringar till andra organisationer. 

GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skat-
teintäkter, 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. 

Leasing
Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell lea-
sing, dvs. 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 
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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, dvs. den 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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Noter GR och koncernen
Not 1. Verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Årsavgift 77 653 76 469 77 653 76 469
Bidrag från staten 200 874 119 704 203 940 122 769
Övriga bidrag 112 998 47 715 180 704 116 278
Försäljning läromedel 94 047 78 907 94 047 78 907
Deltagaravgifter kurs och konferens 14 203 28 942 14 203 28 942
Försäljning vård - - 178 911 234 554
Skolentreprenad och avgifter - - 73 991 73 623
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Övriga intäkter 57 079 166 714 56 947 165 736
Summa verksamhetens intäkter 556 854 518 451 833 347 850 655

Not 2. Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS  KOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Köpta tjänster, varor och material 275 165 228 947 295 294 251 607
Personalkostnader 130 552 128 317 385 245 358 332
Transfereringar till andra regionala organisationer 41 064 28 410 41 064 28 410
Revisionskostnader (exkl konsultationer) 692 558 1 035 752
Konsultarvoden 81 278 95 705 81 278 95 705
Inkomstskatt - - 1 003 894
Övriga kostnader 30 120 32 530 92 672 152 769
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Summa verksamhetens kostnader 558 871 514 467 850 542 841 846

SPECIFIKATION REVISIONSKOSTNADER 
(tkr)

GR
2020 2019

Räkenskapsrevision 227 232
varav förtroendevalda revisorer 11 32
varav räkenskapsrevision sakkunnigt biträde 216 200
Förvaltningsrevision 465 326
varav fördjupad granskning sakkunnigt biträde 385 180
varav övrig förvaltningsrevision sakkunnigt biträde 54 70
varav förtroendevalda revisorer 26 76
Summa 692 558

Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer
SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 

 räkenskaper

Löner och ersättningar 2020 2019 2020 2019
Styrelse, & förbundsdirektör/VD ¹) 2 429 2 637 3 212 3 466
Ledningsgrupp 4 960 5 411 11 854 16 161
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 82 404 79 194 254 000 268 756
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning 0 0 0 0
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 281 -271 -594 -592
Summa löner och ersättningar 90 074 86 972 268 472 287 792

Sociala avgifter enligt lag & avtal 40 118 40 035 112 724 120 880
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension*) 12 697 13 052 28 188 30 159
Övriga personalkostnader 360 1 311 4 049 6 294

Total summa personalkostnader 130 552 128 317 385 245 414 966
1) I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst. Kostnader avseende Gryning vård 
AB 2020 är justerade till 54% av den totala personalkostnaden.
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forts. Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer

SPECIFIKATION AV PERSONAL GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 122 120 473 561
Män 38 37 199 239
Summa antal årsarbetare 160 157 672 800
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 6 - -
Män 2 2 - -
Summa förbundsdirektör & ledningsgrupp 7 8 - -

SPECIFIKATION AV 
 ANSTÄLLNINGSFORMER

GR Sammanställda räkenskaper

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal tillsvidareanställda på heltid 124 119 5 511 585 -74
Antal tillsvidareanställda på deltid 39 47 -8 164 166 -2
Antal tidsbegränsade anställda 26 20 6 63 81 -18
Antal timavlönade 18 21 -3 370 413 -43
Totalt antal anställda 207 207 0 1 108 1 245 -137
Av tidsbegränsade anställda på GR är inga vikarier för föräldralediga 2020 och 1 st 2019. Avseende sammanställda räkenskaper har Gryning 
vård AB beräkningstekniska problem med att få fram dessa siffror, hos ISGR är antalet 0 både 2020 och 2019.

FINANSIELLA POSTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Finansiella intäkter 2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter 989 314 1 012 324
Placeringar 0 27 0 27
Valutakursdifferens likvida medel -40 -6 -40 -6
Summa finansiella intäkter 949 335 972 345

Finansiella kostnader 2020 2019 2020 2019
Räntekostnader 0 0 -2 -3
Placeringar 0 0 0 0
Bankkostnader -12 -12 -221 -134
Summa finansiella kostnader -12 -12 -223 -137

Not 4. Finansiella poster

JUSTERINGAR FÖR EJ 
 LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ej erhållen ränta - - - -
Ej erlagd kostnadsränta -44 -25 -44 -25
Avskrivningar 3 923 3 752 7 716 7 712
Utrangering inventarier - - 3 402 868
Nedskrivning inventarier - - 68 -
Förändring avsättning - - -4 -
Justering inkomstskatt - - 2 556 4 728
Summa för ej likviditetspåverkande poster 3 879 3 727 13 694 13 283

Not 5. Kassaflöde

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE 
POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Reavinst inventarier - - -881 -3 032
Reaförlust inventarier - - 119 85
Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 -762 -2 947
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Not 6. Immateriella anläggningstillgångar

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 24 105 24 714 24 105 24 714
Inköp under året 0 1 137 0 1 137
Pågående nyanläggningar *) 0 -1 745 0 -1 745
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Utgående Anskaffningsvärde 24 105 24 105 24 105 24 105

Ingående ack. Avskrivningar -13 079 -10 723 -13 079 -10 723
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -2 640 -2 356 -2 640 -2 356
Utgående ack. Avskrivningar -15 719 -13 079 -15 719 -13 079

Ingående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849

Utgående redovisat värde 6 537 9 178 6 537 9 178

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 10 9 10

FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 721 1 854 721 1 854
Inköp under året 0 0 0 0
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 -1 133 0 -1 133
Utgående Anskaffningsvärde 721 721 721 721

Ingående ack. Avskrivningar -635 -1 684 -635 -1 684
Försålt/utrangerat under året 0 1 133 0 1 133
Årets avskrivningar -79 -85 -79 -85
Utgående ack. Avskrivningar -714 -635 -714 -635

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 7 86 7 86

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 9 9 9
*) Avskrivningstid är inte satt till längre än 5 år, fullt avskrivna anläggningstillgångar gör att den genomsnittliga 
avskrivningstiden är längre än den faktiska.
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar, maskiner och inventarier

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 12 386 12 378 23 540 24 917
Inköp under året 66 57 301 309
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Flyttningar 0 0 0 0
Försålt/utrangerat *) 0 -49 -3 654 -1 686
Utgående ack anskaffningsvärde 12 452 12 386 20 187 23 540

Ingående ack. Avskrivningar -10 645 -9 383 -19 566 -18 732
Försäljningar/Utrangeringar *) 0 49 3 501 1 514
Årets avskrivningar -1 203 -1 311 -2 027 -2 348
Utgående ack. Avskrivningar -11 848 -10 645 -18 092 -19 566

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 604 1 741 2 095 3 974

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 10,3 9,4 10,0 10,0
*) En anläggning utrangerades på GR år 2019 men detta togs inte med i koncernredovisningen för 2019. Dessa siffror 
korrigerades i aktuell koncernredovisning för 2019.

DIREKTAVSKRIVNA 
KORTTIDSINVENTARIER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Direktavskrivna korttidsinventarier, 
dvs av värde under ½ prisbasbelopp och/eller en 
ekonomisk livslängd under 3 år. -1 091 -1 671 -1 405 -2 348

Not 8. Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
BYGGNADER och MARK (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 0 0 38 212 38 628
Inköp under året 0 0 369 833
Pågående nyanläggningar 0 0 0 -64
Försålt/utrangerat under året 0 0 -4 353 -1 185
Utgående Anskaffningsvärde 0 0 34 228 38 212

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -10 912 -9 977
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 1 206 489
Årets avskrivningar 0 0 -1 541 -1 424
Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -11 247 -10 912

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 22 981 27 300

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 22,2 26,8
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FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr) GR

AKTIER I DOTTERBOLAG Aktie- & röstandel 2020 2019

Göteborgsregionens Internationella Skola AB, 556527-5657
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 2 000 st

Bokfört värde vid årets ingång: 100% 4 600 4 600

Bokfört värde vid årets utgång: 100% 4 600 4 600

Gryning Vård AB, 556605-8201,
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 5 400 st

Bokfört värde vid årets ingång: 54% 14 130 14 130

Bokfört värde vid årets utgång: 54% 14 130 14 130

SUMMA 18 730 18 730

Not 9. Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter i annans fastighet
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
ÖVRIGA; FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I  ANNANS 
FASTIGHET (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Ingående Anskaffningsvärde 0 0 9 841 6 730

Inköp under året 0 0 503 3 236

Pågående nyanläggningar 0 0 0 0

Försålt/utrangerat under året 0 0 -2 783 -125

Utgående Anskaffningsvärde 0 0 7 561 9 841

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -5 171 -3 796

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 2 683 125

Årets avskrivningar 0 0 -1 428 -1 500

Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -3 916 -5 171

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0

Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 -68 0

Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 -68 0

Utgående redovisat värde 0 0 3 577 4 670

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 5,3 6,6

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar

AVSÄTTNINGAR (tkr) Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019

Avsättning avvecklingskostnader *)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -1612
Outnyttjade belopp som återförts - -
Förändring av nuvärdet - -
Utgående avsättning 0 4

Avsättning uppskjuten skatt **)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -1612

Outnyttjade belopp som återförts - -

Förändring av nuvårdet - -

Utgående avsättning 0 4

*) Avsättningen avser avvecklingskostnader inom Gryning vård AB 
**) Avsättningen avser uppskjuten skatt avseende Gryning Vård AB

Not 11. Avsättningar
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Not 12. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter (tkr)

UPPLUPNA KOSTNADER & 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Förutbetalda bidrag från staten *) 0 38 032 0 38 032
Förutbetalda bidrag övriga **) 7 273 7 734 7 273 7 734
Övriga förutbetalda intäkter **) 4 614 2 736 16 135 14 192
Upplupna kostnader 13 188 15 887 41 767 42 966
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 25 075 64 389 65 175 102 924

*) Bidrag från staten avser riktade statsbidrag avser bidrag för VUX. Bidragen skall nyttjas för VUX under kommande år eller återbetalas. 
År 2020 ligger dessa VUX-medel under pågående projekt.    
**) Avser villkorade insatser under kommande år GR, Förutbetalda abonnemang och hyra Gryning, Förutbetalda hyror och övrigt ISGR.

Not 13. Panter och ansvarsförbindelser

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Fastighetsinteckningar *) - - 8 100 -
Summa Panter och ansvarsförbindelser 0 0 8 100 0

*) Avser Gryning, Ställd säkerhet till Swedbank på fem fastighetsinteckningar som motsvar belopp för beviljad checkkredit. Krediten är ej nyttjad 
under året.
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Revisionsberättelse för år 2020
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Revisionsberättelse för år 2020 forts.
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Bilaga 1

Agenda 2030 – 17 globala mål 
för hållbar utveckling 
I ett globalt perspektiv har GR:s arbete inom de olika fokusområdena koppling till 
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen för GR är anges i 
uppföljningen av fokusområdena i denna årsredovisning. Här förtydligas vilka mål det handlar 
om och vad de står för. 

	 3.	God	hälsa	och	välbefinnande
 Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla 

människors välbefinnande i alla åldrar.

 4. God utbildning för alla
 Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och 

främja livslångt lärande för alla.

 6. Rent vatten och sanitet
 Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för 

alla.

 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
 Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt, 

full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.

 9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
 Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en 

inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.

 10. Minskad ojämlikhet
 Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.

 11. Hållbara städer och samhällen
 Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra, 

motståndskraftiga och hållbara.

 13. Bekämpa klimatförändringen
 Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och 

deras konsekvenser.

 15 Ekosystem och biologisk mångfald
 Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade 

ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida 
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.

Läs mer om Agenda 2030 här: 
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globala-
mal-for-hallbar-utveckling/



GR:s årsredovisning 2020

67



GR:s årsredovisning 2020

68

www.goteborgsregionen.se

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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Datum: åååå-mm-dd  

Verksamhetsövergripande 
riskanalys och internkontrollplan 
för GR 2021 samt uppföljning av 
densamma för år 2020 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås fastställa verksamhetsövergripande riskanalys och 

internkontrollplan för 2021 för GR. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande uppföljning av 

internkontrollplanen för 2020 för GR.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsstyrelsen beslöt 2020-04-03 att fastställa verksamhetsövergripande   

riskanalys och internkontrollplan för GR 2020.   

 

Internkontrollplanen visar GR:s handlingsplan för hur risker hanteras idag och 

hur planerade åtgärder ska genomföras för att hantera identifierade 

riskområden. I internkontrollplanen framgår också vem i verksamheten som 

ansvarar för riskområdet och även, i förekommande fall, resultatet av utförda 

tester av befintliga kontrollåtgärder. 

 

Uppföljningen av internkontrollplanen för 2020, för de riskområden som 

tidigare identifierats som risker där åtgärd krävts, bifogas. Vissa områden har 

åtgärdats till fullo, andra områden har åtgärdats till viss del och därigenom 

överförts till ny plan och ska åtgärdas under 2021.  

 

Den verksamhetsövergripande riskanalysen och internkontrollplanen har 

reviderats med avseende på genomförda åtgärder under 2020. Dokumentet har 

reviderats inför 2021 med avseende på genomförda åtgärder, vilka återfinns i 

planen för 2021 tillsammans med nya risker.  

Beslutsunderlag 

• Riskkarta 2021 

• Förslag till internkontrollplan 2021 

• Uppföljning av internkontrollplan för 2020 
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund  

 

Den interna kontrollen syftar till att säkerställa en ändamålsenlig och 

kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering samt 

efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även att 

bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontroll är inte en isolerad 

process utan ska vara en del av alla styrsystem och fungera som ett medel för 

att uppnå mål, inte ett mål i sig. Förbundsstyrelsen ska förvissa sig om att den 

interna kontrollen fungerar. 

Syfte och definitioner 

Med intern kontroll menas GR:s organisation, rutiner och system som bland 

annat syftar till att: 

• Trygga GR:s tillgångar och förhindra förluster 

• Säkerställa att lagar, bestämmelser och avtal efterlevs 

• Minimera risker, säkra system och rutiner 

• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut 

• Säkra en rättvisande redovisning 

• Öka GR:s effektivitet 

• Trygga GR:s personal och politiker från oberättigade misstankar 

 

I intern kontroll ingår också att bevaka att fastställda styrdokument följs. 

Exempel på styrdokument är måldokument, verksamhetsplan och delegations-

ordning. 

Uppföljning 

För att den interna kontrollen ska fungera bra krävs en kontinuerlig upp-

följning. Ett väl utvecklat uppföljnings- och utvärderingssystem ger förbunds-

styrelsen förutsättningar att löpande få information om aktuella förhållanden 

och hur verksamheten utvecklas samt om målen för verksamheten uppfylls. 

Förbundsdirektören ansvarar för att uppföljningen av den interna kontrollen 

utvecklas och anpassas efter strategin för intern kontroll.  

 

GR ska upprätta ett förslag till kontrollplan som fastställs av förbundsstyrelsen. 

Tillämpningen av den interna kontrollplanen genomförs ute i verksamheten. 

Rapporteringen ska vara kort, enkel och ändamålsenlig. Internkontrollplanen 

följs upp av förbundet i samband med delårsrapporteringen under året och för 

helåret i samband med att årsredovisningen beslutas i förbundsstyrelsen. 
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Förbundsdirektören gör årligen skriftliga avrapporteringar till förbunds-

styrelsen.  

Ansvar/roller 

Internkontroll är en process som påverkas av organisation, förbundsstyrelse, 

ledning och medarbetare. Den interna kontrollkedjan innebär att det finns ett 

rapporteringssystem med utbyte av ömsesidig information mellan olika nivåer 

från verksamhetsnivå via förbundsstyrelsen till förbundsfullmäktige. Alla 

anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i den 

interna kontrollen till närmast överordnad chef som i sin tur är skyldig att 

rapportera vidare uppåt i organisationen. 

 

Revisionens ansvar är sedan att pröva om den interna kontrollen som görs 

inom GR är tillräcklig. De prövar även om verksamheten sköts på ett ända-

målsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, och prövar om 

räkenskaperna är rättvisande. I samband med den årliga revisionsberättelsen 

lämnas redovisning till förbundsfullmäktige om hur den interna kontrollen 

fungerar. 

 

 

Helena Söderbäck     Bo Andersson 

Förbundsdirektör     Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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IK-plan GR 2021

Till instruktion IK plan GR 2021

GR Internkontrollplan 2021

Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

OM1 Ekonomiska 

förutsättningar. 

Nationella förutsättningar/demografiska utmaningar. 

Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket och 

Finansdepartementet gällande de ekonomiska 

förutsättningarna de kommande åren tyder på stora 

verksamhets-mässiga och ekonomiska utmaningar för 

kommunsektorn. Hur kommer detta att påverka GR. 

Viktigt att vara proaktiv och identifiera 

samverkansområden där vi kan och ska ge nytta till våra 

medlemskommuner. GR är alternativfinansierat till 85% 

där kommunerna är en av finansiärerna. 

Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för 

medlems-kommunerna kan få konsekvenser för GRs 

verksamhet och ekonomi. 

3450 2 Omvärldsanalys och riskbedömning ur ett ekonomi- och 

verksamhetsperspektiv görs löpande i arbetet. 

Ekonomiska risker kopplat till covid-19  är identifierade 

inför 2021 och där inkluderas de insatser som 

bromsades upp under 2020 för att säkra ekonomin. 

Fortsatt bedömning för hur läget ser ut under 2021 och 

inför 2022 görs löpande under året då konjunkturen är 

osäker.
Åtgärd krävs

Utveckla det redan uppstartade arbetet med en 

löpande omvärldsanalys och riskbedömning kopplat 

till den ekonomisk uppföljningen av verksamheten. 

Ledningsgrupp/Ekonomich

ef.

Kontinuerligt

V12 Informationsöverföring Kompetensförsörjning. Risk för brist i 

informationsöverföring i samband med projektavslut eller 

anställnings upphörande. Tydliga rutiner behövs och 

ansvar tilldelas.

3450 2 Bemannar projekt med befintlig personal som är 

tillsvidareanställda i första hand. Bättre 

Offeboardingrutiner planeras och ska uppdateras av 

HR.

Åtgärd krävs

Dokumenthantering och slutlagring diskuteras. Ledningsgruppen 2021-12-31

V13 Samverkan inom GR Det finns en risk för att vi missar vad övriga verksamheter 

har för pågående uppdrag och se möjliga samarbeten. I 

det löpande så missar vi att ha koll på vad andra 

verksamheter gör.

3795 1 Medarbetardagen 2019 hade fokus på samarbete och 

tvärande processer mellan verksamheterna. Frågan 

hanteras nu och exempelvis har en delad EU tjänst 

mellan AoV samt GRU prövats med framgång under 

2020. Ledningsgruppsutveckling, där även stora 

chefsgruppen har integrerats, har också påbörjats i syfte 

att bland annat öka samverkan inom organisationen där 

det är relevant. Ett ökat behov av gemensam 

stödfunktion för upphandlingar har identifierats och 

förstärkt organisationen 2020. Behovet har mötts genom 

rekrytering och omfördelning av arbetsuppgifter. 

Coronapandemin har satt ljuset på behov av 

utvecklingsinsatser samt styrning och ledning av 

"Digitala GR". Frukostmöten för våra medarbetare är 

inplanerade för våren 2021 för att fortsätta sprida 

kunskap över avdelnings-gränserna nu när covid fortsatt 

tvingar oss att arbeta på distans.

Åtgärd krävs

Den utvecklingsinsatsen som nu pågår i 

ledningsgruppen påverkar hela ledningssystemet. 

Ett tydligt fokusområde är utveckling av arbetssätt 

och tvärfunktionella ansvarsområden. Frukostmöten 

är inplanerade för våren 2021 i syfte att fortsätta 

sprida kunskap över avdelningsgränserna nu när 

covid fortsatt tvingar oss att arbeta på distans. 

Ledningsgruppen Löpande

V15 Förväntningar på GR Det är viktigt för GR att ha en nära koppling till 

medlemskommunerna eftersom dialogen utgör grunden 

för att förbundet arbetar med rätt områden utifrån 

kommunernas behov. Dialogen är också viktig för att 

kommunerna ska använda kommunalförbundet optimalt. 

Risk att ett förväntansglapp kan uppstå om dialogen 

saknas.

4500 2 Det pågår en kontinuerlig kunskapsspridning till 

medlemskommunerna, såväl för politiker som för 

tjänstepersoner. Viktigt med tydlighet i uppdraget 

kopplat till den nya strategiska inriktningen. Presentation 

av GR  och vår ekonomimodell etc har pågått 

kontinuerligt under 2020. Kommunbesök är genomförda 

under vintern och dialog kring den framtida politiska 

organisationen inför nästa mandatperiod pågår.

Åtgärd krävs

Kommunbesök pågår och dialog pågår kopplat till 

om en eventuell rådslagsrunda ska genomföras i 

våra medlemskommuner. Arbetet med översynen 

av den framtida politiska organisationen ska 

slutföras.

Förbundsdirektör Löpande

V19 Verksamhetsnytta 

(uppföljning av)

Det finns en identifierad komplexitet när det gäller att följa 

upp det mervärde som GR:s verksamhet ska bidra till i 

dess medlemskommuner.

3850 1 Ny plan för uppföljning är framtagen och vi kommer att 

koncentrera arbetet på kommunikationsinsatser 

framgent. Utveckling av mål- och uppföljningsdokument 

pågår. Metoden för uppföljning fortsätter att utvecklas 

under året. Arbetet påbörjat och följer lagd plan.  Hänger 

ihop med V15. 

Åtgärd krävs

Utveckling av mål- och uppföljningsdokument 

pågår. Metoden för uppföljning utvecklas ytterligare 

under året.

Ledningsgruppen Löpande

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER



IK-plan GR 2021

GR Internkontrollplan 2021

Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

V20 FoU: FoU-strategi FoU: GR:s forsknings- och utvecklingsstrategi är inte 

tillräckligt tydlig. 

2000 3 FoU i Väst stärker kunskapsutveckling inom 

välfärdsområdet genom att synliggöra erfarenheter och 

befintliga kunskaper, utveckla ny kunskap och visa på 

goda exempel. Vi genomför kompetens- och 

metodutvecklingsinsatser genom till exempel lärande, 

dialog och implementerings-stöd med utgångspunkt i 

forskning och samlad erfarenhet. Resultatet av 

forsknings- och utvecklingsarbetet diskuteras 

fortlöpande i Göteborgsregionens olika nätverk och 

bidrar till lärande och förbättringar. FoU-enheten kan 

vara en resurs för hela GR:s organisation, vilket 

planerades att utredas under 2020. Coronapandemin 

med begränsningar i ekonomin har fördröjt det här 

utvecklingsarbetet under 2020. Bereds i 

ledningsgruppen som hanterar när nästa steg ska tas.

Åtgärd krävs

FoU-enheten på GR kan vara en resurs för hela 

organisationen, vilket kommer att utredas av 

ledningsgruppen under  2021. 

Ledningsgruppen 2021-12-31

RV1 Kommunikationspolicy Sociala medier för GR:s verksamhet kan användas på 

felaktigt sätt utanför GR:s kontroll. Det finns en risk för 

bristfällig kontroll över bevakning av sociala medier som 

kan påverka GR:s rykte och varumärke. 

2600 1 Riktlinjer för sociala medier har tagits fram för att ge 

vägledning och stöd till våra anställda. Finns publicerade 

på GR:s Intranät. Ett stycke i den nya IT och 

telefonipolicyn lyfter också vikten för medarbetare att 

tydligt särskilja privatroll och yrkesroll i användande av 

sociala medier. Arbetet med att ta fram en policy för 

kommunikation planerades att pågå parallellt med 

webbut-vecklingsprojektet. Arbetet kring ny 

kommunikationspolicy hann inte påbörjas under 2020 då 

webbutvecklingsarbetet försköts i tid på grund av covid-

19.                                            

Åtgärd krävs

Arbetet med att ta fram en policy för kommunikation 

pågår parallellt med webbutvecklingsprojektet. 

Förbundsdirektör och 

Kommunikationsstrateg

2021-06-30

RV7 Strategisk kommunikation GR kan vara för okända och uppfattas som otydliga mot 

våra medlemmar. 

3795 1 Ett gemensamt övergripande kommunikationsarbete 

genomförs. Arbetet med GR:s visuella identitet är 

implementerat i organisationen. Strategisk 

kommunikatör finns och arbetar kontinuerligt med att 

stärka bilden av GR. Ett webbutvecklingsprojekt pågår 

och kommer att stärka detta arbete. Att tydliggöra GR är 

en del i webbprojektet som har blivit förskjutet på grund 

av coronapandemin och beräknas vara klart under 

första kvartalet 2021. Arbetet med 

kommuniktationsstrategi pågår parallellt. 

Åtgärd krävs

Kommunikation är ett fokusområde för det interna 

arbetet på GR och befogenheten av tjänsten som 

strategisk kommunikatör på förbundsledningsnivå 

behöver klargöras. Beslutet om 

kommunikationsresurs från varje avdelning inkl 

förbundsledningen ska också verkställas i praktiken. 

Förbundsdirektör 2021-06-30

IT9 Lagring och gallring av 

information

Filserver G: gemensamt har stora mängder data som 

verksamheterna inte har kontroll på innehåll. Detta är en 

risk både utifrån GDPR samt att relevant information 

riskar att försvinna i stora och ostrukturerade 

datamängder. Risk finns också att vårt datacenter blir 

överbelastat och backup blir för stort.

5600

1

Arbete påbörjat med att avdelningschefer utsett 

personer som ansvarar för gallring och struktur. Arbetet 

behöver dock komma vidare.

Åtgärd krävs

Säkerställa att den framtagna rutinen för 

kontinuerlig gallring fungerar i praktiken samt se 

över dokumenthanteringen, lagring samt arkivering 

så att organisationen följer samma struktur.

Administrativ chef 2021-12-31

L5 Konkurrenslagstiftning Kommunalförbundens ställning oklar i 

konkurrenslagstiftningen.

2695 3 Lagstiftningen kräver att man vid varje tillfälle tar i 

beaktande vilka lagar och regler som gäller. 

Genomförda förändringar i Förbundsordningen är gjorda 

till stöd för att tydliggöra vad som gäller för GRs 

möjligheter att agera inom konkurrens-området.

Åtgärd krävs

Ekonomichef fått i uppdrag att utreda förutsättningar 

för att sprida kunskap, utbildning och 

systemlösningar till kommuner utanför GR. Arbetet 

stoppades till följd av att upphandlad byrå förlorade 

avtalet samt av covid.

Ekonomichef 2021-12-31



IK-plan GR 2021

GR Internkontrollplan 2021

Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

L6 LOU - kunskap Lyfts och fastställas av styrelsen årligen. 3750 1 LOU jurister finns upphandlade på ramavtal. Råd och 

stöd kan också fås från INK och på GR. INK erbjuder 

gratis utbildningar inom upphandlingsområdet löpande. 

GR:s uppdrag innehåller inte upphandling för ramavtal 

för våra medlemskommuer. Samtliga GR:s 

medlemskommuner har möjlighet att ansluta sig till INK. 

GR ska inte konkurrera med INK utan om gemensamma 

upphandlingar för regionens kommuner behöver göras 

så ska detta göras av INK. Samtliga chefer har under 

hösten 2019 genomgått utbildning samt workshop med 

fokus på vilka som ska genomföra upphandlingar och 

inköp bland våra medarbetare. Ett behov av juridiskt 

stöd för avtalsjuridik och upphandlingsjuridik har 

identifierats. Avtalsjurist/upphandlingskompetens har 

kunnat rekryteras in på del av en tjänst i samband med 

annan rekrytering. Ett utökat centralt stöd till GR:s 

verksamheter i dessa frågor finns från och med 

september månad 2020. 

Åtgärd krävs

Vid genomförd workshop under 2019 framkom ett 

behov av att se över vilka som ska hantera inköp 

inom organisationen. Dessa medarbetare behöver 

stärkt kompetensen inom området och detta genom 

intern utbildningsinsats alternativt av INK göteborgs 

stad.

Administrativ 

chef/Ekonomichef

2021-12-31

L7 GDPR Ny lag trädde i kraft maj 2018, GDPR. GR har ett 

Dataskyddsombud och dataskyddsansvariga på varje 

avdelning som kan stödja GR:s personal och 

verksamheter så att lagen efterlevs. Det finns dock en 

risk att vi inte har den kompetens som krävs på plats. 

4000 1 Dataskyddsombud (DSO) är anställd sedan april 2018 

och ytterligare en från december 2020. Dessa utför även 

tjänster inom området gentemot åtta 

medlemskommuner där ett samverkansavtal ligger i 

botten. Avdelningscheferna är utsedda som dataskydds-

ansvariga (DSA) i organisationen och 

förbundsdirektören företräder Förbundsstyrelsen som 

DSA och är tillika ansvarig för incident-rapportering till 

Datainspektionen. Integritetspolicy för GR fastställd och 

kommunicerad. Rutin för incidentrapportering 

framtagen. Plan för kommunikation fastlagt. 

Utbildningstillfällen har hållits av DSO för medarbetarna i 

organisationen och kommer att ske löpande framgent i 

form av informationsinsatser i  ledningsgruppen och 

stora chefsgruppen och på APT. DSA utsedda, DSS är 

utsedda och utbildas i februari 2020, för att kunna vara 

DSOs förlängda arm ut i verksamheterna.  Arbetet med 

att stärka upp komptensen inom området kommer att 

Åtgärd krävs

Under 2021 kommer ett omtag att ske i arbetet  för 

att GDPR säkra GR. Organisationen kopplat till 

ansvarsfrågan kommer att ses över och en intern 

arbetsgrupp kommer tillsättas för ett mer 

systematiskt arbete i frågan.Ett omtag i att upprätta 

ett registerförteckning ska slutföras efter att nytt 

verktyg är inköpt. Arbetet är pågående och kommer 

vara fortlöpande.Workshop ..........

Förbundsdirektör Löpande

R3 Projektstyrning/Projektrapp

ortering

Risk för bristande projektstyrning. Risk att det inte sker en 

regelbunden och korrekt återrapportering av projektens 

status samt måluppfyllelse till Ekonomienheten från 

verksamheten. Risk att regler gällande projektrutiner ej är 

uppdaterade samt utkommunicerade i organisationen. 

2450 3 Uppföljning sker av projekt med kostnader och/eller 

intäkter över 500 tkr enligt en utarbetad mall. Även 

pågående projekt med lägre kostnader och/eller intäkter 

måste inkomma med underlag som styrker motpart, 

samt projektets längd. Månadsrapporter är på plats. 

Samtliga större ansökningar ska passera projektekonom 

före inskick av ansökan. Samtliga större projekt lyfts till 

Ledningsgrupp för förankring och beslut. 

Projektledarkontrakt har under 2020 arbetas fram  och 

ska implemeteras i organiationen under våren 2021. 

Syftet är att ytterligare klargöra ansvar och befogenheter 

för våra projektedare inom GR. 

Åtgärd krävs

Projektledarkontrakt som togs fram under 2020 ska 

förstärka arbetet med våra projekt som komplement 

till befintliga uppdragsbeskrivningar. Detta i syfte att 

ytterligare klargöra ansvar och befogenheter för alla 

våra projektedare inom GR. Informeras till 

respektive avdelningschef under våren 2021.

Ekonomichef 2021-03-31



IK-plan GR 2021

GR Internkontrollplan 2021

Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

VP1 Bristfällig 

beställarkompetens

Det en risk för bristfällig beställarkompetens och därmed 

efterlevnad av LoU vid inköp och upphandlingar. Det 

finns en risk att felaktiga direktupphandlingar sker, att GR 

ej följer de ramavtal som finns samt vänder sig till fel 

leverantörer beroende på bristfällig beställarkompetens i 

organisationen. Det sker idag inköp som strider mot 

ramavtal. Kompetens saknas ibland hos medarbetare. 

Chefer behöver vara mer observanta på inköp och utlägg 

innan beställning görs. Attestant ska alltid vara 

informerad innan beställningar görs.

4690 1 Samtliga leverantörer som GR har handlat av under ett 

år tas fram och sammanställning görs för hur mycket 

som har handlats på ramavtal samt om det finns risk att 

inköp har gjorts som bryter mot ramavtal eller LoU, 

rapporteras till styrelse. Fördjupad granskning har 

genomförts inom detta område och handlingsplan tagits 

fram och är under genomförande. Nuvarande policy är 

uppdaterad och tagen i FS. Se även L6
Åtgärd krävs

Se L6. Ledningsgrupp 2021-12-31

VP6 Mutor Det finns risk att en person tar emot gåvor i utbyte mot ett 

fördelaktigt kontrakt vilket skulle kunna påverka GR 

negativt. Det finns en risk att regler för vad som är tillåtet 

eller ej avseende mutor etc. är otydliga och ej 

utkommunicerade i organisationen. 

3149 2 Uppdaterade riktlinjer för gåvor finns på Intranätet. Har 

dessa förmedlas till verksamhetesansvariga och övriga 

anställda?
Åtgärd krävs

En tydlighet från chefer till medarbetare om att även 

väldigt små gåvor också bedöms som mutor. 

Eventuella ringa gåvor delas med övriga 

medarbetare på GR för att inte vara en muta. 

Riktlinjerna behöver tydliggöras för chefer och 

medarbetare under 2021.

Ledningsgrupp/Administrati

v chef

2021-12-31

VP52 Arbetsmiljöansvar Nya chefer på flera nivåer finns i organisationen. 

Arbetsmiljöansvaret och delegeringen är otydlig i 

förhållande till nuvarande organisation.

2000 1 Det finns idag en delegering av arbetsmiljö-ansvaret, 

men den behöver ses över löpande. Utbildning har 

genomförts för GR:s samtliga chefer men några 

delegeringar återstår för några chefer. Fördelning av 

arbetsmiljöansvar steg 1, från förbundsdirektör till 

avdelningschefer kommer ske under hösten 2020. Steg 

2, från avd.chef till verksamhetschef/enhetschef under 

våren 2021. Parallellt kommer inventering av 

kunskapshöjande insatser att ske vid behov av HR 

strateg eller extern part.

Åtgärd krävs

Delegeringen kvarstår för enstaka chefer inom GR 

(se åtgärder på plats).

Förbundsdirektör 2021-06-30



IK-plan GR 

uppföljning av 2020

Till instruktion IK plan GR 2021

GR Internkontrollplan - uppföljning från föregående år 2020

Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

OM1 Ekonomiska 

förutsättningar. 

Nationella förutsättningar/demografiska utmaningar. 

Prognoser från SKR, Ekonomistyrningsverket och 

Finansdepartementet gällande de ekonomiska 

förutsättningarna de kommande åren tyder på stora 

verksamhets-mässiga och ekonomiska utmaningar för 

kommunsektorn. Hur kommer detta att påverka GR. 

Viktigt att vara proaktiv och identifiera 

samverkansområden där vi kan och ska ge nytta till våra 

medlemskommuner. GR är alternativfinansierat till 85% 

där kommunerna är en av finansiärerna. 

Verksamhetsmässiga och ekonomiska utmaningar för 

medlems-kommunerna kan få konsekvenser för GRs 

verksamhet och ekonomi. 

3450 2 Omvärldsanalys och riskbedömning ur ett ekonomi- och 

verksamhetsperspektiv görs löpande i arbetet. Ekonomiska 

risker kopplat till covid-19  är identifierade inför 2021 och där 

inkluderas de insatser som bromsades upp under 2020 för att 

säkra ekonomin. Fortsatt bedömning för hur läget ser ut under 

2021 och inför 2022 görs löpande under året då konjunkturen 

är osäker. Åtgärd krävs

Utveckla det redan uppstartade arbetet med en 

löpande omvärldsanalys och riskbedömning 

kopplat till den ekonomisk uppföljningen av 

verksamheten. 

Ledningsgrupp/Ekonomich

ef.

Kontinuerligt

V7 Krisberedskap Det finns en risk för bristfällig krisberedskap inom GR, 

dvs. risk avseende bristfälliga rutiner för hur GR skall 

hantera media, olyckor, dödsfall, brand etc. 

1470 2 Krispärm ska uppdateras årligen. Krispärm ska finnas hos alla 

avdelningschefer och nyckel-personer inom IT, brand och 

säkerhet. Kris-pärmen, som återfinns digitalt på intranätet 

samt som fysisk pärm, har nu uppdaterats och pärmarna har 

färdigställas.  Pärmarna kommer att lämnas ut till berörda 

under våren 2021.

OK

Kvarstår endast att överräckas till berörda. Administrativ chef 2020-12-31

V12 Informationsöverföring Kompetensförsörjning. Risk för brist i 

informationsöverföring i samband med projektavslut eller 

anställnings upphörande. Tydliga rutiner behövs och 

ansvar tilldelas.

3450 2 Bemannar projekt med befintlig personal som är 

tillsvidareanställda i första hand. Bättre Offeboardingrutiner 

planeras och ska uppdateras av HR. Åtgärd krävs

Dokumenthantering och slutlagring diskuteras. Ledningsgruppen 2021-12-31

V13 Samverkan inom GR Det finns en risk för att vi missar vad övriga verksamheter 

har för pågående uppdrag och se möjliga samarbeten. I 

det löpande så missar vi att ha koll på vad andra 

verksamheter gör.

3795 1 Medarbetardagen 2019 hade fokus på samarbete och 

tvärande processer mellan verksamheterna. Frågan hanteras 

nu och exempelvis har en delad EU tjänst mellan AoV samt 

GRU prövats med framgång under 2020. 

Ledningsgruppsutveckling, där även stora chefsgruppen har 

integrerats, har också påbörjats i syfte att bland annat öka 

samverkan inom organisationen där det är relevant. Ett ökat 

behov av gemensam stödfunktion för upphandlingar har 

identifierats och förstärkt organisationen 2020. Behovet har 

mötts genom rekrytering och omfördelning av arbetsuppgifter. 

Coronapandemin har satt ljuset på behov av 

utvecklingsinsatser samt styrning och ledning av "Digitala 

GR". Frukostmöten för våra medarbetare är inplanerade för 

våren 2021 för att fortsätta sprida kunskap över avdelnings-

gränserna nu när covid fortsatt tvingar oss att arbeta på 

distans.

Åtgärd krävs

Den utvecklingsinsatsen som nu pågår i 

ledningsgruppen påverkar hela 

ledningssystemet. Ett tydligt fokusområde är 

utveckling av arbetssätt och tvärfunktionella 

ansvarsområden. Frukostmöten är inplanerade 

för våren 2021 i syfte att fortsätta sprida 

kunskap över avdelningsgränserna nu när covid 

fortsatt tvingar oss att arbeta på distans. 

Ledningsgruppen Löpande

V15 Förväntningar på GR Det är viktigt för GR att ha en nära koppling till 

medlemskommunerna eftersom dialogen utgör grunden 

för att förbundet arbetar med rätt områden utifrån 

kommunernas behov. Dialogen är också viktig för att 

kommunerna ska använda kommunalförbundet optimalt. 

Risk att ett förväntansglapp kan uppstå om dialogen 

saknas.

4500 2 Det pågår en kontinuerlig kunskapsspridning till 

medlemskommunerna, såväl för politiker som för 

tjänstepersoner. Viktigt med tydlighet i uppdraget kopplat till 

den nya strategiska inriktningen. Presentation av GR  och vår 

ekonomimodell etc har pågått kontinuerligt under 2020. 

Kommunbesök är genomförda under vintern och dialog kring 

den framtida politiska organisationen inför nästa 

mandatperiod pågår.

Åtgärd krävs

Kommunbesök pågår och dialog pågår kopplat 

till om en eventuell rådslagsrunda ska 

genomföras i våra medlemskommuner. Arbetet 

med översynen av den framtida politiska 

organisationen ska slutföras.

Förbundsdirektör Löpande

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER
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Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

V17 Spetskompetens Risk avseende spetskompetens. Spets-kompetens kostar 

GR (löner, förmåner etc.). Det finns en risk att GR förlorar 

spännande uppdrag som kräver en viss kompetens då 

GR inte, pga. kostnadsskäl, kan ta in rätt 

spetskompetens. Risk med kompetensförsörjning till rätt 

lön. I takt med den stora tillväxten i regionen ökar 

konkurrensen på arbetsmarknaden genrellt, men kanske 

särskilt inom områden som region-planerare och 

systemutvecklare där man framför-allt konkurrerar även 

med den privata sektorn. Med detta ser vi ökande 

lönenivåer vilka vi har svårt att möta inom det offentliga. 

Risk för kompetensflykt och löneglidning finns.

4125 3 Pågående genomlysning och framtagande av ny löneprocess 

kommer att underlätta och tydliggöra möjligheten att rikta 

prioriteringar framgent. En HR-strateg har förstärkt 

Personalenheten under 2019. Utvecklingsarbetet med HR-

processerna inklusive löneprocessen fortskrider. 

Lönekartläggning och omvärldsanalyser görs kontinuerligt för 

att följa arbetsmarknaden. Löneprocessen syftar till att bland 

annat möjliggöra gemensamma prioriterade satsningar som 

underlättar att rekrytera men även att behålla 

spetskompetens. Identifiering görs löpande där särskilda 

satsningar behöver göras för att uppnå förväntat resultat i 

relation till omvärlden och dess behov.

OK

Löneprocessen syftar till att bland annat 

möjliggöra gemensamma prioriterade satsningar 

som underlättar att rekrytera men även att 

behålla spetskompetens.

Ledningsgruppen Löpande

V19 Verksamhetsnytta 

(uppföljning av)

Det finns en identifierad komplexitet när det gäller att följa 

upp det mervärde som GR:s verksamhet ska bidra till i 

dess medlemskommuner.

3850 1 Ny plan för uppföljning är framtagen och vi kommer att 

koncentrera arbetet på kommunikationsinsatser framgent. 

Utveckling av mål- och uppföljningsdokument pågår. Metoden 

för uppföljning fortsätter att utvecklas under året. Arbetet 

påbörjat och följer lagd plan.  Hänger ihop med V15. 
Åtgärd krävs

Utveckling av mål- och uppföljningsdokument 

pågår. Metoden för uppföljning utvecklas 

ytterligare under året.

Ledningsgruppen Löpande

V20 FoU: FoU-strategi FoU: GR:s forsknings- och utvecklingsstrategi är inte 

tillräckligt tydlig. 

2000 3 FoU i Väst stärker kunskapsutveckling inom välfärdsområdet 

genom att synliggöra erfarenheter och befintliga kunskaper, 

utveckla ny kunskap och visa på goda exempel. Vi genomför 

kompetens- och metodutvecklingsinsatser genom till exempel 

lärande, dialog och implementerings-stöd med utgångspunkt i 

forskning och samlad erfarenhet. Resultatet av forsknings- 

och utvecklingsarbetet diskuteras fortlöpande i 

Göteborgsregionens olika nätverk och bidrar till lärande och 

förbättringar. FoU-enheten kan vara en resurs för hela GR:s 

organisation, vilket planerades att utredas under 2020. 

Coronapandemin med begränsningar i ekonomin har fördröjt 

det här utvecklingsarbetet under 2020. Bereds i 

ledningsgruppen som hanterar när nästa steg ska tas.

Åtgärd krävs

FoU-enheten på GR kan vara en resurs för hela 

organisationen, vilket kommer att utredas av 

ledningsgruppen under  2021. 

Ledningsgruppen 2021-12-31

V32 Lokalbehov I en föränderlig organisation finns en risk att  

lokalutformning inte är anpassad för verksamhetens 

behov och medarbetare.

1715 1 Inför avtalsförlängning av nuvarande hyreskontrakt har en 

kartläggning gjorts av behoven och hur vi kan nyttja våra 

lokaler optimalt. Behovet kan på kort sikt tillgodoses genom 

mer effektivt nyttjande av kontorsrum, konferenslokaler och 

allmänna ytor. En dialog kring hur vi på längre sikt ska nyttja 

våra lokaler på bästa och mest effektiva sätt behöver fortsätta 

även under 2021. En översyn av ett bättre 

rumshanteringssystem behöver göras i syfte att mer effektivt 

kunna nyttja mötesrum och arbetsplatser. En dialog med 

hyresvärd har genomförts inför nytt hyresavtal som tecknades 

per september 2020. 

OK

En strategisk diskussion kring hur vi på längre 

sikt ska nyttja våra lokaler på bästa och mest 

effektiva sätt behöver fortsätta även under 2021. 

En översyn av ett bättre rumshanteringssystem 

görs i syfte att mer effektivt kunna nyttja 

mötesrum och arbetsplatser.

Administrativ chef 2021-06-30

RV1 Kommunikationspolicy Sociala medier för GR:s verksamhet kan användas på 

felaktigt sätt utanför GR:s kontroll. Det finns en risk för 

bristfällig kontroll över bevakning av sociala medier som 

kan påverka GR:s rykte och varumärke. 

2600 1 Riktlinjer för sociala medier har tagits fram för att ge 

vägledning och stöd till våra anställda. Finns publicerade på 

GR:s Intranät. Ett stycke i den nya IT och telefonipolicyn lyfter 

också vikten för medarbetare att tydligt särskilja privatroll och 

yrkesroll i användande av sociala medier. Arbetet med att ta 

fram en policy för kommunikation planerades att pågå 

parallellt med webbut-vecklingsprojektet. Arbetet kring ny 

kommunikationspolicy hann inte påbörjas under 2020 då 

webbutvecklingsarbetet försköts i tid på grund av covid-19.                                            

Åtgärd krävs

Arbetet med att ta fram en policy för 

kommunikation pågår parallellt med 

webbutvecklingsprojektet. 

Förbundsdirektör och 

Kommunikationsstrateg

2021-06-30
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Risk Rubrik Riskbeskrivning Total Fokus Åtgärder på plats Status/Exponering Planerade åtgärder Ansvarig Tidplan

RISK KONTROLLMOMENT ÅTGÄRDER

IT6 Egenutvecklade IT system Det är av största vikt att vi säkrar drift, ekonomi och 

långsiktig hållbarhet kring de IT verktyg och 

verksamhetssystem som vi utvecklar inom 

organisationen. Kompetens och Infrastruktur måste 

ständigt prövas för hållbar utveckling. T ex Indra, 

Praktikplatsen, Läromedelsinköp, kursadministration mm.

3500

2

GRU startar inga digitala utvecklingsprojekt utan att våra 

medlemmar har ett behov och alla projekt är finansierade. 

INDRA-utmaningen i form av finansiering av avskrivningar 

mm är nu utlöst. För IKE och KAA finns en plan och ök med 

kommunerna att bära de nedlagda kostnaderna på ett helt 

annat sätt. Förvaltningsledare för Indra är rekryterad och på 

plats. Jobbar med att säkra strategierna. Bygger en starkare 

infrastruktur för systemen tillsammans med GRU:s 

Systemutvecklingsenhet.

OK

Jobbar med att säkra strategierna. Bygger en 

starkare infrastruktur för systemen.

Utbildningschefen Löpande

L1 Policies Risk att organisationens policies (IT-policy, Inköps-och 

Upphandlingspolicy, Arbetsmiljö-policy, Lönepolicy etc.) 

inte efterlevs, inte är uppdaterade samt inte är tydligt 

utkommunicerade i organisationen. 

3500 1 Genomgång och uppdatering av samtliga policies, samt GRs 

värdegrund, sker övergripande en gång per år, samt att de 

skickas till styrelsen för kännedom. Kommunikation kring 

gällande policies ska ske vid introduktion av nya medarbetare 

samt tas upp vid medarbetarsamtal och annan dialog mellan 

chef och medarbetare. Efter beslut i Ledningsgrupp om 

antagande av ny policy vilar ansvaret på närmaste chef att 

delge sina medarbetare dess innehåll. Länk till Policys & 

Riklinjer finns på Intranätets första sida under Direktlänkar. 

Introduktion för nyanställda innefattar presentation av Policys 

och riktlinjer. En grundligare översyn har genomförts under 

2020 och förbundsstyrelsen fattade beslut om dessa i 

september 2020. Publicerade på intranätet och samtliga 

nyanställda får information om dessa vid introduktionen.                                                                                                                                                                

OK

Översyn är genomförd kopplad till genomförd 

fördjupad granskning. Här klargörs vilka 

styrdokument som ska till Förbundsstyrelsen för 

beslut. Dokumentansvariga ska utses. Översyn 

genomförts för att renodla policys och tillhörande 

riktlinjer. Introduktionen för nyanställda behöver 

ses över. Alla nyanställda ska få samma 

information om vilka policys som gäller inom 

organisationen. Detta hanteras centralt.

Administrativ chef 2020-12-31

VP51 Uppföljning IK plan IK planen finns för årlig översyn men uppföljning av 

åtgärder fungerar dåligt.

3450 2 Uppföljning av åtgärder görs i samband med arbetet med 

delårs- och årsbokslut i GR:s ledningsgrupp, dvs tre gånger 

per år. Uppföljningen av IK-planen per delår april 2020 fick stå 

tillbaka till fördel för arbetet med den ekonomiska 

handlingsplanen utifrån covid-19. Arbetet per delår augusti 

genomfört och översändes till förbundstyrelsen som en 

lägesrapportering. IK-planen ska återrapporteras till 

förbundsstyrelsen en gång per år. Plan och återrapportering 

görs vid andra mötet efter årsskiftet. 

OK

Återrapporteras till förbundsstyrelsen årligen. 

Uppföljning av åtgärder görs i samband med 

arbetet med delårs- och årsbokslut i GR:s 

ledningsgrupp, dvs tre gånger per år. 

Ekonomichef Löpande

VP52 Arbetsmiljöansvar Nya chefer på flera nivåer finns i organisationen. 

Arbetsmiljöansvaret och delegeringen är otydlig i 

förhållande till nuvarande organisation.

2000 1 Det finns idag en delegering av arbetsmiljö-ansvaret, men 

den behöver ses över löpande. Utbildning har genomförts för 

GR:s samtliga chefer men några delegeringar återstår för 

några chefer. Fördelning av arbetsmiljöansvar steg 1, från 

förbundsdirektör till avdelningschefer kommer ske under 

hösten 2020. Steg 2, från avd.chef till 

verksamhetschef/enhetschef under våren 2021. Parallellt 

kommer inventering av kunskapshöjande insatser att ske vid 

behov av HR strateg eller extern part.

Åtgärd krävs

Delegeringen kvarstår för enstaka chefer inom 

GR (se åtgärder på plats).

Förbundsdirektör 2021-06-30
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Datum: åååå-mm-dd  

Uppföljning av 
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt 
i bolag för 2020   

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås godkänna föreliggande uppföljning avseende sin 

utförda uppsiktsplikt i egna bolag för 2020.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås fastställa att ISGR AB samt Gryning Vård AB 

bedrivit sin verksamhet under 2020 i enlighet med det fastställda ändamålet 

för verksamheten.  

 

Förbundsstyrelsen föreslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan. 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen 

av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter 

som bedrivs i bolagsform. Förbundsstyrelsens uppsikt över GR:s hel- och 

delägda bolagsverksamheter syftar till att säkerställa att de uppfyller det 

ändamål med verksamheten som har fastställts samt att verksamheten utförs 

inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det 

för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under 

föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Dialogen med bolagen har fungerat bra under året. Ett antal ägarsamråd har 

genomförts med de av GR ägda bolagen. Ägardialogen dokumenteras i form av 

ett protokoll. För Gryning har det under 2020 varit fortsatt fokus på det 

omställningsarbete som pågår och därför har extra ägarsamråd ägt rum. För 

ISGR:s del har det fortsatt varit mycket fokus på lokalsituationen., 

Förbundsdirektören har även haft löpande kontakt med bolagens VD:ar. 

Ungefär tre gånger per år träffar förbundsdirektören respektive VD för att 

diskutera möjligheter och utmaningar för verksamheten under året.  

Vår samlade bedömning är att det finns såväl formella rutiner som inarbetade 

informella strukturer för formerna för uppsiktsplikten för både Gryning Vård 

AB och ISGR AB. Vi bedömer därför att förbundsstyrelsens uppsiktsplikt är 

ändamålsenlig och att den fungerat tillfredställande.  

Beslutsunderlag 
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• Självskattning Gryning Vård AB för 2020 

• Självskattning ISGR AB för 2020 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund 

Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen 

av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter 

som bedrivs i bolagsform. Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1§ innehåller 

regler om styrelsens upp-siktsplikt. Kommunallagen är en ramlag och 

förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsiktsplikten. Detta 

innebär att det är upp till GR att utforma uppsikts-pliktens innehåll och hur 

den ska genomföras i praktiken.  

Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsiktsplikten för sina bolag. 

Syftet är att förbundsstyrelsens uppsikt redovisas och att de beslut som fattas 

kan överklagas i form av laglighetsprövning enligt kommunallagen. 

Förbundsstyrelsen ska i årliga beslut för varje hel- eller delägt aktiebolag pröva 

om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår varit 

förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för 

de kommunala befogenheterna.  

Om förbundsstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet 

inte uppfyller kraven i kommunallagen ska förbundsstyrelsen lämna förslag till 

förbundsfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga 

åtgärder för att säkerställa att kraven som anges i kommunallagen är uppfyllda.  

Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det 

för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under 

föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet 

och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.  

Baserat på förbundsdirektörens yttrande fattar förbundsstyrelsen årligen 

beslut om huruvida verksamheten i av GR hel- och delägda aktiebolag under 

föregående kalenderår bedrivits i enlighet med fastställt ändamål och inom 

ramen för de kommunala befogenheterna. Förbundsdirektörens yttrande och 

förbundsstyrelsens beslut behandlas senast på förbundsstyrelsens 

sammanträde i maj månad året efter aktuellt verksamhetsår. 

Förbundsstyrelsens beslut bör lämnas som skriftlig information till 

förbundsfullmäktige och delges respektive bolag.  

Uppsiktspliktens innehåll  

Uppsiktsplikten omfattar både ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning. 

Uppsiktspliktens innehåll som anges nedan kan begränsas i omfattning om det 

bedöms rimligt med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och 

omständigheterna i övrigt.  
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För varje mandatperiod utser förbundsstyrelsen ett ägarombud för respektive 

bolag. 

Förbundsstyrelsens uppsikt över bolag utövas i första hand genom att 

förbundsledningen via sitt kansli tar del av:  

• styrelseprotokoll 

• protokoll från bolagsstämma eller motsvarande 

• protokoll från ägarsamråd eller motsvarande 

• budget och verksamhetsplan 

• delårsrapport (-er) 

• årsredovisning 

• revisorernas granskningsrapporter 

• årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål 

för verksamheten  

• årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar  

 

Ovanstående dokument redovisas in löpande från respektive bolag till 

förbundsstyrelsens kanslifunktion – undantag är dokument som omfattas av 

sekretess genom lagstiftning. Vid behov ges också särskild information vid 

förbundsstyrelsens sammanträde.  

Hur har GR arbetat med uppsiktsplikten under 2020?  

GR äger Göteborgsregionens internationella skola (ISGR AB) med 100 procent 

och Gryning Vård AB med 54 procent. Förbundsstyrelsens ansvarar för att ha 

uppsikt över GR:s bolag, såväl helägda som delägda. Detta kan exempelvis 

innebära att kontrollera att regelverk efterlevs, att ekonomin sköts och att 

verksamheten bedrivs effektivt.  

Bolagens VD och styrelse har redovisat respektives verksamhet under året i 

förhållande till det fastställda ändamålet för verksamheten. Detta gör VD för 

Gryning Vård AB samt ISGR AB i samband med att årsredovisningen beretts.  

I ägardirektiven har ägarna och bolagen kommit överens om hur de ska 

samverka inom ramen för det gemensamma ägandet. Ägarsamråd har 

genomförts regelbundet.  

För Gryning Vård AB har året präglats av en stor omställning i bolaget. Detta 

läge har även krävt omfattande insatser även för ägarna sammantaget och då 

inte minst för GR som största ägare till bolaget. Bolagets utveckling har varit 

föremål för löpande lägesrapporter på såväl förbundsstyrelsemöten som i 

förbundsstyrelsens presidium. Förutom flertaliga avgivna muntliga 

lägesrapporteringar har fyra skriftliga rapporter redovisats. Dessutom har även 

samtliga medlemskommuner tillhörande bolagets fyra ägare beretts möjlighet 
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att svara på frågor kring nyttjandet av bolaget nu och framgent och inför 

framtida strategiska ställningstaganden i ägarkonstellationen. 

För att uppfylla informationskravet har även de av GR ägda bolagen årligen 

ombetts att avge en redovisning där VD beskriver bolagets interna kontroll och 

organisering. Denna redovisning avseende 2020 biläggs detta ärende. Hur den 

interna kontrollen fungerar inom respektive bolag framgår även ur 

revisorernas avlämnade rapporter för respektive bolag. GR:s förbundsdirektör 

och ekonomichef ansvarar för att informationen analyseras med hänsyn till 

verksamhetens ändamål och ekonomi samt att den löpande delges 

förbundsstyrelsen. Detta har genomförts. 

 

I de gällande bolagsordningarna anges vilket det kommunala ändamålet med 

ett bolag är. Vidare ska kopia av protokoll med tillhörande handlingar från 

bolagsstämma och från styrelsens sammanträden så snart det kan ske 

överlämnas till GR:s förbundsledning som hanterar GR:s bolagsfrågor. Detta 

har gjorts.  

I ägardirektiven som fullmäktige antagit framgår det kommunala ändamålet, 

bolagens uppdrag och inriktning. Där finns angivna mål för bolagets 

verksamhet.  

I övrigt kan nedanstående aktiviteter redovisas kring insatser som genomförts 

under 2020 kopplat till uppsiktsplikten:  

• Bolagens budgetar och planer har begärts in liksom månads-, delårs-

rapporter och årsredovisning.  

• Revisorernas granskningsrapporter över bolagen delges GR:s 

förbundsledning årligen vid separata möten med såväl de förtroende-

valda revisorerna som med de upphandlade revisorerna från EY. 

• Kontinuerliga ägarsamråd har genomförts regelbundet under 

verksamhetsåret. 

• För Gryning Vård AB beskrivs i konsortialavtalet formerna för 

ägarsamrådet. Ägarsamråd ska genomföras minst en gång årligen. 

Under 2020 har tre ägarsamråd ägt rum med ägarkonstellationen i 

Gryning Vård AB. GR:s ägarrepresentant för mandatperioden, Bo 

Pettersson (S) ledamot i förbundsstyrelsen, är utsedd av förbunds-

fullmäktige. GR:s förbundsdirektör och ekonomichef deltar också.  

• Presidiet och VD för ISGR har avrapporterat skolans verksamhet för 

förbundsstyrelsen respektive förbundsstyrelsens presidium i GR vid 

några tillfällen 2020, främst kopplat till processen med nya lokaler. 

Utsedd ägarrepresentant av förbundsfullmäktige för ISGR AB har varit 

Susanne Wirdemo (M). 

• GR:s ekonomichef har dessutom haft ett uppdrag att kontinuerligt följa 

framför allt Gryning AB:s ekonomiska utveckling kopplat till det av 

ägarkonstellationen uttryckta ekonomiska målet för 2020. Vidare be-
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slutade ägarna i samband med ägarsamråd i februari 2020 att Gryning 

Vård AB skulle lämna månatlig rapportering till GR:s förbundsdirektör. 

Rapporteringen till GR:s förbundsdirektör har omfattat ekonomiskt 

utfall, beläggningsgrad och kassalikviditet. 

GR:s förbundsdirektör och bolagens respektive VD har haft avstämning 

på tjänstemannanivå utifrån olika aktuella frågeställningar löpande 

under året. 

 

Det är i huvudsak GR:s ekonomichef och förbundsstyrelsens sekreterare som 

tar del av och analyserar de inskickade underlagen från bolagen. Vid behov 

vidarebefordras informationen till förbundsdirektör. Frågor av väsentlig 

karaktär lyfts till förbundsstyrelsen via presidiet. All insänd dokumentation i 

enlighet med den av förbunds-styrelsen fastställda riktlinjen finns samlad på 

en gemensam virtuell yta inom förbundsstyrelsens kansli. 

 

GR:s samlade bedömning kring genomförd uppsikt och kopplat till ovan-

stående redovisning samt med hänvisning till respektive bolags själv-

skattningar är att förbundsstyrelsens uppsiktsplikt för 2020 varit ändamåls-

enlig och att den fungerat tillfredsställande. 

 

Avslutningsvis har en fördjupad granskning kring uppsiktsplikten genomförts 

av GR:s revisorer i slutet av 2020. Utifrån vad granskningen visat så är den 

sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en 

ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot 

bakgrund av att det finns flera olika konstellationer som utövat uppsikt över 

bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det 

samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till förbunds-

styrelsen. Den genomförda granskningen har resulterat i att en handlingsplan 

tagits fram för att möta de förbättringar som revisionen lyft och handlings-

planen finns med som särskilt ärende på förbundsstyrelsens möte 2021-03-19. 

 

Helena Söderbäck     Bo Andersson 

Förbundsdirektör     Ekonomichef 

Skickas till 

• Gryning Vård 

• ISGR 
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Gryning Vårds ändamålsuppfyllnad och riskbedömningsarbete  
 

Ändamålsuppfyllnad  
Syftet med bolagets verksamhet och dess ramar regleras i bolagsordningen, konsortialavtalet och 

ägardirektivet. Bolagets syfte 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.  

 
Uppföljningen av Bolagets ändamålsuppfyllnad sker genom arbetssätten som följer andra 

beslutade och vägledande dokument såsom t ex. styrelsearbetsordning, VD-instruktioner och 

attestreglemente. Genom dessa regleras det löpande arbetet mer i detalj.  
 

Uppföljning och granskning sker genom fler olika forum:  

 
- Styrelsen utses av ägarna. Styrelsen har cirka sju styrelsemöten under ett år och 

därutöver en strategikonferens. Styrelseåret följer ett årshjul med olika teman för 

respektive styrelsemöte. Regelbunden information ges vid varje möte om bolagets 

affärsmässiga-, allmänna samt verksamhetsmässiga läge. Inför varje styrelsemöte bifogas 

en VD-rapport med övriga berörda handlingar. Bolagets styrelseledamöter har utbildats 

och erhållit certifiering av Styrelseakademien.  

- Ägarsamråd där ägarföreträdarna får information om bolagets status, både 

affärsmässigt-, allmänt samt verksamhetsmässigt.  

- Revisorer bolagets externrevisorer granskar verksamheten, både utifrån ett process-

perspektiv och genom ren siffergranskning. För 2020 kommer revisorerna från EY.  

- Lekmannarevisorer utses av ägarna. De ansvarar för löpande granskning av bolagets 

status. Regelbundna möten under året sker med samtliga revisorer. Bolagets 

lekmannarevisorer får också samtliga styrelsehandlingar. EY är sammankallande vid 

lekmannarevisionsmötena.  

 
Därutöver finns fler lagar, regler och kontrollmyndigheter som granskar olika delar av 

verksamheten. Exempelvis är enheternas tillstånd utfärdade av Inspektionen för Vård och Omsorg 

(IVO), som dessutom gör regelbundna inspektioner för att verifiera att verksamheten uppfyller de 

lagar och krav som finns från lagstiftarna och likaså för att tillståndet fortsatt ska gälla. 

Arbetsmiljöverket är en annan myndighet som gör sina granskningar.                                                                  

 

Sammantaget är bedömningen att bolaget väl uppfyller både ändamål, syfte och ramar. Samtliga 

de kontrollfunktioner som definieras i ägardokumenten finns. Samtliga berörda instanser uttrycker 

överlag positiva omdömen kring hur bolaget drivs. Därutöver har externrevisorerna kontinuerligt 

sedan 2001 lämnat en ren revisionsrapport utan anmärkningar. Vd och styrelse har beviljats 

ansvarsfrihet. 
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Riskbedömningsarbetet utifrån Interkontroll  
Bolaget använder den så kallade COSO-modellen när riskbedömning utifrån en helhetssyn 

genomförs. Årligen har omvärderingar genomförts, där risker både avförts och tillkommit. 

Ekonomichef ansvarar för löpande uppföljning och dokumentation av internkontrollplanen. 

Kontinuerlig dialog sker med bolagets Vd.  
 

Processen innebär att styrelsen varje år får en genomgång inför nästkommande år där de 

prioriterade riskerna och de planerade åtgärderna framgår. – Se ”Styrelsehandling nr 11a och 

styrelsehandling 11b” från styrelsemötet 2020-12-17. 

  
Dessutom sker en återrapportering till styrelsen tidigare under hösten där bolagsledningen redogör 

för status på årets risker och de planerade åtgärderna. I samband med återrapporteringen lämnas 

också en preliminär inriktning för nästkommande år. – Se ”Styrelsehandling nr 6a och 

styrelsehandling 6b” från styrelsemötet 2020-09-03. 

 

Därutöver sker löpande avrapporteringar i bolagsledningen för det åtgärdsarbete som pågår. Samt  

redovisas löpande internkontrollpunkter för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. Under 2020 

har internkontrollpunkterna ”Konjunktur och kommunernas ekonomiska förutsättningar”, 

”Förfrågningar och utbud” och ”Hög affärsrisk” hamnat i fokus utifrån den efterfrågeminskning 

som påbörjades hösten 2019 och kraftigt förstärktes under 2020 i samband med utbrottet av 

Covid-19. Efterfrågeminskningen har medfört att försäljningen 2020 är 130 mnkr lägre än 2019.  

 

 

 
Göteborg den 25 januari 2021  
 
Katarina Ahlqvist   Andreas Hasselteg 
VD Gryning Vård  Ekonomichef Gryning Vård 
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Uppsiktsplikten 2020                                                                                                                                                                        

ISGRs organisering av internkontrollarbetet innebär att medlemmarna i skolans ledningsgrupp ansvarar för 

olika sakområden och bevakar och följer upp vad som sker inom repektive område. Återrapportering till 

ledningsgruppen sker så snart en förändring inträffat. Återkoppling till ISGRs presidium och styrelse/nämnd 

avseende riskanalys och internkontroll sker fortlöpande. Uppdatering av internkontrollplanen sker en gång per 

termin. ISGR använder samma analysmodell som övriga enheter inom koncernen.  

Vidare träffas ISGRs presidium, VD, ekonomichef, lekmannareviorer samt biträde till dessa två till tre gånger 

per år för att gå igenom styrelsens arbete, riksbedömning och internkontroll, delårsrapport, löpande 

granskning, lokalfrågan mm. Mötena protokolleras. 

Tre till fyra gånger per år träffar ISGR GR:s förbundsdirektör och GR:s ekonomichef. Till GR skickar ISGR 

kontinuerligt ekonomiska månadsrapporter samt styrelsehandlingar. Även dessa möten protokolleras. Under 

hösten har information lämnats till förbundstyrelsen angående inhyrning av nya lokaler på Guldhedsgatan 6. 

Självskattning                                                                                                                                                                                         

ISGR skall enligt ägardirektivet ha en dokumenterad god kvalitet i utbildningen.  

ISGR är kvalitetssäkrat av Council of International School, CIS, sedan 2008 och har sedan dess upprätthålligt 

ackrediteringen. 

ISGR blir kontinuerligt granskad av IB- organisationen för att säkerställa att skolan arbetar enligt IB:s 

intentioner. De senaste granskningarna på både MYP ( högstadiet internationella sektionen, och PYP (lågstadiet 

internationella sektionen) blev väl godkända av IB- organisationen.  

99% av alla elever i år 9 ( på nationella sektionen) respektive år 10 ( på internationella sektionen) har godkända 

betyg och erhåller plats på gymnasiet.  

 ISGR har kontinuerliga möten med föräldraråd på samtliga avdelningar på skolan. 

En föräldra- samt en elevenkät utförs en gång per läsår. Resultaten är genomgående goda. 

Förbättringsområden som framförs är framförallt hur lokalerna ser ut och säkerheten i byggnaden på Götaberg. 

Möten sker fortlöpande med ISGR:s Företagsgrupp där representanter för de företag är med som har flest 

anställda vilka har barn som går på skolan. 

Kontinuerlig samverkan sker med de skandinaviska och baltiska internationella skolorna i organisationen Nordic 

Network. ISGR innehar två styrelseplatser i Nordic Network och detar varje år i konferenser med fortbildning 

för ledning och pedagogsk personal. Nordic Network är numera en ideell förening med ekonomiskt säte i 

Göteborg.   

ISGR arbetar med systematiskt kvalitetssäkring och har utformat ett årshjul till stöd för detta arbete. En gång 

om året redovisas arbetet med systematisk kvalitetsarbete och elevers resultat på båda sektionerna för ISGR:s 

styrelse och nämnd. 

Med anledning av ovan uppräknade insatser och åtgärder är ledningen för ISGRs bedömning att verksamheten 

bedrivs i enlighet med fastställd bolagsordning och ägardirektiv. 

Göteborg som ovan                                                                                                                                               

Birgitta Sandström Barac                                                                                                                                                             

Verkställande Direktör 
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Datum: åååå-mm-dd  

Återrapportering från data-
skyddsombudets granskning om 
användandet av kakor 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås anteckna informationen om dataskyddsombudets 

granskning av användandet av kakor på www.goteborgsregionen.se och 

www.praktikplatsen.se inklusive de åtgärder förbundet har vidtagit efter 

lämnad rekommendation. 

Sammanfattning av ärendet 

Under september 2020 påbörjade GR:s dataskyddsombud (DSO) en tillsyn 

avseende hur förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen som 

personuppgiftsansvariga följer GDPR och lagen om elektronisk 

kommunikation avseende hur kakor används på två hemsidor. 

www.goteborgsregionen.se samt www.praktikplatsen.se. 

Utifrån förbundets svar lämnade DSO 2021-01-13 bifogade rapport med 

rekommendationer. GR kommer att säkerställa att de lämnade 

rekommendationerna genomförs och följs upp inom ramen för vårt årliga 

arbete med den interna kontrollplanen där bevakningen av aktuella lagar och 

direktiv alltid är aktuell.  

 

Förbundsledningen har hanterat DSO:s rekommendationer enligt följande:  

För webbplatsen:  www.goteborgsregionen.se 

Goteborgsregionen.se kommer att vidta flera åtgärder för att anpassa och 

förbättra nyttjandet av kakor på webbsidan. 

• Verktyget Google Analytics är borttagen från GR:s webb och samlar inte 

in nya data. Google Analytics kommer inte att användas på den nya 

webben utan GR undersöker alternativa verktyg där informationen 

lagras inom EU/EES. 

• På GR:s nya webb som lanseras i mars/april 2021 kommer 

användningen av kakor att följa kraven i GPDR. Det betyder bland annat 

att användarna ska samtycka innan kakor placeras på deras utrustning 

samt att de också ska ha möjlighet att neka kakor. Det kommer också att 

finnas information om vilka kakor webbplatsen använder, möjlighet att 

återkalla sitt samtycke samt vägledning för hur besökaren själv kan 

rensa bort kakor från sin utrustning.  

http://www.goteborgsregionen.se/
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För webbplatsen: www.praktikplatsen.se 

Praktikplatsen.se kommer att vidta flera åtgärder för att anpassa och förbättra 

nyttjandet av kakor på webbsidan. Åtgärderna har även sedan tidigare varit 

inplanerade för åtgärd men väntat in ett större utvecklingsprojekt 

(Praktikplatsen 3.0) som startats upp under februari 2021 där åtgärderna finns 

medplanerade att hanteras under hösten 2021.  

• Refaktorera så att inga cookies sätts innan man aktivt ger samtycke. 

• Beskriva kakorna på ”policy”-sidan. 

• Möjliggöra att användaren kan ta tillbaka sitt samtycke (och rensa 

kakorna). 

• Tydliggöra informationen och lättare tillgängliggöra dem i samband 

med inloggning (sessionskakor). 

• Se över i vilken utsträckning Google Analytics (GA) är nödvändig för 

verktygets funktionalitet samtidigt undersöka möjliga 

ersättningsalternativ till (GA). 

 Beslutsunderlag 

• Tillsynsskrivelse GR kakor 2020-09-07 med tillhörande analysresultat  

• Rapport om Göteborgsregionens användning av kakor 2021-01-13 

 

 

Helena Söderbäck     Anette Johnsson 

Förbundsdirektör     Administrativ chef 
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Datum: 2020-09-07 

Version: 1.0 

 

  

Göteborgsregionens kommunalförbund, förbundsstyrelsen och utbildningsgruppen  

g.m. förbundsdirektören Helena Söderbäck  

 

Tillsynskrivelse angående användandet av 

kakor (cookies)  

En av dataskyddsombudets uppdrag är att övervaka efterlevnaden av 

dataskyddsförordningen1 och andra dataskyddsbestämmelser som finns i EU-

rätten eller i någon av de svenska lagarna och förordningarna som innehåller 

dataskyddsbestämmelser. 

 

EU-domstolen meddelade i oktober 2019, dom i det så kallade Planet 49-målet, 

målnummer C-673/17.2 Målet gällde användningen av kakor och frågan om ett 

aktivt samtycke krävdes för användandet av kakor på hemsidor. Dataskydds-

ombudet har låtit analysera två hemsidor för att se vilka kakor som används och 

vilken information som kommunen lämnar kring användandet av kakor. I bifogade 

bilagor finner ni analysresultatet (bilaga 1 och 2), och en skärmdump på den 

information som lämnas när en registrerad besöker respektive hemsidan för första 

gången (bilaga 3 och 4).  

 

Tillsynen omfattar hemsidan www.goteborgsregionen.se och 

www.praktikplatsen.se. Utifrån analysresultatet och skärmdumpen önskar 

dataskyddsombudet få svar på ett flertal frågor och få in vissa handlingar, innan 

ombudet författar sina rekommendationer kopplat till användandet av kakor på 

hemsidan.  

 

Svaren och handlingarna ska vara dataskyddsombudet tillhanda senast den 

måndagen den 28 september 2020. Frågorna framgår på nästa sida.  

 

Göteborg dag som ovan,  

 

 

Johan Borre  

Dataskyddsombud 

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling 

av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), 
förkortad GDPR.  
2 Eu-domstolens pressmeddelande nr 125/19, den 1 oktober 2019, https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-

10/cp190125sv.pdf. 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
http://www.goteborgsregionen.se/
http://www.praktikplatsen.se/
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125sv.pdf
https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2019-10/cp190125sv.pdf
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Frågor och material som dataskyddsombudet önskar begär 

att få in. 

Frågor 

1. Redogör för vilka av de redovisade kakorna som är nödvändiga respektive inte 

nödvändiga för den tekniska funktionaliteten av hemsidan.  

 

2. Beskriv på vilket sätt ni inhämtar det aktuella samtycket för att använda kakor 

på de registrerades datorer och mobiltelefoner. 
 

3. Beskriv hur ni dokumenterar det aktuella samtycket (ansvarsprincipen) 
 

4. Beskriv vilka överväganden och bedömningar som har gjorts att tillåta 

tredjepartskakor på kommunenshemsida om sådana anges i analysresultatet. 
 

5. Används någon av de kakorna som redovisas i analysresultatet både första och 

tredjeparts kakor för att kartlägga besökare.  
 

6. Om ni själva genom att svara på frågorna 1-5 gör bedömningen att ni inte 

uppfyller i kraven i GDPR och lagen (2003:389) om elektronisk 

kommunikation, önskar dataskyddsombudet även få en redogörelse vilka 

åtgärder som planeras att göras i närtid och under det kommande året.  

 

Handlingar som dataskyddsombudet begär in.  

1. Utdrag ur styrelsens registerförteckning med de behandlingar som beskriver de 

kakor som analysresultatet visar.  

 

Bilagor  

1-2 Analys av respektive hemsida avseende användningen av kakor.  

3-4 Skärmdump på respektive hemsidas första sida. 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)  

Datasskyddsombudets återrappotering av 

kontrollen av användningen av kakor (cokkies)  

 

Sammanfattning 

Dataskyddsombudet har under hösten 2020, genomfört en kontroll av hur För-

bundsstyrelsen efterlever reglerna i dataskyddsförordningen och annan lagstiftning 

när det kommer till användningen av kakor (cokkies) på kommunalförbundets 

webbplatser, www.goteborgsregionen.se och www.praktikplatsen.se.  

 

Dataskyddsombudet kan konstatera att förbundet har brister i sin hantering av ka-

kor utifrån de krav som finns i både lagen om elektronisk kommunikation och EU:s 

dataskyddsförordning. Dataskyddsombudet anser att bristerna är på en systema-

tisk nivå, och det är en hög sannolikhet att Integritetsskyddsmyndigheten kommer 

använda någon av de korrigerande befogenheterna som finns i den EU:s data-

skyddsförordning om en tillsyn skulle inledas mot förbundsstyrelsen. 

 

I rapporten kommer dataskyddsombudet redovisa de avvikelser mot kraven som 

ombudet har kunnat identifiera. Avvikelserna består dels i att kommunalförbundet 

inte inhämtar samtycket på ett sådant sätt att det följer lagens krav. Informationen 

som ska lämnas är bristfällig och i övrigt uppfyller inte GR de krav som kommer till 

uttryck i EU-domstolens dom i Planet 49-målet från oktober 2019. 

 

GR:s handlande genom att lägga kakan/kakorna innan ett regelrätt samtycke har 

inhämtats, innebär att förbundet inte följer kraven som finns i lagen om elektronisk 

kommunikation. Om kakan behandlar personuppgiftsuppgifter finns det troligen 

ingen laglig grund för behandlingen som sker i kakan/kakorna. Det senare skulle 

innebära att GR inte följer dataskyddsförordningens krav på att det ska finnas en 

laglig grund. 

 

Kommunalförbundet behöver se över sin cookiebanner och den information som 

lämnas till besökaren om hur GR använder kakor för att säkerställa att information 

ger besökaren möjligheten att göra aktiva val kring hur dennes personuppgifter be-

handlas av GR. I övrigt behöver GR se över om de kakorna som förbundet använ-

der sig av innebär att personuppgifter överförs till länder utanför EU/ESS. Frågan 

om ansvarsförhållandet mellan förbundet och leverantören av kakorna avseende 

ansvaret för personuppgiftsbehandlingen behöver ses över.  
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Bakgrund 

En av Dataskyddsombudets roller är att övervaka efterlevnaden av hur den person-

uppgiftsansvarige efterlever de regler som finns i EU:s dataskyddsförordning1, för-

kortad GDPR, och annan dataskyddslagstiftning.  

 

Dataskyddsombudet valde mot den bakgrunden att undersöka hur förbundsstyrel-

sen, som ansvarig för GR:s hemsida och personuppgiftsansvarig, hanterar den per-

sonuppgiftsbehandling som användandet av kakor kan ge upphov till. Särskilt öns-

kade dataskyddsombudet se hur GR:s hemsidor inhämtar samtycke för de kakor 

som enligt E-privacy direktivet2 kräver ett samtycke för att få läggas på användares 

utrustning. Kravet på samtycke har införts i svensk rätt genom 6 kap. 18 § lagen 

(2003:389) om elektronisk kommunikation, förkortad LEK. 

 

Användningen av kakor valdes även utifrån att se om GR:s användning av kakor 

ligger i linje med de krav som finns i EU-rätten och svensk rätt samt de bedöm-

ningarna som EU-domstolen gjorde Planet 49 målet3. Dataskyddsombudets upp-

fattning generellt är att EU-domstolens uttalande om kravet på samtycke inte har 

fått något direkt genomslag, dryga 14 månader efter EU-domstolens avgörande.  

 

Dataskyddsombudet har under hösten 2020, fått en eller ett par förfrågningar från 

registrerade kring hur en eller flera kommuner eller kommunalförbund hanterar 

kakor på sin webbplats. De registrerade har då uttryckt att de inte anser att kom-

munerna eller kommunalförbunden fullt ut följer kraven som finns i lagstiftningen 

kring kakor och i förkommande fall även de personuppgiftsbehandlingar som sker.  

 

Detta sammantaget låg till grund för att dataskyddsombudet valde att analysera 

GR:s hemsidor för att se vilka kakor som används. Resultat av analysen och ett an-

tal frågor översändes till förbundsstyrelsen i början av september, för att besvaras 

av styrelsen senare samma månad.  

 

Förbundsstyrelsens svar, analysresultatet från september, har legat till grund för 

denna skriftliga återrapportering. Dataskyddsombudet kommer i följande avsnitt 

redovisa de krav som finns vid användandet av kakor, och därefter bedöma i vilken 

omfattning som det finns avvikelser mellan de verkliga förhållandena och kraven i 

lagstiftningen. Inom respektive del kommer dataskyddsombudet avsluta avsnittet 

med att redovisa sina rekommendationer och förslag till åtgärder. 
  

 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer 
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), Förkortad GDPR, kortform EU:s dataskyddsförordning.  
2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och 
integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikat-
ion), kortform E-privacy direktivet  
3 EU-domstolens dom den 1 oktober 2019, i mål C-673/17, Planet 49, ECLI:EU:C:2019:801 
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Den rättsliga regleringen av kakor  

På dataskyddsområdet finns det två rättsakter från EU som styr hanteringen av ka-

kor. Den första är GDPR i sin egenskap av att vara den allmänna dataskyddsförord-

ningen, som innehåller grundläggande regler inom dataskyddsområdet och som 

ska tillämpas om det inte finns någon speciallagstiftning. EU:s E-Privacy direktiv 

(2002/58/EG) är en sådan speciallagstiftning som innehåller närmare regler vid 

elektronisk kommunikation, och användandet av kakor.  

 

I Sverige har E-Privacy direktivet implementerats genom LEK. Regeln om använd-

ningen av kakor eller motsvarande tekniker finns i 6 kap. 18 § LEK4 och har föl-

jande lydelse:  

 

Uppgifter får lagras i eller hämtas från en abonnents eller användares 

terminalutrustning endast om abonnenten eller användaren får till-

gång till information om ändamålet med behandlingen och sam-

tycker till den. Detta hindrar inte sådan lagring eller åtkomst som be-

hövs för att överföra ett elektroniskt meddelande via ett elektroniskt 

kommunikationsnät eller som är nödvändig för att tillhandahålla en 

tjänst som användaren eller abonnenten uttryckligen har begärt. 

 

Av bestämmelsen i LEK framgår att kommunen ska uppfylla följande krav för att 

det ska vara fråga om en laglig kaka:  

 

1. Ge besökaren information om vilka kakor som används och ändamålen (var-

för); och 

 

2.  Inhämta ett samtycke till användningen av kakor (undantag från kravet på 

samtycke är s.k. nödvändiga kakor). 

 

Kravet på information ska ske utifrån bestämmelserna i GDPR och samtycket ska 

vara ett samtycke enligt GDPR utifrån de uttalanden som EU-domstolen gjorde i 

planet 49 målet.5 Det innebär att principen om öppenhet blir tillämplig och därige-

nom ett krav på att informationen är transparent, lättillgänglig och lättbegriplig. 

 

Definitionen av vad som är personuppgift är vid, eftersom den avser samtliga upp-

gifter som på något sätt går att koppla till en identifierad eller identifierbar männi-

ska som är livet, se definitionen i art. 4.1 GDPR.   

 

En kaka kan samla information som gör det möjligt att identifiera en enskild och 

som då innehåller unika identifikationer som t.ex. ett IP-nummer, eller "User-ID". 

Om kakorna använder personuppgifter blir GDPR:s tillämplig i sin helhet och inne-

bär att kraven på laglighet, transparens och de registrerades rättigheter ska då till-

lämpas och behöver då hanteras av GR.  

 

 
4 Genomför art. 5.3 E-privacy direktivet 
5 Se punkt 46 i domen; i domen hänvisas till gamla dataskyddsdirektivet som är ersatt av GDPR sedan den 25 maj 
2018. 
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Av debatten som finns kring kravet om samtycke och information i LEK har den 

varit spretig, vilket advokatfirman Lindahls blogginlägg6 förtjänstfullt skildrar.  

 

Hur cookielagstiftningen ska tillämpas i praktiken är något som det 

har rått delade meningar om alltsedan LEK trädde ikraft och är fortfa-

rande till viss del föremål för debatt. Den svenska tillsynsmyndigheten 

för cookies, Post- och Telestyrelsen (PTS) har ännu inte utfärdat nå-

gon allmän vägledning för användning av cookies.[1]7 I avvaktan på 

klargörande vägledning från PTS kan dock uttalanden från andra 

europeiska tillsynsmyndigheter tjäna som vägledning. 

 

I proposition 2010/11:115 skriver regeringen om den förändring som skedde i E-

privacy direktivet 2009 och som implementerades i Sverige 2011. Ändringen avsåg 

införandet av krav på ett aktivt samtycke, från tidigare att användaren skulle ges 

tillfälle att hindra sådan behandling s.k. opto ut. 8  Efter lagändringen 2011 krävs ett 

aktivt samtycke för att uppfylla kravet i LEK och den tolkningen få stöd i Planet 49 

domen. 

Samtycke 

Hur ska samtycke inhämtas? 

I planet 49-målet konstaterade EU-domstolen att samtycket enligt i E-privacy di-

rektivet och motsvarande i LEK ska bedömas utifrån GDPR:s krav på ett samtycke.  

 

Samtycke har en legaldefinition i art. 4.11 GDPR som kompletteras med en särskild 

bestämmelse i art. 7 GDPR om villkor för samtycke. Europiska dataskyddsstyrelsen 

har givit ut vägledningar kring samtycke, där den senast vägledningen om sam-

tycke antogs i maj 2020.9 

 

Detta betyder att GR behöver säkerställa att GR både följer kraven i LEK och GDPR 

när kakan behandlar personuppgifter. I vägledningen av samtycke framgår de fyra 

delkriterierna 1) frivilligt 2) specifikt 3) Informerat och 4) otvetydig viljeyttring 

som tillsammans bildar ett giltigt samtycke tillsammans med de krav som finns i 

art. 7 om villkor för samtycke. Nedan är de fyra delarna som är särskilt relevanta 

vid användningen av kakor, som dataskyddsombudet kommer analysera närmare.  

 

1. aktivt samtycke före cookies placeras (otvetydigt)  

2. samtycket är informerat och specifikt 

3. samtycket är frivilligt  

 
6 Advokatfirman Lindahls blogginlägg, Handen i kakburken – samtycke vid användning av cookies, publicerad 
under 2020, https://www.lindahl.se/aktuellt/insikter/2020/handen-i-kakburken-samtycke-vid-anvandning-av-
cookies/ 
7 Not 1 i blogginlägget, PTS har tidigare utfärdat en vägledning om bland annat inhämtande av samtycke till coo-
kies (Kaklagen i Praktiken), men efter kritik från Datainspektionen (som menade att PTS nått felaktiga slutsatser) 
drog PTS tillbaka vägledningen. Enligt PTS överväger man om PTS ska ta fram nya och uppdaterade riktlinjer. Se 
vidare: https://pts.se/sv/bloggen/pts-bloggen/sortera-dina-kakor-ratt/. 
8 Prop. 2010/11:115, s. 133-137.  
9 EDPB:s Riktlinjer 05/2020 om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679, https://edpb.europa.eu/si-
tes/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sv.pdf 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
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4. samtycket kan återkallas 

Aktivt samtycke före cookies placeras 

Frågan i EU-domstolens dom i planet 49, var frågan om en förikryssad ruta upp-

fyllde kravet på en aktiv handling från användaren, dvs ett aktiv samtycke. Passivt 

samtycke (opt out) kan inte längre användas trots att det accepterades innan 2011. 

Detta innebär att det inte är tillräckligt att GR anser att besökaren på GR:s hemsi-

dor har godkänt användningen av cookies genom att surfa vidare på webbplatsen 

efter att en cookiebanner visats eller att cookies godtagits i webbläsarinställning-

arna.10 

 

Franska tillsynsmyndigheten har den 7 december 202011, beslutat om höga sankt-

ionsavgifter mot Google och Amazon för att bolagen automatiskt har lagt på besö-

karens utrustning i strid med reglerna om samtycke. Franska tillsynsmyndigheten 

har bedömt att båda bolagen har brutit mot kravet att inhämta ett aktivt samtycke, 

då kakan läggs innan ett samtycke inhämtas. Vidare anser myndigheten att inform-

ationen har varit bristfälliga i båda fallen. 

 

Dataskyddsombudets iakttagelser 

Goteborgsregionen.se  

Av förbundsstyrelsens svar avseende goteborgsregionen.se inhämtas i dagsläget 

inget samtycke och besökaren gör inga aktiva val. Vidare framgår det att samtycket 

inte dokumenteras då användaren inte gör några aktiva val, att tillåta användandet 

av kakorna. 

 

När besökaren loggar in första gången på GR:s hemsida finns det ingen infomrat-

ion i en s.k. cookiebanner som informerar besökaren om att hemsidan använder 

kakor som kräver samtycke genom bl.a. Google Analytics. 

 

Praktikplatsen.se 

I förbundsstyrelsens svar finns det en beskrivning av respektive kaka som används 

på webbplatsen och om det är en kaka som kräver samtycke från besökaren innan 

den kan läggas på besökarens utrustning.  

 

Hemsidan har en cookiebanner som har följande lydelse: 

 

På den här webbplatsen använder vi cookies. Om du är medlem på webb-

sidan kan vi också komma att hantera dina uppgifter i enlighet med 

GDPR. Genom att surfa vidare godkänner du att vi får lagra cookies i 

webbläsaren. Informationen säljs aldrig vidare och du kan läsa mer om 

vår integritetspolicy här. 

 

 
10 Se EDPB:s riktlinje 05/2020 punkterna 79-82. 

11 Franska tillsynsmyndighetens pressmeddelande den 10 december 2020, https://www.cnil.fr/en/cookies-finan-

cial-penalties-60-million-euros-against-company-google-llc-and-40-million-euros-google-ireland; motsvarande 

gäller för Amazon, se DP-forums nyhet om sanktionsavgiften, https://dpforum.se/amazon-europe-core-botfalls-

med-35-miljoner-euro/ 
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Av länken till integritetspolicyn framgår det vilka personuppgifter som syste-

met använder sig utav men det finns ingen närmare beskrivning om vilka ka-

kor som används eller ändamålet med respektive kaka. Till cookiebannern 

finns en knapp ”Jag förstår” som besökaren kan klicka på. 

 

Dataskyddsombudet konstaterar att GR lägger kakan/orna direkt i samband med 

att besökaren surfar in på båda hemsidorna. Det betyder att GR:s praktiska hante-

ringen, inte inväntar på ett samtycke innan kakorna överförs till besökarens tek-

niska utrustning (dator, mobiltelefoner och pekskärmar). 

 

Dataskyddsombudets bedömning 

Dataskyddsombudet kan konstatera att på goteborgsregionen.se finns ingen in-

formation till besökaren att hemsidan använder kakor som kräver samtycke när 

besökaren loggar in på webbplatsen för första gången. Det finns således ingen coo-

kiebanner, där besökaren kan göra sina val om besökaren ska acceptera de kakor 

som kräver samtycke. Det finns en länk längst ner på hemsidan om kakor.  

 

På webbplatsen lägger GR kakan direkt på besökarens utrustning när den loggar in 

på goteborgsregionen.se trots att kakan kräver ett aktivt samtycke från besökaren. 

Exempel på detta är användandet av Google molntagg och Google Analytics. Detta 

innebär att GR för t.ex. Google Analytics enligt dataskyddsombudet inte följer la-

gen. Konsekvensen kan bli att tillsynsmyndigheten vid en tillsyn kan komma att 

använda korrigerande åtgärder, varav sanktionsavgift är en av dessa.  

 

Praktikplatsen.se har förvisso en cookiebanner som ger besökaren en upplysning 

om att webbplatsen använder kakor, men det framgår inte i den länkade integri-

tetspolicyn vilka kakor som används (jfr. förbundsstyrelsens svar på fråga 1). Då 

även Google Analytics används för statistiska ändamål är det en kaka som kräver 

samtycke.  

 

Praktikplatsen.se skrivning om att besökaren genom att surfa vidare godkänner an-

vändandet av kakor bedömer dataskyddsombudet är ett s.k. passivt samtycke, och 

får anses vara oinformerat då informationen inte når upp till de krav som finns i 

art. 13 GDPR. Det innebär att GR enligt dataskyddsombudets mening, inte inhäm-

tar samtycke på det sätt som krävs enligt lagstiftningen om ett aktivt samtycke.  

 

Knappen ”jag förstår” skulle kunna anses innebära att det görs en aktiv handling 

om besökaren hade haft en annan utformning förslagsvis ”jag samtycker” och att 

det fanns andra alternativa val i bannern, där ett var att neka eller anpassa sina val. 

I dess nuvarande utformning får det enligt dataskyddsombudets mening, jämstäl-

las med ett förbikryssad ruta som prövas i planet 49 målet. Det innebär att kravet 

på en aktiv handling inte är uppfyllt även om besökaren klickar på knappen för att 

få bort cookiebannern.12 

 

Genom att inte inhämta ett giltigt samtycke innan kakorna läggs på brukarens da-

tor innebär att det inte finns någon rättslig grund för behandlingen enligt art. 6.1 

 
12 Se Planet 49, punkterna 52, 55, 56 och 57.  
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GDPR. Det får också anses strida mot flera av de grundläggande principerna om 

laglighet, öppenhet och ansvarsprincipen i art. 5.1 och 5.2 GDPR. Vid en tillsyn kan 

det innebära att förbundsstyrelsen konstateras brista mot artiklarna och det kan då 

bli tal om korrigerande åtgärder och ytterst sanktionsavgift från Integritetsmyndig-

hetens sida.13 

 

Dataskyddsombudets rekommendationer och åtgärder 

DSO rekommenderar att förbundsstyrelsen snarast säkerställer att inga kakor läggs 

på besökarens utrustning innan ett giltigt samtycke inhämtas. Nuvarande ord-

ningen anser DSO är ett brott mot två av de grundläggande artiklarna i GDPR. 

Denna fråga behöver hanteras snarast. 

 

Förbundsstyrelsen säkerställer att de andra hemsidor som är mer än 20 till antalet 

på under förbundsstyrelsens ansvar gås igenom och att styrelsen säkerställer att de 

hemsidorna som använder kakor som kräver samtycke inhämtar ett aktivt sam-

tycke. 

 

Förbundsstyrelsen ser över sina hemsidor så att om det finns en cookiebanner att 

de uppfyller kraven för att inhämta ett aktivt samtycke från besökaren enligt de 

krav som finns på ett samtycke enligt GDPR.14  Nuvarande ordningen kan inte be-

dömas uppfylla kraven på ett aktivt samtycke fullt ut. 

 

Förbundsstyrelsen säkerställer att den information som ska lämnas når upp till de 

krav som finns. Europiska dataskyddsstyrelsen har i sin vägledning om öppenhet 

närmare beskrivit kraven och ger tips om hur de kan uppfyllas, samt bl.a. Delphis 

advokatbyrå som har ett blogginlägg i saken.15  

Säkerställ att samtycket är informerat och specifikt 

Två av byggstenarna i ett giltigt samtycke är att det är informerat och specifikt.  

 

Europeiska dataskyddsstyrelsen har i sin tidigare vägledning som samtycken be-

skrivit kravet om specifikt på fölande sätt16:  

 

I artikel 6.1 a bekräftas att den registrerade måste ha lämnat sitt samtycke 

för ”ett eller flera specifika” ändamål och att han eller hon har en valmöj-

lighet med avseende på vart och ett av dessa. Kravet att samtycket måste 

vara ”specifikt” syftar till att säkerställa en viss användarkontroll och in-

syn för den registrerade. Detta krav har inte förändrats genom allmänna 

 
13 Exempel på detta har skett i Spanien där den spanska tillsynsmyndigheten i tre beslut har utfärdat sanktionsav-

gift om 3 000 Euro. Se besluteten i slutet av rapporten.   

14 Läs mer i vägledningarna om samtycke och öppenhet (Riktlinje 05/2020 och WP260)  

15 Europiska dataskyddsstyresens vägledning, WP260rev01, https://www.datainspektionen.se/globalassets/doku-

ment/riktlinjer-om-oppenhet-och-information-till-registrerade.pdf; Se även Delphi advokatbyrås blogginlägg, 3 

december 2020, Vilken information måste ni lämna till besökare om cookies?, https://www.delphi.se/sv/tech-

blog/artikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/ 

16 Europiska dataskyddsstyrelsens, riktlinjer 5/2020, punkt 55 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
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dataskyddsförordningen och är fortfarande nära kopplat till kravet om 

”informerat” samtycke. Samtidigt måste kravet tolkas i linje med kravet 

om ”granularitet” för att ”frivilligt” samtycke ska erhållas. Sammanfatt-

ningsvis måste den personuppgiftsansvarige tillämpa följande för att re-

spektera delen om ”specifikt” samtycke:  

 

I Specificering av ändamål som ett skydd mot funktionsglidning. 

II Granularitet vid begäranden om samtycke. 

III Ett tydligt särskiljande av information som rör erhållet samtycke 

för uppgiftsbehandling från annan typ av information. 

 

Kravet på specifikt handlar om att en registrerade ger sitt samtycke till specifice-

rade behandlingssyften. Ett specificerat ändamål medför även att GR inte kan an-

vända uppgifterna för något annat ändamål, vilket kommer motverka det som om-

nämnd som funktionsglidning. Om GR önskar använda de insamlade uppgifterna 

för flera ändamål behöver GR säkerställa att besökaren samtycker till var och ett av 

de aktuella ändamålen.  

 

Kravet på informerat har en nära koppling till det grundläggande principen om öp-

penhet i art 5 GDPR samt laglighet och korrekthet. Europiska dataskyddstyrelsen 

skriver i sin vägledning om samtycke, att det är nödvändigt att GR ger de registre-

rade information före de ger sitt samtycke. Kravet på informationen är att den regi-

strerade ska förstå vad hen:s personuppgifter kommer behandlas och varför (ända-

målet) för att kunna fatta ett välgrundat beslut och förstå sina rättigheter, t.ex. att 

återkalla samtycket. Om det brister i informationsskyldigheten är det EDPB:s upp-

fattning att användarkontrollen blir skenbar och därmed blir samtycket ogiltigt, 

vilket ytterst kan innebära att det saknas en rättslig grund för behandlingen.17  

 

Av vägledningen framgår att EDPB:s uppfattning att nedanstående redovisade 

uppgifter krävs minst för att uppnå kravet på ett informerat samtycke. Mer kring 

kravet på informerat och det kravets förhållande till kraven i art. 13 och 14 GDPR 

om information se mer i aktuell vägledning. De sex delarna som är ett minimum 

krav enligt EDPB.  

 

(i)  Den personuppgiftsansvariges identitet.  

(ii)  Syftet med var och en av de behandlingar för vilka samtycke begärs. 

(iii)  Vilken (typ av) information som kommer att samlas in och användas. 

(iv)  Förekomsten av rätten att återkalla samtycket. 

(v)  Information om användningen av uppgifterna för automatiserat beslutsfattande 

i enlighet med artikel 22.2 c i förekommande fall. 

(vi)  De eventuella riskerna med överföring av personuppgifter i avsaknad av ett 

lämpligt beslut och lämpliga skyddsåtgärder, såsom anges i artikel 46. 

  

 
17 EDPB:s riktlinje 05/2020, s. 15-17.  
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Dataskyddsombudets iakttagelser  

På goteborgsregionen.se finns en sida om Information om Kakor &  

Webbplatsen18 där information lämnas om att hemsidan är skapad med plattfor-

men sitevision och att det finns kakor som används för besöksstatistik och används 

för att förbättra webbplatsen för användarna. Det finns ingen information om vilka 

kakor som används, för vilka ändamål eller hur länge uppgifterna sparas. I svaret 

på dataskyddsombudets frågor har ingen närmare beskrivning gjorts annat än att 

hemsidan använder Google taggmoln eller Google Analytics.  

 

Praktikplatsen.se har en cookiebanner på första sidan som beskriver för besökaren 

att webbsidan använder kakor (första lagret) hänvisar besökaren till webbsidans 

integritetspolicy (andra lagret) för att läsa mer. Av praktikplatsens integritetspo-

licy19 finns det inte någon närmare redovisning av vilka kakor som används, eller 

för vilka ändamål, eller lagringstid i dagsläget. Inte heller i GR:s övergripande in-

tegritetspolicy som praktikplatsen.se integritetspolicy hänvisar till finns det någon 

uppgift om de aktuella uppgifterna om kakor. 

 

I förbundsstyrelsens svar redovisas dock vilka kakorna är och vilka ändamålen med 

respektive kaka för praktikplatsen.se. 

 

Dataskyddsombudets bedömning  

Av informationen på GR:s hemsidor, saknas det information om vilka kakorna är 

och vad som är syftet med respektive kaka som finns på respektive hemsida. Det 

framgår inte heller hur besökaren kan återkalla ett tidigare lämnat samtycke på si-

dan.  

 

När det kommer till den personuppgiftsansvariges identitet framgår det inte vem 

som är personuppgiftsansvarig, utan av GR:s övergripande integritetspolicy fram-

går dock hela GR. Personuppgiftsansvaret följer myndighetsgränserna varför det 

inom GR är möjligt med följande personuppgiftsansvariga: förbundsstyrelsen, Ut-

bildningsgruppen (antagningsnämnden), skolnämnd för ISGR då dessa utgör myn-

digheter enligt kommunallagen och se definitionen av personuppgiftsansvarig i art. 

4.7 GDPR.   

 

Mot bakgrund att förbundsstyrelsen är personuppgiftsansvarig behöver detta för-

tydligas, då begreppet personuppgiftsansvarig medger att de olika nämnderna/sty-

relsen som finns inom kommunalförbundet kan uppträd som självständiga person-

uppgiftsansvariga och i förhållande till varandra. 

 

Av de beslut som kommit från tillsynsmyndigheterna är frågan om hur besökaren 

informeras av yttersta vikt för att säkerställa ett giltigt samtycke, där de trycker på 

att besökaren ska ha valmöjligheter att välja vilka de samtycker till och nekar till.  

 

GR behöver se över hur den fullgör sin informationsskyldighet för att säkerställa att 

den når upp till kraven i GDPR, vilket dataskyddsombudet idag bedömer inte är 

 
18 https://goteborgsregionen.se/GR/om-webbplatsen-sok--kontakt/om-cookies-webbplatsen.html 
19 https://praktikplatsen.se/integritetspolicy 
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fallet för någon av hemsidorna som ingår i tillsynen. I det kommande arbetet kan 

GR bl.a. se hur EU-kommissionens cookiepolicy20 ser ut. 

Dataskyddsombudets rekommendationer 

Förbundsstyrelsen ser över den information som behöver lämnas till besökarna och 

tar stöd i de vägledningar som finns kring samtycke och öppenhet från Europeiska 

dataskyddsstyrelsen för att säkerställa att nivån på informationen efterlever kraven 

i LEK och GDPR. Detta är nödvändigt för att det ska kunna läggas till grund för gil-

tigt samtycke. 

 

Säkerställ att samtycket är frivilligt 

En av de fyra delarna i ett samtycke enligt GDPR är att samtycket ska lämnas frivil-

ligt. Det innebär att besökaren av GR:s hemsidor ska ha möjlighet att fritt kunna 

välja de ändamål som besökaren vill samtycke till utifrån den information som har 

lämnas till hen. Det innebär bl.a. att ett samtycke inte kan villkoras, och det får inte 

heller råda en maktobalans mellan besökaren och GR. En annan grund är om den 

registrerade inte kan vägra eller ta tillbaka sitt samtycke utan några problem.21 

 

Detta innebär att besökaren av GR:s hemsidor ska ha ett reellt val att inte behöva 

samtycka till icke-nödvändiga kakor. Av GR:s cookiebanner bör det innebära att 

det är lika lätt att samtycka som att neka ett samtycke utifrån kraven som Europe-

iska dataskyddstyrelsens vägledning ger uttryck för. Hur en cookiebanner ska vara 

utformad har flera av tillsynsmyndigheterna i Europa uttalat sig om och det är klart 

att det finns olika uppfattningar i frågan. Av advokatbyråns Lindahls blogginlägg 

om kakor, kan följande utläsas:  

 

Frågan om frivillighet har kommit upp på agendan hos olika tillsynsmyndigheter i EU 

i förhållande till s.k. cookieväggar, som kräver att en användare accepterar cookies 

innan användaren får tillgång till innehållet på en webbplats. Flera tillsynsmyndig-

heter har ifrågasatt om sådana cookieväggar är förenliga med kravet på att ett sam-

tycke ska vara frivilligt. Storbritanniens tillsynsmyndighet (ICO) har uttalat att det 

generellt inte är tillåtet att göra generell tillgång till en webbsida beroende av använ-

darens samtycke till cookies. Däremot kan det under vissa omständigheter vara okej 

att använda sig av cookieväggar i förhållande till specifikt innehåll på en webb-

plats.[6] Även Österrikes tillsynsmyndighet har bedömt att cookieväggar kan vara 

tillåtna under vissa omständigheter.[7] Nederländernas tillsynsmyndighet har å 

andra sidan uttryckt att cookieväggar inte är förenligt med kravet på att samtycke ska 

vara frivilligt.[8] Om man funderar på att använda en cookievägg bör man således 

fundera över om det är nödvändigt och i så fall kunna motivera detta i det enskilda 

fallet. Frågan om cookieväggars vara eller icke-vara är för övrigt en av de frågor som 

debatteras i EU med anledning av arbetet med att harmonisera cookieslagstiftningen 

i EU genom en ny E-Privacy förordning (se nedan).22 

 

 
20 EU kommissionens webbplats med information om kakor (cokkiepolicy), https://ec.europa.eu/info/cookies_sv 
21 EDPB:s riktlinje om samtycken, s. 7-8.  
22 Se not 6 
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I svensk rätt får det anses ha varit tydligt att kravet på frivillighet ska tolkas utifrån 

hur det tolkas i GDPR, eller dess föregångare 1995 års dataskyddsdirektiv23 av för-

arbetena till nuvarande lydelse av 6 kap. 18 § LEK kan följande utläsas i special-

kommenteraren till bestämmelsen:  

 

”Abonnenten eller användaren ska inte längre bara ges tillfälle att hindra 

lagring eller åtkomst, utan måste lämna sitt samtycke till åtgärden. Samtycke 

har enligt 1 § andra stycket samma innebörd som i personuppgiftslagen 

(1998:204), vilket innebär att kravet uppfylls genom varje slag av frivillig, sär-

skild och otvetydig viljeyttring genom vilken abonnenten eller användaren, 

efter att ha fått information, godtar behandlingen av uppgifterna.24 

 

Dataskyddsombudets iakttagelser 

På webbplatsen goteborgsregionen.se ges ingen möjlighet att neka mottagandet av 

kakorna och det lämnas inte någon information om att besökaren kan göra inställ-

ningar i sin webbläsare som kan blockera kakor.  

 

På praktikplatsen.se finns en knapp som besökaren kan klicka i med texten jag för-

står. Av svaret från förbundsstyrelsen hanteras besökarens kakor i en särskild kaka, 

dock framgår det inte hur besökaren kan välja att avvisa mottagandet av kakor ge-

nerellt och hur den särskilda kakan som hanterar samtycket fungerar och registre-

rar ett nekande, jfr även med tidigare i iakttagelser om att förbundsstyrelsen i prak-

tiken lägger kakorna på besökarens utrustning i samband med första besöket på 

webbplatsen.   

 

Av vare sig den första cookiebannern (första lagret) eller integritetspolicyn (andra 

lagret) finns det någon närmare beskrivning av vilka kakor som används och vilka 

ändamål som respektive kaka används för när det gäller praktikplatsen. 

 

Dataskyddsombudets bedömning 

Dataskyddsombudet har tidigare i rapporten konstaterat en rad brister som inne-

bär att även kriteriet om ett frivilligt lämnat samtycke inte är uppfyllt. Det handlar 

dels om att kommunen idag lägger kakorna på besökarens terminalutrustning in-

nan samtycket har lämnats. Besökaren får inte heller den information som krävs 

för att det ska bli ett informerat samtycke som är ett krav för att det ska bli tal om 

ett frivilligt lämnat samtycke.  

 

Dataskyddsombudet konstaterar att den spanska tillsynsmyndigheten har i ett be-

slut under hösten 2020, i sitt beslut mot Grow Beats uttalat att omständigheten att 

det inte fanns en möjlighet att neka samtliga kakor innebar ett brott, vilket tillsyns-

myndigheten fäste vikt vid i sin bedömning. Av de uttalanden som görs i beslutet 

kan en slutsats dras att det är rimligt att i den första lagret av information finns en 

särskild knapp med en möjlighet att neka samtliga kakor som kräver ett aktivt sam-

tycke. GR behöver säkerställa att det införs sådana funktioner i sin hantering av 

 
23 Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter. (kortform dataskyddsdirketivet) 
24 Prop 2010/11:115 s. 183 
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kakor som kräver samtycke på de aktuella hemsidorna som ingår i granskningen, 

men även de 20-talet andra hemsidor som förbundsstyrelsen är ansvarig för.  

Dataskyddsombudets rekommendation 

GR säkerställer att det är lika enkelt att neka samtliga kakor som att acceptera ka-

korna, samt möjlighet att justera vilka kakor som besökaren önskar använda sig av. 

 

I övrigt att utreda vilka krav som finns på cookiebanner om GR önskar använda en 

sådan, för att den ska uppfylla kraven på frivillighet och de andra kraven som redo-

visas i rapporten. Detta för att säkerställa att behandlingen ska bli laglig. 

 

Säkerställ att samtycket kan återkallas 

En grundförutsättning för ett giltigt samtycke, är att det ska vara lika enkelt att 

återkalla det som att ge samtycket.25 Effekten av ett återkallat samtycke innebär att 

GR inte längre får behandla uppgifterna, men att den behandling som skett före 

återkallandet fortsatt är lagligt.  

 

Utifrån kravet på information till besökaren är det viktigt att i den information som 

lämnas i samband med att samtycket inhämtas även framgår tydligt hur det går att 

återkalla. 

Dataskyddsombudets iakttagelser  

På goteborgsregionen.se finns inga möjligheter att återkalla samtycket för de kakor 

som kräver samtycke.  

 

Avseende praktikplatsen.se finns det en särskild kaka som hanterar samtycken en-

ligt förbundsstyrelsens svar. På hemsidan framgår det dock inte hur ett återkal-

lande kan göras av det samtycke som hanteras och administreras i kakan – praktik-

platsenIntegrity. Det finns ingen beskrivning av möjligheterna att återkalla sitt 

samtycke.  

Dataskyddsombudets bedömning 

Av iakttagelserna är det tydligt att kravet på att det ska vara lika enkelt att återkalla 

ett samtycke som att ge det inte är uppfyllt på någon av hemsidorna då den möjlig-

heten helt saknas, samt även information om detta. Eftersom kravet inte kan anses 

uppfyllt innebär det att om övriga beståndsdelar av samtycket hade varit uppfyllda, 

hade samtyckte blivit ogiltigt på denna grund. 

 

I likhet med föregående avsnitt, behöver GR – förbundsstyrelsen – se över sin han-

tering av kakorna och hur dessa ska hanteras för att följa de krav som finns i LEK 

och GDPR.  

Dataskyddsombudets rekommendation 

Förbundsstyrelsen behöver se över hur administrationen av kakor och särskilt sam-

tyckes hanteringen ska administreras för att säkerställa kravet på att det ska vara 

lika enkelt att återkalla ett samtycke som att inhämta ett samtycke.  

 
25 Se art. 7.3 GDPR.  
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Ansvarsprincipen  

Ansvarsprincipen är en av de grundläggande principerna som finns art 5 GDPR. 

Principen handlar om att den personuppgiftsansvarige, i detta fallet förbundssty-

relsen är skyldig att kunna visa hur de övriga principerna som finns i art. 5 efter-

levs. Ett sätt att dokumentera sin behandling är att föra in sin behandling av kakor, 

när de behandlar personuppgifter, i sitt personuppgiftsregister.  

 

Utöver registret obligatoriska delar som finns beskrivet i art. 30 GDPR kan ytterli-

gare dokumentationsinsatser behöva göras för att uppfylla kravet i ansvarsprinci-

pen. Detta är en bedömning som får göras från behandling till behandling. 

Registerförteckning över behandlingarna 

Alla personuppgiftsbehandlingar som förbundsstyrelsen är personuppgiftsansvarig 

för, ska föras in i den registerförteckning som enligt art. 30 GDPR ska finnas.  

 

Registret ska innehålla följande uppgifter;  

 

1. Kontaktuppgifter till den personuppgiftsansvariga, dataskyddsombudet och en 

kontaktperson hos den personuppgiftsansvarige.  

2. Ändamålet med behandlingen 

3. En beskrivning av vilka kategorier av registrerade och vilka personuppgifter 

som behandlas.  

4. Vilka mottagare som kommunen lämnar uppgifterna till eller ska lämnas ut till 

vilket även omfattar mottagare som finns utanför EU/EES.  

5. Om det sker en tredjelandsöverföring, vilket land det sker till samt, doku-

mentation av skyddsåtgärder vid överföring som bygger på undantagsregeln i 

art. 49.2  

6. Om möjligt ska det anges hur länge som kommunen sparar de insamlade upp-

gifterna.  

7. Om möjligt vilka organisatoriska- och tekniska skyddsåtgärder som kommunen 

har vidtagit kopplat till behandlingen. 

Dataskyddsombudets iakttagelser 

Dataskyddsombudet ombad förbundsstyrelsen att sända med sin registerförteck-

ning enligt art. 30 som styrelsen ansåg omfattade de kakorna som beskrevs i ana-

lysresultatet från den 7 september 2020.  

 

Av förbundsstyrelsens svar framgår att det inte finns några behandlingar införda i 

registret som ska föras enligt art. 30 GDPR för de aktuella kakorna som hanterar 

personuppgifter.  

Dataskyddsombudets bedömning  

Dataskyddsombudet kan konstatera att det i förbundsstyrelsens svar för goteborgs-

regionen.se i dagsläget saknas registreringar av behandlingarna. I svaret för prak-

tikplatsen.se finns inget beskrivet och inget utdrag skickat med till ombudet torts 

att det begärdes. Dataskyddsombudet har inte ansett det behövligt att på nytt ställa 

frågan om behandlingen är upptagen i registerförteckningen, mot den bakgrunden.  
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Dataskyddsombudet bedömer att åtminstone användandet av Google Analytics in-

nebär att det är behandling av personuppgifter, genom att den använder ”User ID”. 

Det innebär att förbundsstyrelsen behandlar personuppgifter. Det innebär även en 

skyldighet för förbundsstyrelsen att ta in behandlingen i behandlingsregistret. 

Dataskyddsombudets rekommendation 

Dataskyddsombudet ser att förbundsstyrelsen utifrån de uttalanden som görs i 

denna rapport behöver göra en förnyad analys av de kakorna som används idag uti-

från flera aspekter. 

 

En av delarna att bedöma är om det förekommer personuppgiftsbehandling och i 

så fall föra in dessa i behandlingsregistret och säkerställa att det finns rutiner att 

regelbundet se över vilka kakor som används och när så krävs föra in behandling-

arna i behandlingsregistret. 

Övriga iakttagelser och uttalanden 

Personuppgiftsansvaret 

EU-domstolen har i sin dom i det s.k. Fashion ID26 målet prövat frågan om person-

uppgiftsansvaret när ett företag använder sig av andra bolags produkter. I målet 

gällde Facebooks gilla knapp som det tyska företaget hade bäddat in på sin hem-

sida. Bolaget tog inte själv del av den information som hemsida samlade in utan 

överfördes direkt till Facebook.  

 

EU-domstolen uttalade i domen att det tyska företaget var delat personuppgiftsan-

svarig med Facebook genom att bolaget har beslutat om att ta in Facebook gilla-

knapp. Detta innebär att de är delat personuppgiftsansvarig trots att det tyska bola-

get inte tar del av några av uppgifterna. 

 

Detta innebär att när GR väljer att använda sig av kakor från tredje parter så kan 

det innebär att GR dels har en skyldighet att informera om detta enligt kraven i art. 

13 GDPR men även att det kan bli tal om ett gemensamt personuppgiftsansvarig. 

Det senare innebär att det behöver finnas ett gemensamt arrangemang mellan 

kommunen och leverantören enligt art. 26 GDPR.  

 

Av domen framgår att GR inte behöver komma åt de insamlade uppgifterna, utan 

enbart att göra det möjligt att samla in personuppgifterna, som gör att det blir frå-

gan om ett gemensamt personuppgiftsansvar.27 

Dataskyddsombudets iakttagelser och rekommendationer 

Dataskyddsombudet kan konstatera att utifrån analysresultatet av båda hemsi-

dorna att GR använder sig av kakor från tredje parter. Därmed blir frågan om an-

svarsfördelningen av intresse, om kakorna behandlar personuppgifter vilket data-

skyddsombudet har ansett att åtminstone en av kakorna gör, nämligen Google ana-

lytics.  

 
26 EU-domstolens dom den 29 juli 2019 i mål C-40/17, Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629 
27 Se domstolens skäl i punkterna 69, 76-78 och 79.   
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I förbundsstyrelsens svar framgår att GR arbetar med framtagandet av en ny webb-

plats för goteborgsregionen.se och i det utvecklingsarbetet är det viktigt att för-

bundsstyrelsen säkrar upp att hemsidan följer de krav som finns i LEK och GDPR.  

 

Dataskyddsombudet ser att det finns ett behov att göra en grundlig analys och se 

hur dagens kakor är förenliga med lagstiftningen och i annat fall överväga upphöra 

med hela eller delar av behandlingen, eller finna andra alternativ som bättre stöd-

jer ett högt integritetsskydd vid behandlingen av personuppgifter. 

 

Användandet av Google Analytics  

Dataskyddsombudet konstaterar att GR använder bl.a.  Google Analytics som kakor 

för att analysera besökarnas besöksmönster. Den österrikiska intresseorganisat-

ionen noyb, har till samtliga tillsynsmyndigheter inom EU, lämnat in totalt 101 an-

mälningar om hur olika företag använder bl.a. Google Analytics.  

 

Datainspektionen meddelade i ett pressmeddelande den 26 november 2020 att 

myndigheten har påbörjat sex granskningar med anledning av de inlämnade kla-

gomålen från noyb. En stor del av klagomålen handlar det sker tredjelandsöverfö-

ringar och i så fall på vilken rättslig grund. I bilaga 1, till denna rapport återfinns de 

26 frågor som Datainspektionen har ställt. Frågebatteriet visar mycket väl vilka 

överväganden som GR behöver göra vid användandet av kakor eller liknande tekni-

ker. Frågorna visar även vilka överväganden som GR behöver göra för att uppfylla 

ansvarsprincipen. 

Dataskyddsombudets iakttagelser och bedömning  

Dataskyddsombudet har tidigare konstaterat att GR:s hemsidor använder Google 

Analytics och dataskyddsombudets bedömning är att USER-ID är en sådan uppgift 

som är en personuppgift.  

 

Utifrån avgörandet i Schrems II målet28 behöver GR se över på vilka grunder som 

de överför personuppgifterna till Google och om de överförs till USA, vilken överfö-

ringsmekanism som används. I tillsynen har dataskyddsombudet inte ställt några 

frågor om detta explicit utan det är av vikt att förbundsstyrelsen kan redovisa vil-

ken rättsliga grund är, och med stöd av vilken överföringsmekanism i avdelning V 

GDPR överför man uppgifter till Google i USA.  

 

Dataskyddsombudets bedömning är att risken är hög att förbundsstyrelsen skulle 

drabbas av en sanktionsavgift om Göteborgsregionens kommunalförbund, för-

bundsstyrelsen hade fått motsvarande tillsyn som Datainspektionen inledde i no-

vember 2020, avseende användandet av Google Analytics.  

 

Dataskyddsombudet ser att det finns anledning för förbundsstyrelsen att se över 

behovet och ev byta till en annan kaka som samlar in motsvarande information 

som GR är i behov utifrån sina ändamål om att få besöksstatistik och beteende-

mönster på webbplatserna.  

 
28 EU-domstolens dom den 16 juli 2020, C-311/18, Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
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Analysverktyg 

Det finns ett flertal analysverktyg som GR kan använda för att analysera sin hem-

sida för att se vilka kakor och liknande tekniker som finns på GR:s hemsidor eller 

andra webbplatser som GR är ansvarig för. Analysverktygen är ett bra sätt att lö-

pande säkerställa en efterlevnad och att GR är medveten om vilka kakor som an-

vänds och var datan som kakorna samlar in skickar sin data. 

 

Ett analysverktyg, är Europiska dataskyddsombudsmanens, applikation website 

evidence collector som kan laddas ner från ombudmanens hemsida och är ett open 

source program.29 

 

Ett annan webbplats som tillåter GR att anlaysera sin webbplats är data-

skydd.net/webbkoll som användes av dataskyddsombudet för att analysera vilka 

kakor som kommunen hade i början av september 2020.  

 

En annan webbplats är www.cookiebot.com som gör det möjligt att analysera i vart 

fall kommunens hemsida utan kostnad. Deras analysresultat, delar in kakorna i 

olika kategorier, och även om datan överförs till tredje land, och om kakan är 

blockerad tills ett samtycke har inhämtas. 

 

Myndigheten för digitalförvaltning, DIGG, har tagit fram en webbplatsen webbrikt-

linjer.se är det beskriver vilka krav som finns i samband med användandet av ka-

kor, som kan tjäna som vägledning för de bedömningar som GR:s myndigheter be-

höver göra löpande kring sina webbplatser.30 

Avslutning – vad blir nästa steg?  

Denna rapport är dataskyddsombudets iakttagelser och bedömningar kring hur 

förbundsstyrelsen hanterar kakor på GR:s hemsidor. Dataskyddsombudet kommer 

att löpande under 2021 följa upp hur GR har valt att hantera de uttalanden som 

Dataskyddsombudet har gjort i rapporten.  

 

Det är den personuppgiftsansvariges ansvar att analysera dataskyddsombudets ut-

talanden och rekommendationer och agera till den nivån som förbundsstyrelsen 

bedömer når upp till de krav som LEK och GDPR ställer på användandet av kakor. 

 

Med ovanstående uttalanden avslutar dataskyddsombudet tillsynen mot förbunds-

styrelsens hantering av kakor på sina hemsidor.  
  

 
29 Europiska dataskyddsombudsmanens, EDPS Inspection Software, https://edps.europa.eu/press-publications/edps-in-
spection-software_en 
30 https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upplys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/ 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
http://www.cookiebot.com/
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Vägledningar och andra stöddokument   
Myndigheten för digitalförvaltnings hemsida vägledning för webbutveckling, Informera om hur 
personuppgifter, kakor (cookies) mm hanteras, https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/20-upp-
lys-hur-juridisk-information-och-kakor-hanteras/ 

Artikel 29 gruppens vägledning, Yttrande 9/2014 om tillämpningen av direktiv 2002/58/EG 
på digitala, antagen den 25 november 2014, WP 224, https://ec.europa.eu/justice/article-
29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_sv.pdf 

EDPB:s Riktlinjer 05/2020 om samtycke enligt förordning (EU) 2016/679, 
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sv.pdf 

Artikel 29 gruppens riktlinjer om öppenhet enligt förordning (EU) 2016/679, senast antagna 
11 april 2018, WP260rev01, https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-de-
tail.cfm?item_id=622227 

Engelska Integritetsskyddsmyndighetens (ICO:s) hemsida om kakor och liknande tekniker, 
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/ 

Beslut från tillsynsmyndigheterna  

Spanska tillsynsmyndighetens beslut i augusti 2020, Grow Beats, SL, avseende inf-
omrationsskyldigheten, information om lagringstid av kakorna, ingen möjlighet att 
neka kakor. Beslutet är fritt översatt till Engelska på https://gdprhub.eu/in-
dex.php?title=AEPD_-_PS/00092/2020 
, nyheten på svenska Techlaw, https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-
bristande-information-om-cookies/ 
 

Spanska tillsynsmyndighetens beslut i november 2020, La Casa Comprometida S. 
Coop, sanktionsavgift på 3 000 euro, avseende cookiepolicy och utformningen av 
första lagret av information i en cookiebanner, avsaknad av information om be-
handling av kakorna och hanteringen av samtycke och nekande av kakor. Beslutet 
är fritt översatt till Engelska på https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-
_PS/00116/2020, nyheten på svenska Techlaw, https://techlaw.se/spanien-3-000-
euro-i-boter-for-bristande-information-om-cookies/ 
 

Spanska tillsynsmyndighetens beslut i november 2020, Miguel Ibanez Bezanilla SL,  
sanktionsavgift på 3 000 euro. Beslutet avser: cookiepolicy och dess innehåll som hän-
visar till äldre lagar inom området. Cookiebannern inte haft tillräcklig information om 
typ av cookies, lagringstider eller om webbplatsen använder trejdepartscookies, möjlig-
heten att neka samtliga cookies. Beslutet är fritt översatt till Engelska på 
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00185/2020, nyheten på svenska 
Techlaw, https://techlaw.se/spanien-miguel-ibanez-bezanilla-botfalls-med-3-000-
euro-for-olagliga-cookies-och-bristande-sakerhetsatgarder/ 
 

Franska tillsynsmyndighetens beslut den 7 december 2020, avseende hur Google 
Frankrike, Google Irland och Google USA, sanktionsavgiften beslutades till saman-
lagt 100 miljoner euro, https://www.cnil.fr/en/cookies-financial-penalties-60-million-

euros-against-company-google-llc-and-40-million-euros-google-ireland 
 
Franska tillsynsmyndighetens beslut den 7 december 2020 avseende Amazons 
Franska webbplats amazon.fr användning av kakor. 

https://www.cnil.fr/en/node/120646 och se DP-forums nyhet om sanktionsavgif-
ten, https://dpforum.se/amazon-europe-core-botfalls-med-35-miljoner-euro/ 
 

Övriga källor 

Regeringens proposition 2010/11:115, Bättre regler för elektroniska kommunikationer.  

mailto:gr@goteborgsregionen.se
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_sv.pdf
https://ec.europa.eu/justice/article-29/documentation/opinion-recommendation/files/2014/wp224_sv.pdf
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_guidelines_202005_consent_sv.pdf
https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies/
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00092/2020
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00092/2020
https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-bristande-information-om-cookies/
https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-bristande-information-om-cookies/
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00116/2020
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00116/2020
https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-bristande-information-om-cookies/
https://techlaw.se/spanien-3-000-euro-i-boter-for-bristande-information-om-cookies/
https://gdprhub.eu/index.php?title=AEPD_-_PS/00185/2020
https://techlaw.se/spanien-miguel-ibanez-bezanilla-botfalls-med-3-000-euro-for-olagliga-cookies-och-bristande-sakerhetsatgarder/
https://techlaw.se/spanien-miguel-ibanez-bezanilla-botfalls-med-3-000-euro-for-olagliga-cookies-och-bristande-sakerhetsatgarder/
https://www.cnil.fr/en/cookies-financial-penalties-60-million-euros-against-company-google-llc-and-40-million-euros-google-ireland
https://www.cnil.fr/en/cookies-financial-penalties-60-million-euros-against-company-google-llc-and-40-million-euros-google-ireland
https://www.cnil.fr/en/node/120646
https://dpforum.se/amazon-europe-core-botfalls-med-35-miljoner-euro/
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Advokatbyrån Delphis blogginlägg, den 3 december 2020, Vilken information 
måste ni lämna till besökare om cookies?, https://www.delphi.se/sv/tech-blog/ar-
tikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/. 

Advokatfirman Lindahls blogginlägg, Handen i kakburken – samtycke vid an-
vändning av cookies, publicerad under 2020, https://www.lindahl.se/aktuellt/in-
sikter/2020/handen-i-kakburken-samtycke-vid-anvandning-av-cookies/. 
 

EU-domstolens domar 

Dom den 16 juli 2020, i mål C-311/18, Schrems II, ECLI:EU:C:2020:559. 
Dom den 1 oktober 2019, i mål C-673/17, Planet 49, ECLI:EU:C:2019:801. 
Dom den 29 juli 2019, i mål C-40/17, Fashion ID, ECLI:EU:C:2019:629. 

 

mailto:gr@goteborgsregionen.se
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/artikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/
https://www.delphi.se/sv/tech-blog/artikel-2-vilken-information-maste-ni-lamna-till-besokare-om-cookies/
https://www.lindahl.se/aktuellt/insikter/2020/handen-i-kakburken-samtycke-vid-anvandning-av-cookies/
https://www.lindahl.se/aktuellt/insikter/2020/handen-i-kakburken-samtycke-vid-anvandning-av-cookies/
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Bostadsförsörjningsprogram, 
Mölndals stad 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår 

förbundsstyrelsen att godkänna föreliggande förslag, daterat 2021-

01-25. 

Sammanfattning av ärendet 

Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett 

förslag till uppdatering av gällande bostadsförsörjningsprogram 

(Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-2018).  

 

Generellt vill GR framhålla att bostadsförsörjningsprogrammet 

beskriver väl riktlinjer, utmaningar och genomförande av 

programmet.  

 

Det hade varit intressant om kommunen förtydligat sin roll, som del i en 

integrerad storstadsregion. I en storstadsregion tar pendlings- och flyttrörelser 

inte hänsyn till administrativa gränser. På GR pågår ett arbete med regionala 

analyser och vi bidrar gärna med planeringsunderlag till grund för kommunens 

fortsatta analyser av faktorer som påverkar bostadsförsörjningen i kommunen. 

 

Programmet och analysen ger en tydlig beskrivning av bostadsbehovet för olika 

grupper i samhället. I programmet framkommer att i kommunens föreslagna 

utbyggnadsplan är ökad blandning av upplåtelseformer en prioriterad fråga. 

Det hade varit intressant om eventuella skillnader mellan kommundelarna 

beskrivits djupare och hur behovet möts framöver i den planerade 

byggnationen. 

Beslutsunderlag 

Mölndals stads Bostadsförsörjningsprogram med bilaga 1, 

Bostadsmarknadsanalys.   

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har i skrivelse från Mölndals stad 

daterad 2020-12-01 beretts tillfälle att yttra sig över 

Bostadsförsörjningsprogram för Mölndal.  
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Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölndals stad har tagit fram ett förslag till 

uppdatering av gällande bostadsförsörjningsprogram 

(Bostadsförsörjningsprogram Mölndal stad 2015-2018). Under varje 

mandatperiod skall bostadsförsörjningsprogrammet aktualiseras och eventuellt 

uppdateras efter behov.    

 

Bostadsförsörjningsprogrammet utgör tillsammans med övriga styrdokument 

grunden för Mölndals stads strategiska planering att växa och utvecklas 

hållbart. Bostadsförsörjningsprogrammet består av en huvudhandling med två 

bilagor. Bilaga 1 är en bostadsmarknadsanalys och bilaga 2 är stadens interna 

aktivitetsplan. Den interna aktivitetsplanen remissas inte.  

Bostadsförsörjningsprogrammet 

Bostadsförsörjningsprogrammet innehåller riktlinjer för bostadsförsörjningen i 

Mölndal. Riktlinjerna grundar sig på förslag till nya översiktsplanens inriktning 

och stadsbyggnadsstrategier, samt de tidigare riktlinjerna i Mölndals 

bostadsförsörjningsprogram 2015-2018. För att riktlinjerna ska bli långsiktiga 

så är det viktigt att de är kopplade med andra strategiska mål och riktlinjer i 

staden. 

 

• Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över tid. 

• Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en aktiv plan- och markberedskap. 

• Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla tätorter. 

• Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbeståndet. 

 

Riktlinjerna ska säkerställa ett stabilt och varierat bostadsbyggande samt 

hälsosamma och goda livsmiljöer i hela kommunen. Målsättningen är att bygga 

en blandning av bostäder nära service samt gröna kvaliteter, och nya bostäder 

ska byggas med god kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Kommunens 

befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en tillgång och resurs vid 

omvandling och förtätning. Kommunen ska ha god planering för behovet av 

bostäder för personer med särskilt behov av stöd och service. 

 

Riktlinjerna grundar sig på en av kommunen framtagen 

bostadsmarknadsanalys i bilaga 1, vilken kan behövas ses över inför 

omarbetning av huvuddokumentet. Mycket av innehållet är nulägesstatistik 

vilket gör vissa delar snabbt inaktuella. Analysen bör därmed också ses över 

och uppdaterad vid behov, för att vara ett fungerande underlag och stötta 

eventuell omarbetning av riktlinjerna. 

Genomförandet av bostadsförsörjningsprogrammet är starkt kopplat till 

genomförandet av översiktsplanen och utbyggnadsplanen, som är ett viktigt 

verktyg för att hantera bostadsbehovet långsiktigt. 

Bedömning 
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Generellt vill GR framhålla att bostadsförsörjningsprogrammet väl beskriver 

riktlinjer, utmaningar och genomförande av programmet. Programmet tar upp 

vikten av god tillgång till offentlig service och närhet till kollektivtrafik i ett 

område, vilket bidrar till bland annat förutsättningar för social hållbarhet. 

Ytterligare kan nämnas att programmet tar ett socialt ansvar bland annat 

genom att tydligt beskriva ett barnperspektiv utifrån att barnkonventionen 

blivit lag och vad det kan innebära i bostadsförsörjningen framåt.  

 

Geografiskt har kommunen ett strategiskt läge utmed de större 

kommunikationslederna E6, E20/Söderleden och Västkustbanan. Kommunen 

planerar att förtäta i orter utmed kommunikationsstråken vilket följer 

Strukturbild för Göteborgsregionen.   

 

Kommunens bostadsmarkandsanalys ligger till grund för bostadsförsörjnings-

programmet. Genom att följa upp och göra prognoser kan det bli lättare att 

förstå och planera för en långsiktig och hållbar bostadsutveckling.  

 

I GR:s Hållbar tillväxt finns ett mål om att Göteborgsregionens befolkning ska 

växa med minst 10 000 nya invånare årligen fram till 2030. Kommunens 

befolkning har vuxit de senaste åren, och prognosen visar på fortsatt 

befolkningstillväxt. Det hade varit intressant om kommunen förtydligat sin roll, 

som del i en integrerad storstadsregion. I en storstadsregion tar pendlings- och 

flyttrörelser inte hänsyn till administrativa gränser. På GR pågår ett arbete med 

regionala analyser och vi bidrar gärna med planeringsunderlag till grund för 

kommunens fortsatta analyser av faktorer som påverkar bostadsförsörjningen i 

kommunen.  

 

Programmet och analysen ger en tydlig beskrivning av bostadsbehovet för olika 

grupper i samhället. I programmet framkommer att i kommunens föreslagna 

utbyggnadsplan är ökad blandning av upplåtelseformer en prioriterad fråga. 

Det hade varit intressant om eventuella skillnader mellan kommundelarna 

beskrivits djupare och hur behovet möts framöver i den planerade 

byggnationen. Möjligheten att bo kvar i sitt närområde i livets olika skeden är 

en viktig fråga.  

 

 

Helena Söderbäck            Maria Sigroth          

Förbundsdirektör            Avdelningschef          

     

 

Skickas till 

E-post: planexploatering@molndal.se eller adress: 

Stadsbyggnadsförvaltningen, Strategiska enheten, 431 82 Mölndal 

mailto:planexploatering@molndal.se
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B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G S P R O G R A M

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen. Det har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument, som t.ex. översikts-
plan, gemensamt grunden för den strategiska pla-
neringen för att ge staden förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunen långsiktigt.
Bostadsförsörjningsprogrammet är uppdelat i en 
huvudhandling, samt två bilagor. Huvudhandlingen 
redogör för Mölndals stads långsiktiga viljeinrikt-
ning med bostadsförsörjningen, samt det övergri-
pandet kommunala ansvaret. Den redogör även 
för hur staden ska arbeta med genomförandet och 
uppföljning av bostadsförsörjningen. Riktlinjer för 
bostadsförsörjningen ska antas av kommunfull-
mäktige varje mandatperiod. Om förutsättningarna 
förändras ska nya riktlinjer upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Bilaga 1 är en bostadsmarknadsanalys, där allt 
analysmaterial finns samlat. Denna bilaga innehåll-
er mycket nulägesdata, och prognoser, som kan 
komma att ändras över tid. Därför behöver infor-
mationen, och delar av dokumentet, uppdateras 
mer frekvent än den långsiktiga viljeinriktningen i 
huvuddokumentet.
Bilaga 2 är stadens interna aktivitetsplan som i 
detalj beskriver aktiviteter kopplade till riktlinjer 
och genomförandet, tillsammans med ansvar och 
tidplaner. Dokumentet är ett levande arbetsdoku-
ment för staden, och ansvaret för denna ligger hos 
stadsdirektören som även återkopplar arbetet till 
politiken.

Stadens mål och vision
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild av att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här.

Vår vision ger oss färdriktningen för det samhäl-
le vi vill bygga. Mölndals stad växer och har ett 
attraktivt läge och förutsättningarna för att bygga 

bostäder i Mölndal är goda. Näringslivets förut-
sättningar och utveckling i kommunen är också en 
del av detta. Arbetet med en ny vision kommer att 
påbörjas under 2021.
2019 fattade kommunfullmäktige beslut om nya 
övergripande mål för Mölndals stad:
• Stärka förutsättningarna för växande näringsliv 

och arbetsmarknad.
• Säkerställa likvärdig utbildning av hög kvalitet 

som främjar livslångt lärande.
• Utveckla en växande och trygg stad, tätort och 

landsbygd med god infrastruktur.
• Främja och stödja självständigt, gott och aktivt 

liv för alla åldrar.
• Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs 

för långsiktigt hållbar utveckling.

Översiktsplanens mål och strategier
I staden pågår just nu arbete med att uppdatera 
översiktsplanen. Utställning är beräknad till våren 
2021. Översiktsplanen är ett för staden strategiskt 
paraplydokument dit flera strategiska dokument 
är kopplande, bland annat bostadsförsörjningspro-
grammet.
I förslag till ny översiktsplan redovisas hur hänsyn 
tagits till bland annat det allmänna intresset för bo-
stadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 
Bostadsförsörjningsprogrammet redogör för stadens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, hur vi ska uppnå 
stadens mål, översiktsplanens stadsbyggnadsstra-
tegier och utbyggnadsplan gällande bostäder, samt 
belyser stadens verktyg för planering och hantering 
av bostadsfrågorna vid markanvändning.
I förslag till ny översiktsplanen finns fyra stads-
byggnadsstrategier vilka ligger till grund för 
planeringen i staden och ger riktningen för bostads-
försörjningen:
Stadsbyggnadsstrategierna är:
- Mölndals kommun bidrar till en växande region.
- Mölndal, Kållered, Lindome och Hällesåker ut-
vecklas utifrån sina förutsättningar och kvaliteter.
- Mölndals kommun främjar möjligheten till ett gott 
liv .
- Mölndals kommun stärker kommunens kvalitativa 
gröna miljöer. 

Inledning



4

B O S T A D S F Ö R S Ö R J N I N G S P R O G R A M

Riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Mölndal är 
en utgångspunkt i stadens strategiska arbete för att 
möjliggöra ett långsiktigt bostadsbyggande utefter 
stadens mål och vision. Riktlinjerna grundar sig 
främst i förslag till nya översiktsplanens inriktning 
och stadsbyggnadsstrategier, samt bygger vidare på 
de tidigare riktlinjerna i Mölndals bostadsförsörj-
ningsprogram 2015-2018.  
 
I rutorna nedan redovisas riktlinjerna med tillhö-
rande beskrivning. Genomförandet och efterkom-
mande arbetet beskrivs i efterföljande kapitel om 
genomförande.  

Riktlinjer för bostadsförsörjningen i Mölndal

Sammanfattning av riktlinjerna
Staden ska säkerställa ett stabilt och varierat bo-
stadsbyggande samt hälsosamma och goda livsmil-
jöer i hela kommunen. Målsättningen är att bygga 
en blandning utav bostäder nära service och gröna 
kvaliteter, och nya bostäder ska byggas med god 
kvalitet och långsiktigt hållbara lösningar. Stadens 
befintliga lokal- och bostadsbestånd bör ses som en 
tillgång och resurs vid omvandling och förtätning. 
Kommunen ska ha god planering för behovet av 
bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service.

Riktlinje 2. God planeringsberedskap och en 
aktiv plan- och markberedskap.

Mölndals stad ska genom aktiv markpolitik stimule-
ra bredd i bostadsbyggandet, genom ett strategiskt 

långsiktigt ägande samt genom att utöka och utveckla 
stadens markinnehav. 

Stadens egen mark är viktig för att kunna möta bo-
stadsbehovet, långsiktigt säkra bostadsförsörjningen 
och för att säkerhetsställa bostäder för personer med 

särskilt behov av stöd och service. Även för att kunna 
påverka t.ex. boendemiljöer, blandning och andra fak-
torer viktiga för staden. Mölndals Stad ska ha mark-

nadsmässiga markpriser som kan differentieras utifrån 
upplåtelseform, hustyper och andra villkor som gynnar 

stadens bostadsförsörjning.
Hur: Det gör vi genom att arbeta långsiktigt strate-

giskt med markanvisningar och prioritera byggnation 
av bostäder i detaljplan på egen mark där det finns 

god tillgång till kollektivtrafik och kapacitet av servi-
ce. Bostäder för personer med särskilt behov av stöd 
och service bör i största möjliga mån integreras bland 

ordinarie bostäder för att gynna integration och den so-
ciala blandningen. Behovet och efterfrågan för utsatta 
grupper på bostadsmarknaden skall ingå vidare som en 

viktig faktor i plan- och markberedskapen.

Riktlinje 1. En hållbar bostadsutveckling över 
tid.

Staden ska arbeta för ett hållbart bostadsbyggande 
över tid som möter stadens bostadsbehov och möjlig-

gör en långsiktig hållbar bostadsutveckling. 
Utgångspunkten för en hållbar bostadsutveckling och 
utvecklingstakt är stadens utbyggnadsplanering och 
den regionala bostadsförsörjningen, där underlag om 
befolkningsprognoser, bostadsprognoser samt kapa-
citet av service ingår. Behovet för utsatta grupper på 

bostadsmarknaden, och särskilda boenden, prioriteras 
tidigt i planeringen. Prisvärda bostäder bör efter-

strävas. Med en långsiktig utbyggnadsplanering och 
planeringsberedskap kan vi möjliggöra för en hållbar 
bostadsutveckling, oavsett konjunktur och marknad.
Hur: Det gör vi genom att fokusera utvecklingen av 
bostäder genom detaljplaner längs med strategiska 

stråk och noder som följer utbyggnadsplaneringen och 
Göteborgsregionens strukturbild. Genom en mer kon-
centrerad förtätning i närheten av god kollektivtrafik, 
service och gröna områden möjliggör vi för goda livs-
miljöer och en blandning som  gynnar bostadsbehovet 
för livets olika skeden. Det gör vi även genom löpande 
uppföljning om vad som byggts, och hur det hållbara 
bostadsbyggandet fallit ut i kommunen för att kunna 

göra rätt prognoser och ge rätt underlag. 
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Riktlinje 3. Öka variationen av bostäder i alla 
tätorter.

Mölndals stad ska arbeta för en blandad bebyggelse. 
En variation av upplåtelseformer och hustyper efter-

strävas i hela kommunen, anpassade till förutsättning-
arna i respektive kommundel. 

Staden ska sträva efter att möjliggöra bostäder för 
alla och en rörlighet på bostadsmarknaden, i syfte att 
möjliggöra goda bostadsmiljöer i olika delar av kom-

munen som alla kan efterfråga. För livets olika skeden. 
Utsatta grupper på bostadsmarknaden gynnas också 

av blandning och variation av bostäder där det går att 
anpassa livet till både oväntade och väntade situationer. 
Staden ska därför verka för mer variation av särskilda 
boenden, inte bara de lagstiftade (Bostad med särskild 
service, äldreboenden mfl) utan även möjliggöra för 
nya typer av boenden som t.ex. övergångslägenheter, 
plusboenden, kooperativ mfl. För att rusta oss inför 
framtidens bostadsbehov och en varierande befolk-

ningssammansättning.
Hur: Det gör staden genom att använda de kommu-
nala bolagen som drivkraft för bostadsbyggandet i 

samtliga tätorter och i strategiska lägen. Det gör staden 
även genom att ställa krav på blandning och variation 
i samband med markanvisning. Staden ska i samband 
med utbyggnadsplaneringen se över blandningen och 
variationen i de olika kommundelarna, och därefter se 
vad som behöver tillkomma för att gynna en varierad 

bostadsbebyggelse och tillgodose bostadsbehovet.

Riktlinje 4. Utveckla det befintliga bostadsbestån-
det.

Staden ska långsiktigt arbeta för att säkerställa ett 
hållbart bostadsbestånd över tid och utveckla det be-

fintliga beståndet.
Staden ska planera långsiktigt för hur bostadsbeståndet 
ska tas om hand på ett hållbart och resurseffektivt sätt, 
samtidigt som påverkan på hyresnivåer ska beaktas. 
De lägenheter som finns i det befintliga beståndet är 

viktiga för utsatta grupper på bostadsmarknaden, då de 
har lägre bostadspriser/hyresnivåer och därmed tillde-
las vid särskilda behov. Hur det befintliga tas om hand  
långsiktigt påverkar hyressättning, trygghet i området, 

utsatthet, integration etc. Det är därför viktigt att staden 
möjliggör för alla aktörer att komplettera och utveckla 
hållbart, både kommunala och privata fastighetsägare.
Hur: Det gör vi genom att arbeta gemensamt med oli-
ka förvaltningar och kommunala bolag för att förlänga 

livslängden på vårt befintliga bestånd, använda be-
ståndet effektivt, och genom att uppmuntra långsiktig 
hållbarhet vid nybyggnation. Genom att ta hänsyn till 

befintliga boendemiljöer och erbjuda stöd till fast-
ighetsägare vid förtätning, upprustning och utveck-
ling kan ökad hållbarhet vid utveckling av befintligt 
bestånd och nybyggnation uppnås. Det gör vi även 

genom regelbunden uppföljning av behovet av bostä-
der och särskilda bostäder för utsatta grupper kopplat 
till bostadsförsörjningen och utbyggnadsplaneringen.
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Nedan beskrivs vad Mölndals stad har att förhålla 
sig till för lagar och mål i arbetet med bostadsför-
sörjningen.

Statliga
Rätten till bostad är stadgad såväl i FN:s konven-
tion om de mänskliga rättigheterna som i svensk 
grundlag. Boende lyfts fram som en social rättighet 
både i FN-deklarationen (artikel 25) och i reger-
ingsformen 1 kap. 2 § första stycket, som anger 
följande: Det ska särskilt åligga det allmänna att 
trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning 
samt att verka för social omsorg och trygghet. 
Det övergripande nationella bostadspolitiska målet 
är långsiktigt väl fungerande bostadsmarknader där 
konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bo-
städer som svarar mot behoven. Regering och riks-
dag har fastlagt att en bostad är en rättighet och att 
bostadspolitiken ska skapa förutsättningar för alla 
att leva i goda bostäder till rimliga kostnader samt 
i en stimulerande och trygg miljö inom ekologiskt 
hållbara ramar. Boendemiljön ska bidra till jämlika 
och värdiga levnadsförhållanden och särskilt främja 
en god uppväxt för barn och ungdomar. 
Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska 
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och 
utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå 
uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta 
nationella och regionala mål, planer och pro-
gram som är av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av 
den demografiska utvecklingen, av efterfrågan på 
bostäder, bostadsbehovet för särskilda grupper och 
marknadsförutsättningar. Dessa uppgifter redovisas 
i bilaga 1, bostadsmarknadsanalysen.
Lagen anger också att, om det behövs för att främja 
bostadsförsörjningen, ska en kommun anordna 
bostadsförmedling samt övergripande former för 
detta.

Regionala
Västra Götalandsregionens (VGR) vision ”Vision 
Västra Götaland – Det goda livet” och Göteborgsre-
gionens kommunalförbunds (GR) strategi, ”Hållbar 
tillväxt” slår fast att regionen ska utvecklas till en 
stark och tydlig tillväxtregion i Europa. En region 

som är attraktiv att bo, leva, besöka och verka i. 
Målsättningen är att den lokala arbetsmarknadsre-
gionen ska växa till 1,75 miljoner invånare till år 
2030. Göteborg är regionkärnan där Mölndal ingår 
som en del av det sammanhängande stadsområdet. 
Mölndal är en av de 13 kommuner som ingår i ”Gö-
teborgsregionens kommunalförbund”, GR. GR’s 
medlemskommuner är överens om hur den regiona-
la strukturen ska utvecklas och har tillsammans ta-
git fram en sammanfattande strukturbild som visar 
huvuddragen i regionens fysiska utveckling. För att 
nå uppsatta mål måste den politiska viljan omsättas 
till praktisk handling och då krävs ett samstämt och 
konsekvent agerande över lång tid. 
Hur den regionala strukturen ska utvecklas finns 
tydligt beskrivet i GR´s ”Strukturbild för Göte-
borgsregionen”.

Göteborgsregionens (GR) strukturbild, källa: GR

Ambitionen är att medlemskommunerna lokalt tar 
ansvar för att den regionala strukturen är långsiktigt 
hållbar genom att i sin planering utgå från och följa 
strukturbilden och överenskommelsen. Vid produk-
tionen av nya bostäder pekar strukturbilden bland 
annat på följande riktlinjer:
- Koncentrera utbyggnaden av bostäder, arbets-
platser, handel, utbildning, vård mm. till kärnan,  
välbelägna delar av det sammanhängande stadsom-

Statliga lagkrav och regionala mål
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rådet, och till orter belägna i eller starkt knutna till 
de regionala huvudstråken.
- Tillföra ny bebyggelse där det finns luckor i stads-
området (genom kompletteringar, ändrad markan-
vändning mm.) i syfte att ökar förutsättningarna för 
en bibehållen servicenivå, fortsatt närhet till skola 
och omsorg mm.
- Fokusera bostadsbyggandet i stationsnära lägen, 
eller i orter som med god kollektivtrafik är knutna 
till stationslägena, stärker förutsättningarna för en 
uthållig tillväxt i Göteborgsregionen.

Kommunalt ansvar
Kommunens ansvar inom bostadspolitiken preci-
seras i huvudsak i tre ramlagar, utöver lagen om 
kommunens bostadsförsörjningsansvar. De tre 
ramlagarna är:
- Kommunallagen: Ger bland annat kommunen rätt 
till att skapa och driva bostadsföretag.
- Plan- och bygglagen: Ger kommunen rätt och an-
svar för markanvändningen genom planmonopolet 
och ett indirekt ansvar för att goda boendemiljöer 
skapas. Med stöd av planmonopolet har kommunen 
det samlade ansvaret för översiktsplanering och 
detaljplanearbete som i sin tur styr användningen av 
mark, vatten och bebyggelsens utveckling.
- I Socialtjänstlagen: Socialtjänsten har ansvar för 
att ge stöd till eller hjälp med ett skäligt boende för 
dem som på egen hand inte kan. Dessutom finns 
det särskilda paragrafer i lagen som visar barns och 
ungas rätt till stöd vilket kan appliceras på kommu-
nernas ansvar för ensamkommande flyktingbarn. 
Lagen säger också att det ska inrättas särskilda 
boendeformer för äldre personer med behov av 
särskilt stöd och bostäder med service för personer 
som av psykiska, fysiska och andra skäl möter bety-
dande svårigheter i sin livsföring.
Till dessa lagar finns ytterligare:
- Lagen om stöd och service i vilken särskilt stöd i 
form av olika boenden för personer med funktions-
nedsättning anges. Det kan vara grupp- och servi-
cebostäder men även särskilt anpassade bostäder i 
det ordinarie bostadsbeståndet. Enligt reglementet i 
staden har vård- och omsorgsnämnden och social- 
och arbetsmarknadsnämnden i Mölndal ansvar för 
att bevaka dessa gruppers behov.
Det är emellertid inte enbart socialpolitiska insatser 
som krävs utan det måste samordnas med stadens 
generella bostadspolitiska åtgärder.
- Barnkonventionen är ett rättsligt bindande inter-
nationellt avtal, och numera svensk lag. Den slår 
fast att barn är individer med egna rättigheter, inte 

föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Barnkon-
ventionen bygger på fyra principer om barns rättig-
heter; lika värde, rätt till liv, utveckling och rätten 
att uttrycka sina åsikter.
Kommunerna har därför ett ansvar att se till att be-
vaka barns perspektiv och deras delaktighet i beslut 
som berör dem.
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Genomförande
Implementeringen och genomförandet av bo-
stadsförsörjningsprogrammet är en viktig del i att, 
tillsammans med de andra strategiska dokumenten 
i staden, gemensamt arbeta mot att uppnå stadens 
vision och mål. 
Genomförandet av bostadsförsörjningsprogram-
met är därför starkt kopplat till genomförandet av 
översiktsplanen och utbyggnadsplanen, som är 
ett viktigt verktyg för att hantera bostadsbehovet 
långsiktigt. Dessa dokument är direkt kopplade och 
beroende av varandra, och ska följa samma inrikt-
ning mot gemensamma mål för att kunna fungera 
effektivt. Därför är budget och investeringsarbetet 
i staden ett viktigt verktyg för att kunna nå målen 
och arbeta med riktlinjerna, stadsövergripande. Då 
har staden en tydlig inriktning, en robust plane-
ringsberedskap och ett långsiktigt hållbart strate-
giskt arbete.

Uppföljning
Riktlinjerna för bostadsförsörjningen har tagits 
fram utifrån vision Mölndal 2022, kommunfullmäk-
tigemål, och i samband med den kommande över-
siktsplanens inriktningar, i syfte att stärka varandra 
och bidra med tydligare riktlinjer. De är viktiga för 
vägen framåt, och för att dessa ska bli långsiktiga så 
är det viktigt att de är kopplade med andra strategis-
ka mål och riktlinjer i staden. Huvuddokumentet är 
den övergripande inriktningen och politiska viljan. 
Riktlinjer för bostadsförsörjningen ska antas av 
kommunfullmäktige varje mandatperiod. Förändras 
förutsättningarna för de antagna strategierna under 
mandatperioden ska nya upprättas och antas av 
kommunfullmäktige.
Vid översyn och uppdatering av bostadsförsörj-
ningsprogrammet används följande modell:
1. Översyn av analys och uppdatera underlag. 
2. Ta fram riktlinjer för bostadsförsörjningen.
3. Förtydliga och uppdatera genomförande och fort-
satt arbete med  bostadsförsörjningen i staden.
4. Arbeta med uppföljning.

Riktlinjerna grundar sig på en av staden framtagen 
bostadsmarknadsanalys i bilaga 1, vilken kan behö-
vas ses över inför omarbetning av huvuddokumen-
tet. Mycket av innehållet är nulägesstatistik vilket 
gör vissa delar snabbt inaktuella. Analysen bör där-
med också ses över och uppdaterad vid behov, för 
att vara ett fungerande underlag och stötta eventuell 
omarbetning av riktlinjerna.
Aktivitetsplanen i bilaga 2 är stadens interna arbets-
dokument där aktiviteter tas fram baserat på riktlin-
jerna. Aktiviteterna ska konkretisera genomförandet 
och även redovisa ansvar och tidplaner. Denna 
uppdateras regelbundet på uppdrag av stadsdirek-
tören som har det yttersta ansvaret för aktiviteterna 
samt återkoppling till politiken.

Genomförande av bostadsförsörjningsprogrammet
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Mölndal har ett antal utmaningar som påverkar bo-
stadsförsörjningen i kommunen, och möjligheterna 
att nå stadens mål. Nedan beskrivs kort Mölndals 
långsiktiga utmaningar. De är en sammanslagning 
av nationella- och regionala analyser av utmaning-
ar, tillsammans med Mölndals egna nulägesut-
maningar, som beskrivs mer  detaljerat i bilaga 1 
”Bostadsmarknadsanalysen”.

Sammanfattning
- Stadens möjlighet att påverka bostadsmarknaden.
Bostadsförsörjningsansvaret ligger hos kommu-
nerna, men möjligheterna via allmännyttan för 
kommunerna att på egen hand påverka t.ex. bo-
stadsmarknadens utbud och boendekostnader är 
begränsade. Detta då bostadsmarknaden mestadels 
är marknadsstyrt och utvecklingen styrs av mar-
kägaren.
- Osäkerheter på bostadsmarknaden mellan hög- 
och lågkonjunktur.
Bostadsförsörjningen påverkas mycket av läget på 
bostadsmarknaden, både vad som sker globalt och 
vad som sker lokalt. Det finns mycket som inte går 
att styra eller förutse som kan förändra situationen 
drastiskt, t.ex. klimatkatastrofer som leder till mer 
migrering och förflyttning av människor. Även 
olika lagkrav och förutsättningar nationellt för t.ex. 
amortering, lån etc. De ekonomiska förutsättning-
arna att planera, bygga, ta lån och levnadskostnad, 
som i sin tur påverkas av om det är lågkonjunktur 
eller högkonjunktur. 
- Hitta en balans mellan tillväxt och service, och 
även blandning av bostäder.
Utmaningen för staden är att skapa och behålla en 
balans av utbyggnad i samband med utbyggnad och 
tillskott av service och infrastruktur.
Det är också svårt att hitta en rimlig blandning i 
olika områden, att få fram olika typer av bostäder, 
storlekar osv som ett tillskott för att tillgodose 
bostadsbehovet hos en ständigt föränderlig befolk-
ning.
- Attraktiva lägen för bostadsbyggande längs med 
komplexa infrastrukturstråk.
En stor utmaning för bostadsutvecklingen i Mölndal 
är de stora leder och riksintressen (motorvägar och 
järnväg) som passerar de centrala tätorterna, med 
tillhörande buller-, risk-, och luftmiljöproblematik. 
Det är också längs med dessa stråk stora delar av 
den attraktiva marken finns, med god tillgång till 

service och hållbara resor enligt GR’s strukturbild. 
Det kommer därför alltid vara en utmaning att 
utveckla och förtäta i dessa stråk.

Hur hanterar staden utmaningarna
Mölndals stad kan inte påverka den globala ekono-
min eller bostadsinvesteringarna, utan får då arbeta 
med bostadsutvecklingen på andra sätt. 
Det staden kan göra är att ha en bra planberedskap 
och långsiktiga strategiska verktyg för att kunna 
hantera oväntade händelser och svängningar. De 
kan även göra investeringar via allmännyttan i låg-
konjunkturer. Stadens uppdrag är att främst hantera 
bristen av bostäder, och tillgodose det som markna-
den inte tillför.
Det handlar om att t.ex. planlägga på egen mark, 
där staden styr och har rådighet över, för att säker-
hetsställa bostadsförsörjningen, framförallt för ut-
satta grupper, även under svårare perioder. Därmed 
också styra tillväxten utefter kommunens kapacitet. 
På stadens egen mark kan vi påverka t.ex. bostads-
priser, utbud, blandning, samt möjliggöra för nya 
innovativa bostadslösningar. 

Mölndals utmaningar
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Riktlinjer, mål och lagar som stöd för bostads-
byggandet finns på statlig nivå medan kommunen 
har det övergripande ansvaret för att bostadspoli-
tiken verkställs på lokal nivå. Som verktyg för att 
genomföra detta har kommunen bostadsförsörj-
ningsprogrammet, men även andra politiska mål, 
inriktningsbeslut samt planeringsdokument kan 
användas.
Staden har flera verktyg att använda sig av för att 
följa bostadsbehov och efterfrågan på bostäder. 
Kommunerna har ett så kallat planmonopol enligt 
Plan- och bygglagen som innebär att det är en kom-
munal angelägenhet att planlägga användningen av 
mark och vatten. 

Underlag och verktyg i staden
Mölndalsbostäder AB har i uppgift att förvärva, 
bebygga, äga, förvalta och avyttra fastigheter med 
bostäder, och lokaler för vård- och omsorgsverk-
samhet, inom staden. Den viktigaste uppgiften, för-
utom att förvalta fastigheter, är att utveckla Möln-
dal som bostadsort. Mölndalsbostäder är en viktig 
aktör i sammanhanget, då de äger och förvaltar 
större delen av stadens bostadsbestånd. Mölndals 
stad äger bolaget och kan genom bolagsordning och 
ägardirektiv ställa krav på Mölndalsbostäder och 
dess medverkan att främja bostadsförsörjningen i 
staden. 
Fastighetsavdelningen har det övergripande an-
svaret för att förvalta, bygga och utveckla det egna 
fastighetsbeståndet, med mestadels lokaler t.ex. 
skolor, tillfälliga boenden. 
Mölndals stad använder sig av flera verktyg för att 
löpande följa upp behovet av det som berör särskil-
da bostäder. Dokumenten beskrivs kort nedan.
Strategisk Fastighetsplan: 
För ett effektivt lokal- och bostadsutnyttjande och 
maximal utveckling av fastigheternas avkastning 
tar staden fram en strategisk fastighetsplan och en 
lokalbehovsanalys som uppdateras varje år.
Fastighetsplanen syftar till att beskriva hur staden 
får ändamålsenliga lokaler till lägsta kostnad, på 
kort och på lång sikt. Den beskriver behovet av 
utvecklingsinsatser över tid och är därför ett viktigt 
underlag och redskap för arbetet med bostadsför-
sörjningsprogrammet och utbyggnadsplaneringen. 
Boendeplan:
Boendeplanen är vård-. och omsorgsnämndens 

verktyg för att se över behovet av bostäder till 
nämndens målgrupper. Boendeplanen fokuserar på 
att beskriva brukarnas behov av anpassade bostäder 
idag och på längre sikt. Boendeplanen är ett viktigt 
underlag för bostadsförsörjningen kopplat till beho-
vet av särskilda boenden.

Utbyggnadsplan och planeringsbered-
skap
För att en kommun ska växa hållbart behöver 
bostadsutveckling gå hand i hand med utbyggnad 
av service och omsorg. Ett blandat näringsliv är 
också en viktig förutsättning för en samhällsekono-
miskt hållbar utveckling. Mölndals stad har under 
en längre tid arbetat utifrån Göteborgsregionens 
kommunalförbunds strukturbild och 95% av de 
bostäder som planeras genom detaljplaner i staden 
ligger inom 400 meter till hållplats för kvartstrafik 
alternativt 800 meter till pendeltågsstation.
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 

Stadens verktyg för arbete med bostadsförsörjningen
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bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exempel-
vis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras 
utifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnads-
ordning tas fram. En utbyggnadsordning med prio-
riteringar behöver uppdateras löpande och kopplas 
till stadens investeringar och kapacitet för service 
m.m. Detta ska vara ett pågående samarbete mellan 
stadens berörda förvaltningar och tillsammans med 
den politiska organisationen.
För att staden ska kunna växa långsiktigt och håll-
bart kan behöver vi styra var tillväxten ska ske och 
i vilken takt. När bebyggelsetrycket är högt kan vi 
därför behöva vara mer restriktiva och våga brom-
sa takten. När konjunkturerna är svagare finns det 
möjlighet att arbeta med en planeringsberedskap.

Markanvisningar
Mölndals stads markanvisningspolicy beskriver 
vilka riktlinjer och rutiner som är vägledande vid 
fördelning av stadens mark till olika exploatörer 
och gäller vid byggande för bostads-, verksamhets- 
och övriga ändamål.
En markanvisning är en överenskommelse mellan 
en kommun och en exploatör som ger exploatören 
ensamrätt att under en begränsad tid och under 
givna villkor förhandla med kommunen om överlå-
telse av ett visst av kommunen ägt markområde för 
bebyggande. 
Fördelningen av Stadens mark för bostadsändamål 
syftar till att åstadkomma en varierad bebyggelse, 
vad gäller utformning, hustyp, storlek, och upp-
låtelseform, av god standard och med en attraktiv 
gestaltning. Vid bostadsproduktion i samband med 
markanvisning bevakas möjligheten till krav på 
socialt boende, ekologisk hållbarhet, god tillgäng-
lighet i goda lägen för kollektivtrafik och samhälls-
service samt fördelning av bostäder på ett flertal 
målgrupper.
Utgångspunkter vid anvisning av Stadens mark är 
de politiskt beslutade mål och strategier gällande 
budget, översiktsplan, bostadsförsörjnings-program, 
arkitekturpolicy , konstpolicy, näringslivsstrategi, 
dagvattenstrategi och övriga  relevanta styrdoku-
ment som gäller vid varje tillfälle.

Prognoser
Statistik är ett viktigt verktyg för stadens planering 
och åtgärder för bostadsförsörjningen. Genom att 

följa upp och göra prognoser kan vi lättare förstå 
och planera för en hållbar och långsiktig bostadsut-
veckling.
Det kan finnas flera olika nivåer av prognoserna, 
mer övergripande över befolkning och omvärlds-
statistik, och mer detaljerat kring flyttmönster, 
husstorlekar och åldrar. Detta kan ge mycket under-
lag till analyser som också kan kopplas geografiskt 
och därmed stötta det strategiska arbetet. 
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Inledning

Bostadsförsörjningsprogrammet är Mölndals stads 
dokument som redovisar stadens ambitioner och 
riktlinjer för bostadsförsörjningen, och har tagits 
fram i enlighet med lagen om kommunernas bo-
stadsförsörjningsansvar. Ansvaret innebär att alla 
kommuner ska redogöra för viktiga behov och ut-
maningar, riktlinjer och åtgärder för att kunna möta 
behovet av bostäder och med särskilda insatser för 
olika grupper. Programmet utgör tillsammans med 
stadens övriga styrdokument (t.ex. översiktsplan) 
gemensamt grunden för den strategiska planeringen 
för att ge staden förutsättningar att växa hållbart 
och utveckla kommunen långsiktigt. 

Bostadsmarknadsanalys
Bostadsförsörjningsprogrammet grundar sig på en 
analys. Bostadsmarknadsanalysen är framtagen 
utifrån nationell, regional och kommunal statis-
tik. Statistik är ett viktigt verktyg för kommunens 
planering och åtgärder för bostadsförsörjningen. 
Genom att följa upp och göra prognoser kan vi lätt-
are förstå och planera för en hållbar och långsiktig 
bostadsutveckling.  
I denna bostadsmarknadsanalys redovisas statistik 
och prognoser om bland annat befolkning, bostäder, 
arbetsmarknad och flyttmönster – faktorer som alla 
påverkar bostadsutvecklingen tillsammans med 
andra förutsättningar och kommunala ställningsta-
ganden. Analys och prognoser bör dock läsas som 
nulägesbeskrivningar, då den data som samlats in 
kan komma att förändras snabbt. Framförallt prog-
noser bör granskas kritiskt då de fortfarande utgår 
från förutsättningarna idag, och är svåra att förutse 
långsiktigt.
 
Uppföljning
Bostadsmarknadsanalysen ska uppdateras med 
relevanta underlag och aktuell statistik i samband 
med översynen av stadens riktlinjer för bostadsför-
sörjningen, som sker varje mandatperiod. Analysen 
kan även uppdateras vid behov och revideras efter-
hand om nya aktiviteter behövs för att nå målen för 
bostadsförsörjningen.
En kortversion av bostadsmarknadsanalysen kan 
med fördel tas fram som uppdateras kontinuerligt, 
med aktuella prognoser och statistik vilka är till 
nytta för det vardagliga arbetet i staden. Denna kan 
innehålla prognoser och siffror gällande befolkning, 
bostäder och byggnation. Ansvar och tillvägagångs-
sätt för denna kortversion fördjupas i den interna 
aktivitetsplanen.

Sammanfattning analys

Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat 
och det antas fortsätta. Enligt Mölndals befolk-
ningsprognos föds det fler än vad som avlider, och 
vi flyttar mer än någonsin. Men det finns en osä-
kerhet kring hur in- och utflyttningen i kommunen 
kommer att se ut framöver. 
Både på regional nivå och i Mölndal specifikt har 
efterfrågan på bostäder varit hög och kan antas fort-
sätta vara hög i närtid. En effekt av detta har visat 
sig vara att grupper med mycket resurser trycker 
ut andra grupper med exempelvis svag etablering 
i samhället eller låga inkomster. I det perspektivet 
kan man tala om ett underskott av bostäder, vilket 
framförallt gäller vissa grupper. Underskottet av 
bostäder i länet påverkar särskilt de grupper som 
har svårt att få sina bostadsbehov tillgodosedda, 
ekempelvis socioekonomiskt utsatta. En utmaning 
för kommunen är att möta den här utvecklingen på 
ett hållbart sätt.
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Marknaden bygger för efterfrågan 
och där det är mest lönsamt medan kommunen har 
ett bostadsförsörjningsansvar för vissa grupper på 
bostadsmarknaden enligt bland andra socialtjänstla-
gen och bosättningslagen. 
Bedömningen idag är att det behövs fler stora 
bostäder för olika målgrupper. Framöver behövs 
en större blandning av olika boendetyper, för olika 
livssituationer och hushållssammansättningar. 
Den största andelen av planerad bebyggelse är 
i dagsläget i Mölndals tätort, här kommer även 
framöver merparten av utvecklingen ske. Men det 
planeras även inom Kållered och Lindome tätort. 
Där planeras för i dagsläget främst lägenheter i 
flerbostadshus.
Kommunens strategiska beslut har här en direkt 
koppling till befolkningsutvecklingen genom sitt 
inflytande över bostadsbyggande och planering. 
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Mölndals kommun
Mölndals stad är en av de 49 kommuner som ingår i 
Västra Götalands län. Kommunen ligger strax söder 
och öster om Göteborg, och har ett strategiskt läge 
i nära anslutning till de större kommunikationsle-
derna E6, E20/Söderleden samt Västkustbanan och 
Kust till kustbanan.
Längst med Västkustbanan ligger kommunens tre 
större tätorter: Mölndal, Kållered och Lindome. 
Knutpunkten Mölndals bro i Mölndal är en av 
regionens största sett till antalet resenärer och har 
därmed en betydande roll för Göteborgsregionen 
och Västsverige gällande kommunikationer inom 
kollektivtrafiken.

Mölndals strukturbild från ÖP� Källa: White arkitekter

Mölndal är en unik kommun som både fungerar 
som boendekommun och arbetskommun på grund 
av sina förutsättningar. Pendlingsmöjligheterna till 
och från Mölndal är goda. I relation till folkmängd 
pendlar många över kommungränsen i jämförelse 
med andra kommuner. Som en del av storkommu-
nen Göteborg, regionens kärna, finns även högt 
tryck på efterfrågan av bostäder. 

Stadens mål och riktlinjer
Bostadsförsörjningsprogrammet är en del i stadens 
strategiska arbete att ge förutsättningar att växa 
hållbart och utveckla kommunens bostadsförsörj-
ning. 
Vision Mölndal 2022 antogs av kommunfullmäk-
tige 2013 och är en gemensam framtidsbild om att 
Mölndal ska bli en ännu bättre stad för alla som bor 
och verkar här. Arbetet med en ny vision kommer 

att påbörjas under 2021. Staden antog även nya 
kommunfullmäktigemål 2019: 
Stärka förutsättningarna för växande näringsliv och 
arbetsmarknad. * Säkerställa likvärdig utbildning 
av hög kvalitet som främjar livslångt lärande. * Ut-
veckla en växande och trygg stad, tätort och lands-
bygd med god infrastruktur. * Främja och stödja 
självständigt, gott och aktivt liv för alla åldrar. * 
Bedriva det miljö- och klimatarbete som krävs för 
långsiktigt hållbar utveckling.
Mölndal har de senaste åren växlat upp i bostads-
byggandet. Vi har haft en kraftig befolkningstill-
växt pga av bland annat expansivt bostadsbyggande 
under åren 2017-2019. Detta kommer fortsatt att 
påverka Mölndal under kommande år. Trycket 
på bostäder i regionen och i Mölndal innebär att 
vi måste arbeta effektiv för att kunna tillgodose 
marknadens önskemål, men också strategiskt för 
att skapa attraktiva boendemiljöer och bostäder för 
alla, med god service.

Mölndals översiktsplan och utbygg-
nadsplan
Nedan följer förslag på Mölndals stads utbyggnads-
plan som föreslås i kommande översiktsplan. 
• Förtätning inom tätorterna i anslutning till pendel-
tågsstationerna. Kållered och Lindome ska priori-
teras.
• Hällesåker och landsbygden utvecklas i mindre 
skala -genom komplettering i de centrala delarna.
• Tätorterna ska växa inifrån och ut för att öka 
andelen hållbara resor.
• Ökad blandning av upplåtelseformer är en priori-
terad fråga
• Strategiska markförvärv används som redskap för 
att påverka innehåll i planerna.
• Kontorsutveckling och annan ej störningskänslig 
bebyggelse prioriteras nära infrastrukturstråk cen-
tralt i tätorterna.
• Mellankommunala frågor kring grön, blå och grå 
infrastruktur hanteras i samverkan, genom exem-
pelvis fördjupade översiktsplaner. 
För att klargöra när olika områden ska planeras ut-
ifrån utbyggnadsplanen behövs en utbyggnadsord-
ning tas fram. En utbyggnadsordning med priorite-
ringar behöver uppdateras löpande och kopplas till 
stadens investeringar och kapacitet för service m.m. 

Kommunala förutsättningar
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Särskilda boenden och boenden för utsatta grup-
per
Staden har idag ett antal utslussningslägenheter 
och två HVB-hem. I slutet av år 2020 finns det 
totalt 243 lägenheter som klassas som bostad med 
särskild service: 23 gruppbostäder med 139 lägen-
heter samt 12 servicebostäder med 104 lägenheter. 
Utöver detta finns 10 lägenheter i kategorin särskilt 
anpassad bostad. Staden köper också platser externt 
inom bostad med särskild service.  

Kommunala bolag
Mölndalsbostäder är ett helägt kommunalt bostads-
bolag vars främsta uppgift är att förse Mölndal med 
attraktiva och kundanpassade lägenheter. Bolaget, 
som sedan 1947 byggt och förvaltat hyreslägenhe-
ter, har i dagsläget kring 3900 lägenheter, varav cir-
ka 820 är specialanpassade för särskilt boende, som 
till exempel äldreboende och kooperativa hyreslä-
genheter. Idag bygger Mölndalsbostäder i huvudsak 
samtliga lokaler för staden avseende hyresrätter, 
äldreboenden, olika typer av gruppbostäder etc. 
Förbo bildades 1966 och ägs gemensamt av Härry-
da, Kungälv och Lerums kommun samt Mölndals 
stad. Drygt 5 800 hushåll bor i Förbos fastigheter 
i 62 områden på 19 orter, i de fyra kommunerna. 
De har lägenheter i t.ex. flerfamiljshus, men även 
radhus, 55+ boende, ungdomsboenden och senior-
boenden t.ex. I Mölndal så har bolaget ca 1400 st 
bostäder i dagsläget. 
Mölndalsbostäder använder marknadsplatsen 
Boplats som är en bostadsförmedlings-sajt för hela 
Göteborgsregionen, men främst för kommunala 
bolag. Sökande betalar en årsavgift för att registrera 
sig, och bygger på ett kösystem som ger poäng efter 
antal dagar registrerade. Det krävs ett aktivt delta-
gande och framförhållning.
Boplats bestämmer inte vem som får lägenheten, 
utan det gör alltid hyresvärden själv utifrån sina 
krav och villkor. Villkoren kan t.ex. vara kring 
inkomst, antal som får bo i lägenheten osv. Bo-
plats kontrollerar andra uppgifter vid tilldelning 
av lägenhet, så som betalningsanmärkningar, 
boendereferenser, skulder etc. Därför kan också en 
exkludering av vissa grupper på bostadsmarknaden 
förekomma. Framförallt för utsatta grupper som 
har annan socioekonomisk bakgrund, annan slags 
sysselsättning/inkomst, eller med tidigare skulder.
Förbo har en egen bostadsförmedlings sajt där sö-
kande precis som på Boplats samlar poäng genom 
kösystem och antal dagar registrerade. Förbo har 
inga inkomstkrav, men likt boplats kontrolleras 
betalningsanmärkningar och skulder t.ex. 

Mölndals bostadsbestånd
Bostadsbeståndet i Mölndal präglas idag mycket 
av det byggande som genomfördes under 60-talet 
samt åren strax före och efter. Hela 26 procent av 
bostäderna i kommunen tillkom under 60-talet. 
Jämfört med regionen och landet är en liten andel 
av bostadsbeståndet byggt före 1930, och en ovan-
ligt stor andel byggt de senaste åren. 

Källa: SCB 2018

Bostadsrätterna i flerbostadshus är främst samlade 
i de norra delarna av kommunen, i Mölndals tätort. 
I tätorterna, och omkring dem, finns det sedan stora 
delar äganderätter i form av småhus. Hyresrätterna 
är främst lokaliserade i Mölndals tätort och Kålle-
reds tätort.
Kållered tätort har idag en större blandning av upp-
låtelseformer än t.ex. Lindome. I både Kållered och 
Lindome finns det främst hyresrätter och bostads-
rätter på de östra sidorna, och småhus på de västra.

Källa: SCB 2018
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Källa: SCB och Evidens 2019 

Det är lite lättare att förutspå de mer generella och 
normala förändringarna i ett hushåll, olika typer av 
boendeformer och behov som varierar utifrån ålder 
t.ex. I diagrammet nedan ser vi att många barn i 
yngre åldrar bor i småhus, unga vuxna bor mer i 
flerbostadshus, och äldre bo mestadels i småhus.

Källa: SCB och Evidens 2019 

Genom att följa upp hushållssammansättningar och 
flyttmönster kontinuerligt kan vi få en bättre bild 
över flyttfrekvenser och vilka faktorer som kan 
ligga bakom.

Mölndals befolkning idag
Antalet invånare på en plats förändras ständigt. 
Inom Mölndals stad ökar antalet boende och för-
väntas fortsätta att öka de kommande åren. I augusti 
2020 var antalet folkbokförda 69 798 personer, och 
kommunen förväntas passera 70 000 personer i 
närtid. 
I Mölndal skiljer sig hushållsstorleken från regio-
nen och landet. Det vanligaste hushållet är oftast på 
två personer, men i Mölndal är det 4 personer vilket 
motsvarar 27 % av befolkningen. Så har det sett 
ut under de senaste åren, med små förändringar. I 
tätorterna ser vi stora andelar av hushållen beståen-
de av en person och två personer, främst i Mölndals 
tätort där de står för sammanlagt nästan 68%.

Flyttmönster
En grundläggande förutsättning för bostadsförsörj-
ningen är de befintliga bostäderna, då de allra flesta 
som flyttar inom Mölndal gör det inom det redan 
bebyggda bostadsbeståndet. 
De som främst flyttar in till nyproduktion i Möln-
dal kommer inte från Mölndal. Det är framförallt 
Göteborgare som flyttar till Mölndal, både till 
äganderätterna och till hyresrätterna. För flyttning-
arna inom Mölndal så ser vi att Mölndalsbor främst 
flyttar till bostadsrätter inom kommunen, och minst 
till hyresrätter.
Den topp av immigration som skedde under 2018 
har minskat. Från och till utlandet tenderar flytt-
ningarna att närma sig varandra. Med andra ord för-
modas överskottet av utrikes flyttningar att minska 
enligt prognosen.
Vid sidan av preferenser påverkas marknadsdju-
pet också av flyttfrekvens. Data från SCB visar att 
flyttfrekvenserna varierar mellan olika hushållsty-
per. Sammanboende som i högre utsträckning bor 
i större bostäder inklusive småhus redovisar lägre 
flyttfrekvenser än ensamhushåll. I Mölndal flyttade 
17 procent av de ensamboende hushållen under 
2017, motsvarade siffra för sammanboende hushåll 
är 12 procent. 
Flyttfrekvenser påverkas även av hushållets sam-
mansättningar, t.ex. ålder, ekonomi. Men också av 
mer oförutsedda händelser i livet så som skilsmäs-
sor, dödsfall osv. Livets olika skeden, därför är det 
svårt att förutspå och göra beräkningar och progno-
ser.

Mölndals demografiska utveckling

Källa: SCB och Evidens
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Befolkningsprognoser
Befolkningsprognosen är starkt beroende av vilka anta-
ganden som vi gör om historien och framtiden. Viktigt 
att komma ihåg är att den här analysen är en nulägesbe-
skrivning som utgår från de förutsättningar som finns vid 
framtagandet av analysen. Detta gäller nationella, regi-
onala och lokala förutsättningar, för kommunen och för 
marknaden.
Nationella och regionala prognoser
De senaste åren har befolkningen vuxit snabbt. Enligt 
SCB:s befolkningsprognos för 2020 kommer Sveriges 
folkmängd att öka med mellan 70 000 och 80 000 per-
soner per år de kommande åren. 11 miljoner människor 
väntas nås 2029, därefter beräknas befolkningen öka 
långsammare. 
Under de senaste tio åren har antalet invånare i Västra 
Götalands län ökat med 156 000 personer och var drygt 
1,72 miljoner personer i slutet av 2019. I länet har till-
växttakten varig kraftig från 2012-2016, men under 2017 
bröts den utvecklingen och såväl 2017 som 2018 ökade 
folkmängden i länet med drygt 19 000 personer. 
Folkmängden i Västra Götalands län ökade med cirka 16 
000 invånare under 2019, en lägre ökning än de senaste 
tre åren. Anledningen är främst en minskad invandring. 
Medellivslängden har sedan länge generellt ökat och det 
antas fortsätta. Den ökande överlevnaden resulterar i att 
fler når höga åldrar vilket i sig leder till en ökad befolk-
ning och därmed till fler framtida hushåll, både nationellt 
och regionalt.
Kommunala prognoser

Källa: SCB 2019

I Mölndals befolkningsprognos antas det att fler föds än 
vad som avlider, och att fler flyttar in i kommunen än vad 
som flyttar ut. Flyttningar inom riket bidrar till den största 
delen av befolkningsförändringarna. Kommunens strate-
giska beslut har här en direkt koppling till befolkningsut-
vecklingen genom sitt inflytande över bostadsbyggande 

och den allmänna attraktiviteten i området. Den 
framtida ökningen i folkmängd i Mölndal beror på 
ett positivt flyttnetto och ett positivt födelseöver-
skott. Fler flyttar in än ut och fler föds än dör. 

Källa: SCB 2020

Medelåldern i Mölndals stad är relativt låg, vilket 
kan analyseras på olika sätt. Det här beror bland 
annat på att det bor många personer som är 25-30 år 
i kommunen, samtidigt som andelen mellan 60-80 
är lägre än riksgenomsnittet. Strukturen på befolk-
ningen förändras dock ständigt och bedömningen 
är att åldersfördelningen kommer se något jämnare 
ut framöver. Fler äldre och minskad andel yngre 
kommer sannolikt att öka medelåldern något i kom-
munen framöver.
Antalet barn i grundskoleålder bedöms öka varje 
år de kommande 10 åren, samtidigt som gruppen 
kommer att minska som andel av kommunen som 
helhet. Barn under 7 år kommer också att öka, men 
ligga oförändrat andelsmässigt. I övrigt kommer 
Mölndalsbor över 70 år att utgöra mellan 11,4 % 
och 11,7 % de kommande åren och samtidigt öka i 
absoluta tal. Eftersom folkökningen i princip antas 
ske i alla åldrar kommer flera av kommunens delar 
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att möta ökade behov.

Karta avser prognos för befolkning 0-17 år vid 2025 slut 
Källa: SCB 2020

Barn upp till 17 år tenderar att utgöra en större 
andel av befolkningen på landsbygden och en lägre 
andel i centralorterna, medan motsatt förhållande 
gäller unga vuxna mellan 18-34 år. År 2025 be-
döms samma förhållande att gälla. Från idag fram 
till 2025 antas också att den största omflyttning är 
koncentrerad till Mölndals tätort där antalet nya 
bostäder är högt. Sammantaget kommer fler och 
fler att flytta in och ut ur kommunen, medan nettot 
varierar och framförallt blir lågt 2020.

Karta avser total omflyttning 2020-2025 
Källa: SCB 2020

Antalet immigrerade bedöms ligga på en lägre nivå 
framöver jämfört med de senaste åren, medan emig-
rerade ökar något. Av det totala antalet flyttningar 
som beräknas i befolkningsprognosen utgör ungefär 
29% flyttar inom kommunen mellan skolområden. 
Med andra ord sker stora förändringar inom kom-
munen där Bosgården och Åby & Broslätt omsätter 
många förändrar medan Hällesåker står för lägst 
antal interna flyttar. Det här är både kopplat till 
bostadsproduktion och åldersfördelning avseende 

flyttbenägna grupper.

 
Källa: SCB 2020

Under arbetet med bostadsförsörjningsprogrammet 
har Mölndals stads befolkningsprognos reviderats. 
En lärdom från det är att Mölndal är inne i en fas 
där stora förändringar också ger stor osäkerhet 
kring befolkningsutvecklingen. I en kommun där 
inflyttningen från riket är en viktig faktor är också 
unga vuxna och deras potentiella barnafödande 
osäkra aspekter. Skulle den förmodade inflyttning-
en justeras innebär det framförallt ett nytt läge i 
dessa grupper. Det här hänger ihop med vilka åldrar 
som är mest benägna att flytta. Med samma logik är 
den äldre befolkningen en mer säker faktor i demo-
grafin och kommunens planering. 
Trots att antalet inflyttade har varit högt under 2020 
hittills har nettoökningen varit låg. Det här förkla-
ras av att oväntat många flyttat ut ur kommunen. 
Vad som ligger bakom den nya riktningen eller hu-
ruvida den är ihållande är oklart i nuläget. Bedöm-
ningen är att folkökningen inte blir i samma storlek 
som under 2017- 2019 i fortsättningen.
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Bostadsmarknaden nationellt och regionalt
Marknadsförutsättningar är svåra att förutse, precis 
som prognoser. Mycket kan hända globalt, natio-
nella och lokalt som påverkar marknaden ner på 
områdesnivå. 
Enligt Boverkets indikatorer 2020 bedöms hushål-
lens osäkerhet kring bostadsmarknaden att hålla i 
sig framöver. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder, 
och år 2021 påbörjas 42 500 bostäder enligt Bover-
kets prognosuppdatering. Antalet påbörjade bostä-
der minskar med 9 procent i år och med ytterligare 
11 procent nästa år. Men osäkerheten i prognosen 
är fortsatt stor, i synnerhet för 2021. Sammantaget 
präglas bostadsmarknaden av fortsatt osäkerhet i 
dagsläget. 
Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är 
fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder be-
ror bland annat på hur stämningsläget för hushållen 
utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstar-
ka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna 
för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att 
agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett 
stort osäkerhetsintervall.
Efter flera år med kraftigt ökande priser på bostä-
der skedde en prisnedgång under slutet av 2017. 
Under 2018 har priserna i riket generellt stabilise-
rats. I Västra Götaland har priserna på bostadsrätter 
minskat något i början av 2019, medans priserna 
på småhus har ökat. Prisutvecklingen i kombina-
tion med oro kring de långsiktiga effekterna av nya 
amorteringskrav och skärpta krav för bolån har ökat 
osäkerheten på marknaden, inte minst i storstäder-
na. 
De olika åtgärder som vidtagits på senare tid för 
att underlätta bostadsbyggandet och den ökade 
medvetenheten om problemen som präglat bostads-
marknaden har säkert haft viss effekt, men huvud-
förklaringen till de senaste årens högre produktions-
volymer är de ekonomiska förutsättningarna och 
den högkonjunktur präglat de senaste åren.
När den ekonomiska konjunkturen framöver viker 
nedåt riskerar vi också att få en ytterligare fallande 
bostadsproduktion. Det kan innebära att det blir 
ännu svårare i lågkonjunktur att analysera och göra 
prognoser om bostadsmarknaden. Då är det oftast 
kommunernas egna initiativ, investeringar och 
målstyrda inriktning som påverkar bostadsförsörj-
ningen.
Samtidigt som produktionen av nya bostäder är 
central för att möta framtida befolkningstillväxt, 
kommer vi även i framtiden att till övervägande del 

bo i bostäder som redan existerar idag. Det är där-
för viktigt att befintligt bostadsbestånd tas om hand 
och att det totala bostadsbeståndet nyttjas effektivt, 
vilket också underlättas genom ökad nyproduktion.
Baserat på förändringarna av folkmängden enligt 
den regionala befolkningsprognosen har Länssty-
relsen beräknat att behovet av nya bostäder (våren 
2020) är cirka 6 400 per år de kommande tio åren.
Under 2019 färdigställdes 10 300 bostäder i länet. 
Det är 2 400 fler än under 2018 och den högsta 
siffran sedan 1991. I 29 av länets kommuner var 
bostadsbyggandet högre än genomsnittet för de se-
naste tio åren. Byggandet under 2019 var betydligt 
högre än det beräknade bostadsbyggnadsbehovet 
per år de kommande tio åren. Ett byggande utöver 
det demografiska behovet bidrar till att minska den 
brist som redan finns. Det är dock en utmaning att 
hålla så höga nivåer på antalet färdigställda bostä-
der över en längre tid.

Bostadsmarknaden i Mölndal
Mölndal är en kommun där det byggs mycket bo-
städer i relation till befolkningsstorleken.
Huspriserna i Mölndal ligger långt över genom-
snittet i riket, men strax under nivån i grannkom-
munen Göteborg. Kungsbacka som angränsar till 
söder om Mölndal har jämförbara genomsnittspri-
ser, med skillnaderna att fritidshus är lite dyrare i 
Kungsbacka och småhus som permanentbostäder är 
billigare.
Bostadsmarknadens struktur och lokala marknads-
villkor återspeglas i hur olika åldrar väljer och har 
möjlighet att bo. Betalningsviljan är i dagsläget 
högst för bostäderna i de norra delarna.
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Genomsnittligt bostadsrättpris per SAMS-område
Mölndal kommun, februari 2019

Medelpris 37 400 kr/kvm

Källa: Valueguard och Evidens
Källa: Evidens 2019

Av försäljningarna av bostadsrätter under 2018 ser 
vi att störst andel mindre lägenheter såldes, främst 
tvåor och treor. Den genomsnittliga kostnaden per 
kvadratmeter var 37 936kr.

Marknadsförutsättningar
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Ögonblicksbild över pågående planering och projekt, oktober 2020� 
Källa: Mölndals stad� 

I relation till befintligt bestånd rankas Mölndal högt 
när det gäller nyproduktion av bostäder, tyngdpunk-
ten ligger på produktion av bostadsrätter i flerbo-
stadshus. Under 2019 färdigställdes 709 lägenheter  
och 42 småhus i kommunen. Totalt har det byggts 
1890 bostäder mellan 2017 och 2019, vilket är 
ca 6,1 % av Mölndals totala bostadsbestånd. De 
snabba förändringarna är synliga i stadsbilden, 
på bostadsmarknaden och i stadens planering av 
kommunal service. I dagsläget råder i Mölndal, 
jämfört med andra kommuner, en hög genomsnittlig 
bostadshyra per kvadratmeter. Det här beror delvis 
på en 13,1 procent ökning av kvadratmeterhyran 
under de senaste åren. Sammantaget förändras 
därmed mycket i Mölndal vad gäller boende och det 
finns en viss osäkerhet i hur marknaden kommer att 
utvecklas framöver.
I Mölndal finns det ett antal personer som behöver 
hjälp med sin boendesituation av olika anledning-
ar, vilket också ingår i stadens ansvar att lösa. Det 
finns ett antal utslussningslägenheter och stadens 
HVB- hem. Men det finns även behov av bostad 
med särskild service för personer inom socialpsyki-
atriområdet. Behovet kan bland annat ses hos perso-
ner med funktionsnedsättning och missbruk t.ex. 
Detta beskrivs mer detaljerat i nästa kapitel. 
Det projekterades fem nya gruppbostäder under 
2019, där tre står klara under 2020 och där övriga 
två har en osäkrare prognos. För att möta efterfrå-
gan på nya bostäder och bygga bort befintlig kö 
finns det behov av ytterligare 2 gruppbostäder, samt 
därefter ca 9 lägenheter per år (servicebostad) de 
närmast följande åren.

I sin kvantitativa behovsbedömning utgår Boverket 
från att varje hushåll behöver en bostad. Det inte är 
en bostad till varje individ som är lagkravet, utan 
för att klara bostadsförsörjningen så är målet att alla 
hushåll i Mölndal ska ha en bostad för att kunna 
täcka bostadsbehovet.
Begreppet behov skiljer sig från begreppet efter-
frågan vilket inbegriper aspekter som hushållens 
personliga preferenser och ekonomiska förmåga. 
Människan kan efterfråga mer än den behöver. 
Efterfrågan håller byggbolagen och bostadsbola-
gen sig ajour med för att kunna förmedla det som 
efterfrågas på marknaden, allt ifrån olika storlekar, 
prisgrupper, typer till olika områdestyper. Viktigt att 
därför komma ihåg att hushållens behov inte i alltid 
står i relation till vad bostadsmarknaden erbjuder. 
Bostadsbehovet tar mer hänsyn till och fokuserar 
på det allmänna behovet, men tar inte alltid med 
efterfrågan. Här kommer även aspekter in så som 
olika typer av behov utifrån olika hushåll, t.ex.  
människor som inte klarar av eller kan efterfråga en 
bostad, särskilda boendeformer, olika slags livssitu-
ationer och socioekonomiska förutsättningar. 

Nationella prognoser och behov 
Alla prognoser är förenade med osäkerhet – ett fak-
tum som inte nog kan betonas. Det gäller inte minst 
befolkningsprognoser som handlar om människor 
vars handlande påverkas av händelser i omvärlden. 
Prognoserna sträcker sig långt fram i tiden vilket 
medför att estimaten mer ger en indikation om rikt-
ning snarare än exakt prediktion. Byggbehovs-prog-
noserna ska ses som scenarier som tagits fram 
under vissa givna antaganden snarare än förutsägel-
ser om hur det kommer att bli i framtiden.
Enligt Boverket är det beräknade byggbehovet för 
riket är drygt 640 000 nya bostäder under tioårspe-
rioden 2018–2027, det vill säga cirka 64 000 nya 
bostäder per år i genomsnitt. 
Analysen visar även att byggbehovet är koncentre-
rat till vissa delar av landet. De tre storstadsregio-
nerna; Stockholm, Göteborg och Malmö-Lund, står 
för 76 procent av byggbehovet och de tio FA-regio-
ner som har det högsta byggbehovet står sammanta-
get för 89 procent.

Behov och efterfrågan i Mölndal 
I dagsläget byggs det många bostäder i kommunen, 
och siffran kommer att fortsätta att ligga relativt 
högt de kommande åren, på grund av att många 
projekt startades upp under högkonjukturen de 
senaste åren. 

Bostadsbehov och efterfrågan på bostäder
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Underskottet av bostäder i länet påverkar särskilt 
de grupper som har svårt att få sina bostadsbehov 
tillgodosedda på den vanliga bostadsmarknaden. 
Bostadsbehov och bostadsefterfrågan skiljer sig åt 
för olika grupper, och även förutsättningarna för att 
få en bostad skiljer sig. På följande sidor beskrivs 
situationen för några grupper som har särskilt svårt 
att finna bostad i kommunen och vilket bostadsbe-
hov de kan ha.

Unga och studenter
Mölndals befolkningsprognos visar på att fler unga 
flyttar in i kommunen idag, och denna grupp väntas 
även öka.
Staden har byggt en stor andel flerbostadshus de 
senaste åren i framförallt centrala delarna i Möln-
dals tätort, både bostadsrätter och hyresrätter. En 
stor del av dessa har varit mindre lägenheter, 1or 
och 2or. Även i kommande planering de närms-
ta åren ser vi samma byggnadstrend. De mindre 
lägenheterna, i centrala lägen och nära pendlings-
stråk, har attraktiva boendekvaliteter för unga och 
studenter. Mölndal har i dagsläget inga utpekade 
eller planerade utpekade studentlägenheter, därför 
ses deras boendeförutsättningar som liknande den 
för unga. Mölndal är en strategisk kommun utifrån 
deras boendeperspektiv, då det finns goda kollektiv-
trafik- och cykelstråk till Göteborgsregionens stora 
lärosäten; Göteborgs universitet, Chalmers och 
Borås högskola. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Unga är inte en homogen grupp med lika bostads-
behov. Det som är generellt för unga som grupp 
är att de jämfört med befolkningen i stort har haft 
mindre tid att etablera sig på bostads- och arbets-
marknaden. Många har inte hunnit samla tid i 
bostadsköer, spara ihop ett eget kapital eller skaffa 
sig ett stort kontaktnät. Unga som grupp har också 
lägre inkomster. Många fastighetsägare ställer krav 
på fast inkomst och tillsvidareanställning vilket kan 
göra det svårt även för unga med arbete och god 
inkomst att efterfråga en hyresrätt. Samma krav 
på fast inkomst gäller för att banken ska bevilja 
ett bostadslån vilket begränsar möjligheterna för 
unga att efterfråga bostads- och äganderätter. Unga 
flyttar mer än övriga åldersgrupper. Att unga flyttar 
mycket kan dels bero på deras svaga ställning på 
bostadsmarknaden (att tvingas flytta mellan olika 
tillfälliga lösningar) men också på snabbt skiftande 
behov (flytta hemifrån, börja studera på annan ort, 
flytta ihop/isär, etc.). Ungas behov ställer krav på en 
diversifierad bostadsmarknad med utbud för olika 
plånböcker och hushållsstorlekar.

Äldre
De flesta äldre bor i ordinärt boende, alltså boende 
som inte kräver ett biståndsbeslut, men en mindre 
andel av de äldre bor i särskilt boende. I Mölndals 
stad finns 504 platser i särskilt boende samt 27 
korttidsplatser för äldre med behov av särskilt stöd 
fördelade på 8 äldreboenden. 
Det råder i dag viss brist på platser till särskilt bo-
ende i Mölndal, och enligt SCB’s befolkningsprog-
nos kommer antalet äldre personer öka i staden, 
vilket innebär att behovet av nya äldreboendeplatser 
väntas öka över tid. Om kön till särskilt boende 
inte överstiger ett visst antal personer som bedöms 
vara en balans, och om behovet av nya äldreboen-
deplatser är konstant inom den befolkningsgrupp 
som är 65 år och äldre, kommer det att behövas 74 
nya platser fram till 2024 och ytterligare 92 platser 
till 2029 enligt vård- och omsorgsförvaltningens 
boendeplan 2020-2026.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Äldre är en heterogen grupp med stora variationer 
i möjligheten att efterfråga olika bostäder och med 
olika önskemål om sitt boende. Det som kan vara 
av särskilt stor betydelse för gruppen äldre är att 
boendet och omgivningen har hög tillgänglighet så 
att det finns möjlighet att åldras självständigt i sitt 
boende. De flesta äldre får sina behov av vård och 
omsorg tillgodosedda i sitt hem i ordinärt boende. 
För den äldre innebär det oftast en stor trygghet att 
få bo kvar i en känd miljö, men det kan även inne-
bära mer isolering och ensamhet. 
Med hög ålder ökar risken för funktionsnedsätt-
ningar och de sociala förutsättningarna förändras 
om ens partner och vänner avlider. Behovet av 
trygghet och gemenskap kan därför vara större 
bland äldre. Boendeformerna seniorboende och 
trygghetsboende är utformade för att erbjuda 
trygghet och gemenskap i ordinärt boende och kan 
sannolikt få en ökad efterfrågan i samband med att 
gruppen äldre blir fler. 

Nyanlända enligt bosättningslagen
Generellt har antalet nyanlända som bosatt sig 
i Västra Götaland minskat från och med 2017. 
Bosättningslagen innebär ett gemensamt ansvar för 
alla kommuner att på bästa sätt ta emot nyanlända 
som har fått uppehållstillstånd. Mölndal tog emot 
97 personer under 2019, 80 personer under 2020 
och Länsstyrelsens fördelningstal för Mölndal år 
2021 är prognostiserad till 85 personer. 

Särskilda grupper
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Förutsättningar på bostadsmarknaden 
De som nyligen anlänt till Sverige har oftast ge-
mensamt att de saknar förankring på bostadsmark-
naden och på arbetsmarknaden. Ofta har hushållen 
låga eller inga ekonomiska förutsättningar att 
efterfråga en bostad som motsvarar deras behov. 
Det betyder att förutsättningarna att anordna eget 
boende är begränsade i högattraktiva områden. 
Nyanlända är en bred grupp med olika hushålls-
sammansättningar, åldrar, och därmed behov. Det 
generella behovet är att det idag behövs mer utbud 
av större bostäder för målgrupp nyanlända, lämpli-
ga för familj med flera barn. Annars så är det även 
här önskvärt med en blandning av olika boendety-
per för olika livssituationer och hushållssamman-
sättningar. 
Utmaningen är de långsiktiga boendelösningar, 
behovet är främst en förstärkning i boendekedjan 
och fler lägenheter i stort. Nyanlända som, utifrån 
bosättningslagen, förväntas söka/finna bostad på 
egen hand efter två år har alldeles för kort kötid. De 
lägenheter som kommer från Allmännyttan (MBAB 
o Förbo) specifikt för denna målgrupp är därför 
viktiga. Många kommer att behöva söka bredare, 
dvs söka en bostad utanför Mölndal vilket påverkar 
den regionala bostadsförsörjningen.

Socioekonomiskt svaga
Betalningssvaga hushåll är en generell grupp där 
låg inkomst är den gemensamma faktorn. Det hand-
lar om hushåll som inte har råd att efterfråga en bo-
stad, eller en bostad av rimlig storlek relativt deras 
hushållsstorlek i det befintliga beståndet. Många av 
de grupper som beskrivs i analysen under särskil-
da grupper faller, helt eller delvis, även in under 
kategorin betalningssvaga hushåll: hemlösa, unga, 
nyanlända med flera. Alla dessa grupper har utöver 
den låga betalningsförmågan ofta andra gruppspeci-
fika hinder eller problematik som kan vara barriärer 
för tillgång till en bostad.
Förutsättningar på bostadsmarknaden 
Förutom att bostadsbristen i sig leder till att de mest 
betalningssvaga utkonkurreras på bostadsmarkna-
den så kan det utöver inkomst finnas andra hinder 
för vissa hushåll att få tillträde till hela bostads-
marknaden. Bland de betalningssvaga hushållen får 
en del hela, eller delar av, inkomsten från försörj-
ningsstöd eller bidrag. Att hyresvärdar accepterar 
bidrag som sjukförsäkring, försörjningsstöd och dy-
likt som inkomstkällor är således viktigt för många 
betalningssvaga hushålls möjligheter att efterfråga 
en bostad. Det kan även finnas andra hyreskrav som 
kan utestänga olika grupper från hyresmarknaden. 
Bostadsdiskriminering kan ske direkt (att individer 
eller grupper missgynnas genom att de behandlas 
sämre än någon annan i en jämförbar situation) 

eller indirekt (när det finns generella regler som slår 
särskilt hårt mot vissa grupper). Det har i studier 
visats att diskriminering mot exempelvis människor 
med utländsk bakgrund är relativt vanligt på bo-
stadsmarknaden, men det är svårt att bevisa. De 
långsiktiga sociala konsekvenserna, såväl som häl-
sotillståndet, för familjer och barn som växer upp i 
otrygga eller fysiskt undermåliga bostadsförhållan-
den är viktiga att framhålla. 
Marknaden bygger för efterfrågan och kommunen 
har ansvar för vissa grupper på bostadsmarknaden 
enligt bland andra socialtjänstlagen och bosätt-
ningslagen. Kommunen har dock inte ansvar för att 
tillgodose bostäder till hushåll med låga inkomster 
eller de som marknaden inte bygger för, annat än 
genom lagen om kommunernas ansvar för bostads-
försörjning. En viktig del är att få till stånd bygg-
nation av nya bostäder med rimliga kostnader som 
kan frigöra bostäder i det befintliga bostadsbestån-
det för flyttkedjor. 

Hemlösa
Enligt socialtjänstlagen och den praxis som gäller 
har hen som inte kan ordna boende på egen hand 
rätt till bostad. Går det att fastslå att personen i 
fråga uttömt alla sin möjligheter att ordna en bostad 
själv ska alltså socialtjänsten bistå med hjälp. Av 
två olika anledning är ändå en andel av befolkning-
en hemlös. Dels söker inte alla hjälp och dels är det 
svårt att styrka att man har rätt enligt lagen. 
Hemlösheten är både en socialpolitisk och en 
bostadspolitisk fråga. Det innebär att ansvaret delas 
mellan socialtjänsten som har det yttersta ansvaret 
och de kommunala förvaltningar som ansvarar för 
bostadsförsörjningen. Det finns fyra olika definitio-
ner av hemlöshet; akut hemlöshet, institutionsvistel-
se och stödboende, långsiktiga boendelösningar och 
ett eget ordnat kortsiktigt boende.
I socialstyrelsen nationella kartläggning från 2017 
ser vi att antalet kvinnor och utlandsfödda har ökat 
bland hemlösa. Personer med missbruk och perso-
ner med psykisk ohälsa är något färre jämfört med 
kartläggningen 2011. Det är både fler personer och 
fler som är föräldrar till barn under 18 år i akut 
hemlöshet.
Mölndal har en högre andel hemlösa än Kungs-
backa, men ett lägre snitt än Västra Götalandsregio-
nen utifrån statistik från 2017. Antalet hemlösa har 
dock ökat i Mölndal mellan 2017 och 2018. Ny-
anlända som bor i tillfälliga boendelösningar ingår 
inte i denna statistik. 
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Långa kötider både på Boplats och i fastighetsbo-
lagens egna kösystem försvårar för denna grupp 
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bostaden, om den erbjudna insatsen tillgodoser behovet 
och den enskilde får en skälig levnadsnivå på detta sätt.

LSS- Lagen om stöd och service till vissa funktionshin-
drade. 

Bostad enligt LSS: Till skillnad från SoL anges i LSS 
konkret vilka insatser de personer som omfattas av LSS 
har rätt till om de behöver sådan hjälp i sin livsföring 
och om behovet inte tillgodoses på annat sätt. En av de 
insatser som regleras i lagen är vuxnas rätt till bostad 
med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad. 
BmSS enligt LSS kan sedan delas in i underkategorierna 
gruppbostad, servicebostad och annan särskilt anpassad 
bostad. 

Biståndsbedömt trygghetsboende (SoL), kom som ett 
nytt beslut under 2019. Från 1 oktober 2020 kan perso-
ner som fyllt 80 år och har hemtjänst ansöka om denna 
boendeform. 

Förklaringar enligt Socialstyrelsens termbank:

Särskilt boende – individuellt inriktad insats i form av 
boende som ges med stöd av socialtjänstlagen eller lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade

Särskilt boende för äldre - boende som tillhandahåller 
bostäder eller platser för heldygnsvistelse tillsammans 
med insatser i form av vård och omsorg för äldre perso-
ner med behov av särskilt stöd

Bostad med särskild service-boende som tillhandahåller 
bostäder för personer med funktionsnedsättning och med 
behov av stöd och särskild service enligt LSS eller SoL

HVB-hem – (inom socialtjänsten): boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse tillsammans med 
insatser i form av vård eller behandling

Stödboende - (inom socialtjänsten:) boende som tillhan-
dahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för perso-
ner som behöver insatser i form av tillsyn och stöd men 
inte vård eller behandling

Skyddat boende - (inom socialtjänsten:) boende som 
tillhandahåller platser för heldygnsvistelse avsedda för 
personer som behöver insatser i form av skydd mot hot, 
våld eller andra övergrepp tillsammans med andra rele-
vanta insatser.

…………………………………………………………………

Seniorboende och trygghetsboende (även kallat plus-bo-
ende) 

Ordinärt boende utan biståndsbeslut, som produceras 
och drivs av både kommunala bostadsbolag och privata 
aktörer. Riktar sig till personer som är över en viss ålder, 
bostäder med hög tillgänglighet. För de boende finns ofta 
personal vissa timmar och gemensamma utrymmen.

tillsammans med övriga förutsättningar kopplat till 
situationskategorisering. 
Att förebygga avhysningar, i dagligt tal vräkning-
ar, är en väsentlig del av arbetet med att motverka 
hemlöshet. Något som Mölndalsbostäder arbetar 
med i sin verksamhet tillsammans med staden. Sta-
den har även ett uppsökande arbete med utgångs-
punkt i verksamhet kopplat till en husbil som åker 
runt i kommunen. 

Barn
I och med att barnkonventionen blev svensk lag, 
har nu alla kommuner ett ansvar att bevaka barns 
intressen, och lyfta fram dem som grupp. 
För bostadsförsörjningens del så handlar detta om 
att bevara hur barn påverkas av olika boendesi-
tuationer, vilka möjligheter de har att påverka sin 
situation, och att lyfta fram gruppen som en del 
av hushåll med olika utmaningar och svårigheter. 
För oftast så ingår barn i övriga hushåll, men kan 
påverkas annorlunda än de vuxna i hushållet, av en 
speciell boendesituation.
Förutsättningar på bostadsmarknaden:
Liksom övriga utsatta grupper på bostadsmarkna-
den så påverkas barn på liknande sätt, men de kan 
även vara mer utsatta på grund av sin ålder och 
att de inte har någon makt över situationen. T.ex. 
ekonomisk utsatthet, tillgång till kösystem, lågt 
utbud på marknaden, höga priser, svängningar i 
konjunktur, trångboddhet osv. 
Beroende på situation så kan detta påverka bar-
nens uppväxtförhållanden, t.ex. trångboddhet, 
ekonomi, tillgång till plats för vila och läxläsning 
i hemmet. 

Förklaringar
Olika typer av biståndsbedömda boendeformer:

BmSS- Förkortning av bostad med särskild service. En 
boendeform som kan beviljas utifrån två lagstiftningar, 
SoL eller LSS.

SoL- Socialtjänstlagen. 

Insatsen bostad med särskild service enligt SoL är en rät-
tighet för en enskild person som inte själv kan tillgodose 
sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, 
t ex genom hemtjänst eller boendestöd. Biståndet ska 
tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Insat-
serna erhålls efter en individuell behovsbedömning. En 
helhetsbedömning av den enskildes totala situation måste 
alltid göras. Rätten till bistånd enligt SoL handlar om att 
få ett behov tillgodosett, inte vilken insats den enskilde 
ska få. Det innebär att kommunen har möjlighet att före-
slå en alternativ insats, till exempel hemtjänst i den egna 
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Bostadsbrist
Trots kraftigt ökat bostadsbyggande bedömer de 
flesta kommuner i Västra Götalands län att det är 
underskott på bostäder. I jämförelse med de senas-
te åren är det dock fler kommuner som bedömer 
att det är balans på bostadsmarknaden såväl nu 
som om tre år. Förklaringen antas vara såväl ökat 
bostadsbyggande som att folkmängden ökar i lägre 
takt eller till och med minskar.
Att bostadsbehovet och efterfrågan på bostäder kan 
ses ur olika perspektiv gör det komplext att prata 
om bostadsbristen. Var bostäderna ligger och hur 
dessa är utformade matchar inte alltid behov eller 
efterfrågan. Därför är det inte bara viktigt att det 
byggs i kommunerna för att lösa bostadsbristen, det 
är också viktigt vad som byggs, att det är bostäder 
som kan möta behovet och efterfrågan. Att det är 
olika typer av bostäder som möjliggör t.ex. flytt-
mönster, bostadsreserver, och tillgodoser behovet 
för utsatta grupper. 
En stor utmaning är att tillgodose allas möjlighet att 
kunna bo i en bra bostad och möta behoven för de 
hushåll som ska etablera sig på bostadsmarknaden 
i länet. De med svag ekonomi och svaga kontakt-
nät har allt svårare att tillgodose sina behov. Trots 
att det byggs mer än på länge i Västra Götalands 
län finns det många hushåll som saknar en lämplig 
bostad. Svårigheten för vissa hushåll att hitta en 
lämplig bostad riskerar därmed att påverka männ-
iskors livskvalitet samt inte minst ungdomars och 
barns uppväxtvillkor. Det är framför allt hushåll 
som saknar ekonomiska resurser för att köpa en 
bostad eller finna en hyresrätt med lämplig hyres-
nivå samt hushåll som har bristande kontaktnät 
och kort tid i bostadskö som möter stora problem. 
I en situation med generellt lågt utbud och höga 
priser på bostadsrätter och småhus samt höga hyror 
i nyproduktion får dessa grupper det extra svårt. 
Men det är också svårt för kommunerna att påverka 
bostadsmarknaden.
Behov och efterfrågan
Det är en svår fråga om alla individers olika behov 
och efterfrågan ska tillgodoses. Är det rimligt för 
en kommun att bygga de bostäder som efterfrågas- 
när de inte alltid avspeglar hushållets behov. Det 
kommunen har krav på och som är lagstiftat är att 
möta upp behovet av bostäder för hushållen, men 
det är svårt att avgöra vad det egentliga behovet är, 
och vad som går över till att bli personliga preferen-
ser och ”det lilla extra” som efterfrågas. Om länets 
kommuner bygger nya bostäder i den omfattning 
som krävs för att alla hushåll ska ha en bostad kan 

bostadsbehovet sägas vara löst. Men för att det ska 
finnas en rotation och rörlighet på bostadsmark-
naden och för att omflyttningar av hushåll inom 
och mellan olika kommuner ska kunna ske på ett 
friktionsfritt sätt, måste det också finnas en bostads-
reserv.
Något att lyfta i frågan om behov är de utsatta 
grupperna och deras möjlighet att efterfråga eller 
få sina grundläggande bostadsbehov tillgodosedda. 
Ska behovet för dessa kunna tillgodoses framöver, 
bör byggandet riktas mer och till och ha i åtanke 
segmenten längre ned på efterfrågekurvan för att 
hushåll med begränsade resurser ska få möjlighet 
att efterfråga och skaffa en bostad. 
Regional bostadsförsörjning och infrastruktur
Ett underskott av bostäder lokalt beror på en hög 
efterfrågan i Göteborgs storstadskommun, och mås-
te därför ses i ett regionalt sammanhang. Bostads-
försörjningen är en regional fråga, och både behov, 
efterfrågan och förutsättningar påverkas av regiona-
la samband. Göteborgsregionens kommuner svarar 
i den regionala bostadsmarknadsenkäten att brist på 
detaljplaner på attraktiv mark ligger högt upp bland 
de faktorer som begränsar bostadsbyggandet. 
För Mölndals del är buller och infrastruktursats-
ningar en utmaning för bostadsutvecklingen, då 
kommunen har flera stora leder och riksintressen 
som passerar. Men det är också längs med dessa , 
centralt i tätorterna, som stora delar av den attrak-
tiva marken finns för utveckling. Med god tillgång 
till service och hållbara resor. Det pågår just nu 
även flera stora åtgärdsvallstudier och utredningar 
kring utveckling av flera av riksintressena för infra-
struktur i Mölndal. Dessa påverkar bostadsbyggan-
det och utvecklingen i dessa stråk och områden, i 
väntan på besked.
Ekonomi och marknad
Den globala ekonomin bromsar i dagsläget in sam-
tidigt som företag och hushåll är mindre optimis-
tiska än tidigare. Det är skärpta krav på bolån och 
amortering t.ex. Bostadsinvesteringarna förväntas 
minska framöver, från högre nivåer åren innan. 
Mycket av de bostäder som byggts de senaste åren 
har varit mindre lägenheter och främst flerbostads-
hus, med höga boendekostnader. Dessutom har 
den mesta tillökningen av bostäder skett i de norra 
delarna av kommunen, i Mölndals tätort där trycket 
har varit stort.

Utmaningar för Mölndal
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Lindome

Bostäder under 2020-2023 
(grovt beräknade på pågående, planerade och 
kommande projekt)

Totalt i kommunen: ca 800 bostäder.
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Den planerade byggnationen i kommunen utgår 
från pågående planer, planbesked och aktuella 
projekt. Dock är det viktigt att komma ihåg att den 
planerade byggnationsnivån utgår ifrån den totala 
summan av bostäder som möjliggörs i planer, och 
inte ger en tydlig bild av vad som faktiskt kommer 
att byggas framöver. Vi kan med relativ säkerhet 
säga vad som kan komma att byggas under peri-
oden 0-3 år, men sen blir det mindre säkert under 
perioden 3-5 år framåt. Efter 5 år och framåt så blir 
bilden av den planerade byggnationen generell och 
osäker.
I Mölndals tätort (både östra och västra sidan om 
järnväg/motorväg) ligger den största andelen av 
planerad byggnation de närmsta åren. Där pågår 
främst utbyggnad av, och planläggning för, lägen-
heter i flerbostadshus (ca 10 000 bostäder i pågåen-
de planläggning eller i pipeline, enligt prognosen). 
Endast ett fåtal avstyckningar samt planer i västra 
Mölndal bidrar till komplettering med villor och 
radhus i dagsläget. Majoriteten av planläggningen 
för nya bostäder pågår i västra Mölndal. 
Det pågår planering för både villor och radhus i 
både Kållered och Lindome. I och med planlägg-
ningen och Kållered centrum och pågående plan-
läggning av Lindome centrum kommer även dessa 
orter att uppleva en större utbyggnad av lägenheter 
i flerbostadshus än tidigare. Utöver den större cen-
trumutvecklingen i dessa orter omfattas pågående 
planer främst av mindre antal bostäder, främst villor 
och radhus. I princip all planläggning i både Lindo-
me och Kållered pågår inom tätortsområdena.
Sammantaget bedömer staden att den planerade 
byggnationen just nu har hjälp att motverka den 
bostadsbrist som staden (och regionen) haft de se-
naste åren. Dock har den höga takten även inneburit 
en del utmaningar som t.ex. att hålla samma takt 
med utbyggnad av infrastruktur och service. Detta 
kommer även att bli utmaningen de kommande åren 
då byggnadstakten runt om i kommunen fortfarande 
är hög. Det har byggts många flerbostadshus och 
lägenheter i de norra delarna av kommunen, men i 
kommande planering ser vi i nuläget att mer flerbo-
stadshus och lägenheter även kommer att komplet-
tera ytterligare det befintliga bostadsbeståndet i de 
övriga tätorterna i de södra delarna.

Planerad byggnation
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Datum: åååå-mm-dd  

Regionplan för Skåne 2022–2040 

Förslag till beslut 

Styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad föreslår förbundsstyrelsen att 

godkänna förslag till yttrande daterat 2021-01-26. 

Sammanfattning av ärendet 

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har fått möjlighet att yttra sig 

över rubricerad remiss ”Regionplan för Skåne 2022–2040”.  

Den 1 januari 2019 trädde lagen om regionalt utvecklingsansvar ikraft. 

Ansvaret för den regionala utvecklingen och den regionala tillväxtpolitiken 

åligger den formella regionen. I samband med lagändringen beslutades också 

att möjligheten att bli regionplaneorgan enligt plan- och bygglagen, och 

därmed upprätta en regionplan, endast kan tillfalla den formella regionen.  

Initialt är det endast Region Stockholm och Region Skåne som tilldelats rollen 

som regionplaneorgan. Det innebär att regionen innehar ansvaret för att ta 

fram en regionplan med utgångspunkt i enlighet med 7 kap. Plan- och 

bygglagen (PBL). Föreliggande remiss är Region Skånes första regionplan.  

”Regionplan för Skåne” vill visa Skånes samlade vilja och ge förutsättningar för 

utvecklingen av de fysiska strukturerna som sträcker sig över 

kommungränserna. Regionplanen är nära kopplad till den regionala 

utvecklingsstrategin, planen utgör strategins fysiska uttryck.  

GR ser mycket positivt på hur Region Skånes arbetat med framtagandet av 

planen. Regionplanen har föregåtts av ett omfattande samarbete med de 33 

kommunerna i Region Skåne.  

GR anser att Region Skåne på ett föredömligt sätt statussätter regionplanen 

som ”Regionplanen ska ha den regionala skalan i fokus och inriktas på de 

frågeställningar som kompletterar den kommunala översiktliga planeringen.”  

GR anser att det är av yttersta vikt att regionplanens vägledande funktion och 

regionala nivå är tydlig. Om regionplanen upplevs som en överrock eller 

orimlig begränsning av det kommunala självstyret blir regionplanen 

verkningslös. 

GR ser att Region Skånes sätt att tydliggöra den regionala utvecklingspolitiken 

i form av fysisk planering ger regionen en tydlig roll och riktning i sin relation 

till staten och de nationella intressena.  

Beslutsunderlag 

Regionplan för Skåne 2022–2040  

https://utveckling.skane.se/utvecklingsomraden/samhallsplanering/regional-fysisk-planering/
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BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Bakgrund och syfte 

Region Skåne fick 2019-01-01 ansvar för att ta fram en regionplan med 

utgångspunkt i enlighet med 7 kap. Plan- och bygglagen (PBL). Remissen är 

Region Skånes första regionplan.  

Region Skåne har länge arbetat med regionplanering och tagit fram 

underlagsmaterial och strategiska dokument som belyser den fysiska 

planeringens regionala dimension. Detta har bland annat gjorts i ”Strukturbild 

för Skåne” som sedan år 2005 utgjort en arbetsprocess där man gemensamt 

med de skånska kommunerna utformat en dialog kring samhällsplanering på 

regional nivå. 

Föreliggande regionplan för Skåne tecknar en gemensam bild för utvecklingen 

av Skåne och ämnad att vara ett verktyg för att stärka Skåne som en flerkärnig 

arbets- och bostadsregion i enlighet med den regionala utvecklingsstrategin 

”Det öppna Skåne 2030”. Regionplanen översätter den regionala 

tillväxtpolitiken i en fysisk bild och utgör den gemensamma grund som 

underlättar samordningen av fysiska strukturer över kommungränser.  

Planen förhåller sig till internationella och nationella mål såsom FN:s globala 

hållbarhetsagenda, Agenda 2030. Som exempel tas FN:s hållbarhetsagenda 

som genom ratificering av EU styr det svenska klimat energiarbetet. Även 

nationell plan för transportsystemet återspeglas i det regionala och lokala 

planeringsarbetet. Planen redovisar schematiskt hur de olika 

planeringsnivåerna förhåller sig. 

 

 

Regionplanen belyser trender för Skånes utveckling och ställer dessa i relation 

till sin omvärld, dels som en del i den större Öresundsregionen, dels som 

”Porten mellan Sverige och det kontinentala Europa”. I trenderna tas bland 

https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/strukturbild-for-skane---utmaningar-for-framtiden/
https://utveckling.skane.se/publikationer/rapporter-analyser-och-prognoser/strukturbild-for-skane---utmaningar-for-framtiden/
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annat upp den pågående globaliseringen och klimatförändringen och hur dessa 

påverkar livsvillkoren för Skånes befolkning.  

En framtagen befolkningsprognos visar på en fortsatt befolkningsökning, 

framförallt i de större städerna, vilket antas leda till ökande skillnader mellan 

stad och land. Skåne förutsätts att fortsatt utvecklas främst i den sydvästra 

delen där Malmö-Lund utpekas som nationell tillväxtmotor.  

Planen pekar ut utmaningar som Skåne står inför och hur den fysiska 

planeringen kan möta dessa. Genom att utveckla den flerkärniga 

ortsstrukturen, som tagits fram i ”Strukturbild för Skåne”, samt genom att 

skapa förutsättningar för ett effektivt markutnyttjande med förtätad bebyggelse 

i kollektivtrafiknära lägen skapar man förutsättningar för hållbara samhällen 

med hög servicegrad. 

Bedömning 

Regions Skånes regionala utvecklingsstrategi, ”Det Öppna Skåne 2030” anger 

sex visionsmål vilka alla har bäring på den fysiska planeringen. GR ser att den 

tydliga kopplingen mellan den regionala utvecklingspolitiken och den regionala 

fysiska planeringen ger en bild av en stark tillväxtregion. GR ser också att 

bilden är en styrka i regionens relation till staten och vilka statliga nyttor som 

uppstår i den regionala kontexten. 

GR konstaterar att i regionplanen tar man fasta på den historiska utvecklingen 

och utvecklar ortsstrukturens flerkärnighet. Genom att starkare förbinda 

städerna och de befolkningstäta stationssamhällena skapas förutsättningarna 

för en sammanhållen region. GR instämmer i att en flerkärnig struktur ger en 

strategisk förutsättning för att en hållbar utveckling för Skåne kan ske. 

Inom den flerkärniga regionstrukturen pekas tillväxtmotorer ut som ges 

specifika förutsättningar och målsättningar för utvecklingen. Malmö-Lund 

anges som en nationell tillväxtmotor. I planen pekas ytterligare fem 

delregionala kärnor, tillväxtmotorer, samt ytterligare en ort som utreds som 

potentiell kärna. GR ser att regionplan Skåne gör en prioritering och därmed 

ger ett fokus för var utveckling planeras vilket är positivt.  

Regionplanen ger planeringsprinciper för utvecklingen inom ett antal 

tematiska fördjupningar, till exempel förtätning i strategiska lägen, 

näringslivsutveckling, tätorters grönstruktur, energiförsörjning, 

dricksvattenförsörjning och transportinfrastruktur. GR anser att principerna 

ger god ledning för kommunernas arbete med översiktsplaner och detaljplaner. 

De ger även en god beredskap för diskussioner nationellt vid investeringar och 

lokalisering av till exempel infrastruktur. Planen i sin helhet ger en 

genomarbetad bild över hur man ser att Skåne bör utvecklas. Det ger en 

tydlighet i hur Region Skånes agerar visavi nationell planering. 
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Att ta fram regiongemensamma planeringsförutsättningar som är accepterade 

och väl förankrade hos kommunerna är en resa som kan göras på olika sätt. GR 

har goda erfarenheter från att arbeta med politiska rådslag och regionala 

överenskommelser som grund för regionplaneringen. Det är av yttersta vikt att 

regionplanens vägledande funktion och regionala nivå är tydlig. Om 

regionplanen upplevs som en överrock eller orimlig begränsning av det 

kommunala självstyret blir regionplanen verkningslös. GR anser att Region 

Skåne på ett föredömligt sätt statussätter regionplanen som ”Regionplanen ska 

ha den regionala skalan i fokus och inriktas på de frågeställningar som 

kompletterar den kommunala översiktliga planeringen.” 

 

Helena Söderbäck     Maria Sigroth 

Förbundsdirektör     Avdelningschef   

 

Skickas till 

Region Skåne 
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Omfördelning av frigjorda medel 
inom Västsvenska paketet  

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås notera informationen. 

Sammanfattning av ärendet 

Västsvenska paketet är ett partsgemensamt infrastrukturpaket som syftar till 

att stärka Västsveriges infrastruktur. Parterna, Trafikverket, Västra Götalands-

regionen, Region Halland, Göteborgsregionen och Göteborgs stad tecknade år 

2010 ett medfinansieringsavtal om 34 miljarder i 2009 års prisnivå.  

Inom paketet ryms ett antal större namngivna objekt samt några övergripande 

åtgärdsområden inom vilka åtgärder tas fram successivt, t ex 

kollektivtrafikåtgärder och gång- och cykelåtgärder.  

I det av parterna överenskomna paraplyavtalet från år 2017 ges 

ledningsgruppen för Västsvenska paketet mandat att besluta om åtgärder 

understigande 150 mkr/år. För objekt överstigande 150 mkr upprättas 

särskilda projektavtal som ska godkännas av respektive part.  

I dagsläget har några objekt inte nyttjat hela sin kostnadsram varför det nu 

finns drygt 300 mkr i frigjorda medel. Det största tillskottet härrör från en 

förändring av utformning och omfattning av objektet Korsvägen. 

För att skapa tydlighet och transparens kring hanteringen av frigjorda medel 

har parterna arbetat fram en generell beslutsprocess för fördelning av frigjorda 

medel.” PM Nya åtgärder” (bilaga).  

Utifrån bedömningskriterierna och processen har ett antal förslag till åtgärder 

och projekt valts ut. Summan av åtgärderna överstiger 150 mkr varför 

Förbundsstyrelsen inom kort kommer att ta ställning till ett projektavtal. 

Trafikverket har föreslagit att två av förslagen i projektavtalet, ”Plattforms-

förlängningar på Bohusbanan” och ”Förbigångsspår Lekarekulle”, utpekas som 

åtgärder i nationell plan. För att öka möjligheten att säkra medel via nationell 

plan avser ledningsgruppen för Västsvenska paketet underteckna en 

avsiktsförklaring gällande delfinansieringen. Avsiktsförklaringen gäller med 

förbehåll att parterna godkänner kommande projektavtal. 

Beslutsunderlag 

PM Nya åtgärder, 2021-01-15. 
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Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Maria Sigroth 

Avdelningschef   



 

 

PM Nya åtgärder 
2021-01-15



 

 

  
Dokumenttitel: PM Nya åtgärder, 2021-01-05 

Utförande part: Parterna i Västsvenska paketet  

Kontaktperson: Jörgen Einarsson, Trafikverket 
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Förord 

Västsverige med Göteborg som kärna ska vara en attraktiv, hållbar och växande 

region. En viktig del är att främja ett hållbart resande.       

Västsvenska paketet innehåller transportslagsövergripande åtgärder under närmare 

20 år och är ett samarbete mellan Västra Götalandsregionen, Region Halland, 

Göteborgs Stad, Göteborgsregionen, Västtrafik samt Trafikverket, som också är 

huvudman för paketet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Göteborg, Januari 2021 

 

Trafikverket      Göteborgs stad 

 

Västra Götalandsregionen  Göteborgsregionens kommunalförbund  

 

Region Halland     Västtrafik 
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1. Bakgrund 

Västsvenska paketet baseras på medfinansieringsavtal mellan parterna på 34 

miljarder kronor i 2009 års prisnivå. Därmed tecknas samtliga avtal i denna prisnivå 

och indexregleras efter hand. Samtliga belopp i detta dokument anges i 2009 års 

prisnivå. 

För framdrift i Västsvenska paketet drivs arbetet dels via utförande parter i avtalade 

projekt och dels inom den samverkansorganisation som upprättats mellan ovan 

nämnda parter.  

1.1 Övergripande mål och effektmål 

De övergripande målen för Västsvenska paketet har formulerats gemensamt av de 

samverkande parterna, Västsvenska paketet – Sammanställning av målen, rapport 

2020:1. De övergripande målen tar sin utgångspunkt både i de mål som är beslutade 

i regionala och kommunala politiska församlingar och också i de nationella 

transportpolitiska målen som är beslutade av riksdagen. Samtliga åtgärder syftar till 

att skapa förutsättningar för att de övergripande målen för Västsvenska paketet 

uppnås.  

Övergripande mål: 

Större arbetsmarknadsregioner    

Med en hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt 

stabilitet på arbetsmarknaden. Västsverige ska utvecklas med förstorade, förtätade 

och förstärkta lokala arbetsmarknader.   

En attraktiv kärna och utveckling längs huvudstråken     

Västsverige, med Göteborg som en attraktiv kärna, ska utvecklas längs starka och 

tydliga stråk.   

En konkurrenskraftig kollektivtrafik     

För att skapa en attraktiv region och hållbar tillväxt krävs en konkurrenskraftig 

och tillgänglig kollektivtrafik som tar hand om en större andel av det totala 

resandet och som svarar mot det framtida ökade resandebehovet.   

En god livsmiljö    

Västsverige ska erbjuda en god livsmiljö med frisk luft och rent vatten, lite buller 

och ett rikt stads- frilufts- och vardagsliv.    
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Kvaliteten för näringslivets transporter förbättras och stärker den 

internationella konkurrenskraften     

Näringslivet är beroende av effektiva transporter för både personer och gods. 

Eftersom Göteborg är ett viktigt nav för näringslivets transporter finns särskilt fokus 

på långväga godstransporter med såväl nationell som internationell inriktning. 

Sårbarheten i transportsystemen med passager över Göta älv ska minska.   

Effektmål 

För att konkretisera målbilden och fånga de mest väsentliga faktorerna som bidrar 

till de övergripande målen har åtta effektmål formulerats. Åtgärderna som ingår i 

Västsvenska paketet ska bidra till uppfyllandet av effektmålen för att därigenom ge 

en utveckling i riktning mot de övergripande målen. Effektmålen gäller såväl i 

byggskedet som efter åtgärdens färdigställande. Det är viktigt att minimera 

störningar under byggskedet för gång, cykel och kollektivtrafik, samt för 

näringslivets transporter.  

Effektmål: 

 En kapacitetsstark, snabb och pålitlig kollektivtrafik   

 Ökad andel hållbara resor    

 Minskad andel biltrafik till och i regionkärnan     

 Snabba, trygga, enkla gång- och cykelresor     

 Förbättrad kvalitet för näringslivets transporter    

 Minskade utsläpp    

 Minskat buller    

 Frigjorda stadsytor och ett rikt stadsliv    

 

1.2 Åtgärdernas geografiska placering 

Med hållbar regional utveckling följer ökade tillväxtmöjligheter och stärkt stabilitet 

på arbetsmarknaden. Åtgärder som genomförs inom ramen för det Västsvenska 

paketet ska bidra till att Västsverige utvecklas med förstorade, förtätade och 

förstärkta lokala arbetsmarknader.   

Nedan redovisas de stråk som främst utgör fokusområde för åtgärder i det 

Västsvenska paketet. Grunden utgörs av Göteborgsregionens strukturbild (se figur 

1), vilken består av fem huvudstråk: Bohusbanan, Norge-Vänerbanan, Västra 
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Stambanan, Götalandsbanan (Kust-till-kustbanan) och Västkustbanan. I dessa stråk 

finns dessutom det överordnade vägtrafiksystemet motorvägarna E6, E45, E20 och 

väg 40.   

Utöver huvudstråken genomförs åtgärder i Västsvenska paketet även utmed väg 

155, väg 158 och väg 190, vilket illustreras i karta nedan (se figur 2). De åtgärder 

som genomförs inom Västsvenska paketet är i stor utsträckning lokaliserade på, 

eller i anslutning till, dessa stråk där Västlänken utgör en grundläggande 

förutsättning för att möjliggöra en utveckling av huvudstråken och uppnå en 

attraktiv och kraftfull pendel- och regiontågstrafik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1                              Figur 2 

1.3 Val av åtgärder 

De åtgärder som genomförs inom ramen för Västsvenska paketet syftar samtliga till 

att skapa förutsättningar för att de övergripande målen uppnås. Ett stort antal av de 

åtgärder som ingår i Västsvenska paketet identifierades i ett inledande 

förhandlingsskede mellan parterna. Det lämnades också utrymme för att i ett senare 

skede komma fram till nya åtgärder. För att välja ut nya åtgärder har parterna arbetat 

fram riktlinjer och en process för urval. De åtgärder som väljs ut ska bidra till att 

uppfylla Västsvenska paketets övergripande mål, effektmål samt Agenda 2030. 

1.4 Frigjorda medel 

I september 2019 undertecknades projektavtal för Projekt 409 Korsvägen. I 

arbetsverktyget Genomförandeplan för hela genomförandeperioden fanns 1 miljard 
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kronor avsatta som en tidig budgetram. Projektavtalet innebar att ett 

budgetutrymme motsvarande 397 miljoner kronor blev frigjorda inom Västsvenska 

paketet. Av dessa 397 miljoner kronor har 65 miljoner kronor redan omfördelats till 

potten framtida åtgärder och åtgärdsområde kollektivtrafikåtgärder, samt 10 

miljoner kronor till Projekt 604 Hovås – Brottkärr. Detta innebär att det i dagsläget 

finns 322 miljoner kronor i tillgängliga frigjorda medel.  

1.5 Syfte 

Parterna i det Västsvenska paketet har identifierat ett antal åtgärder vilka föreslås 

genomföras för de medel som nu finns frigjorda i Västsvenska paketet. Syftet med 

detta dokument är att beskriva urvalsprocessen samt de åtgärder som föreslås få 

medel via Västsvenska paketet.  

2. Förutsättningar och bedömningsgrunder 

Under 2019/2020 beslutade parterna om ett antal förutsättningar och 

bedömningsgrunder som skall användas när nya åtgärder ska väljas ut och beslutas 

inom ramen för Västsvenska paketet, rapport 2020:3 Välja ut och besluta om nya 

åtgärder.  

Följande förutsättningar gäller: 

 Budgetramen om 34 miljarder kronor i 2009 års prisnivå ska hållas.  

 En helhetssyn på transportsystemet ska finnas för att säkerställa dess 

funktioner.  

 Genomförandeplanens åtgärdsområden behålls oförändrade.  

 Åtgärdslistor för gruppering av mindre åtgärder ska kunna användas för att 

skapa ett praktiskt och flexibelt genomförande. 

Följande bedömningsgrunder ska användas för värdering av nya åtgärder:    

 Bidra till att uppfylla målsättningar och krav enligt Västsvenska paketets 

antagna måldokument Sammanställning av målen (2020:1).   

 Kunna härledas ur sökande parts beslutade dokument.  

 Komplettera och förbättra redan påbörjade eller genomförda åtgärder inom 

Västsvenska paketet.  

 Gynna flera parter. 

 Vara överenskommet prioriterad av de kommuner eller regioner som berörs. 

 Bidra till att skapa en robust och tillförlitlig transportinfrastruktur. 
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3. Inriktningsbeslut frigjorda medel 

I februari 2020 fattade Ledningsgruppen ett beslut som beskriver den inriktning 

som ska gälla för användningen av de medel som nu finns tillgängliga i Västsvenska 

paketet, PM inriktningsbeslut frigjorda medel, 2020-02-27. 

Nya åtgärder i transportinfrastrukturen tar lång tid att genomföra från idé till 

invigning. Det innebär att planeringen för genomförande  av nya åtgärder behöver 

starta i god tid för att vara redo när medel finns tillgängliga. Ledningsgruppen 

beslutade därför att fokus för inriktningen för frigjorda medel bör vara på skedena 

planering och projektering.  

Inriktning för frigjorda medel:   

 Huvudinriktningen ska vara att planera för kommande 

genomförandeåtgärder inom området kollektivtrafik och hållbara 

transporter, till exempel steg 1 och 2-åtgärder, gång- och cykelåtgärder samt 

busskörfält.   

 Åtgärder får gärna innehålla ett mått av nytänkande (innovation) i 

planerings- och genomförandeskedet. 

 Cirka 200 miljoner kronor ska avse planering- och projekteringsåtgärder.  

 Cirka 100 miljoner kronor ska avse genomförandeåtgärder.  

 Beslut kan fattas angående fördelning av medlen från och med år 2020. 

 Det bör eftersträvas att 25 miljoner kronor alltid finns tillgängligt för att 

hantera exempelvis kostnadsförändringar inom redan avtalade projekt. 

Inriktningsbeslutet gjorde vidare gällande att förutsättningen för de planerings- och 

projekteringsåtgärder som finansieras av Västsvenska paketets frigjorda medel inte 

är garanterade finansiering i genomförandeskedet. Det är därför viktigt att det finns 

en avsikt hos utförande part att genomföra åtgärden oaktat fortsatt finansiering från 

Västsvenska paketet. 

Parterna fick möjlighet att lämna förslag till nya åtgärder från mars till mitten av 

juni 2020.  
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4. Arbetsprocess 

Inlämnade åtgärder processades inom Samverkansorganisationen, huvudsakligen i 

Samordningsgruppen (se figur 3). 

Figur 3 

4.1 Inkomna ansökningar 

Totalt inkom 51 ansökningar under ansökningsperioden, vilka fördelades på 

följande sätt mellan parterna: 

 Trafikverket   11 stycken  

 Göteborgs Stad   14 stycken  

 Västra Götalandsregionen  3 stycken  

 Göteborgsregionen  12 stycken  

 Region Halland   11 stycken  

Efter genomgång och rensning av dubbletter av åtgärderna kvarstod 49 åtgärder 

som tillsammans sökte medel för cirka 1 320 miljoner kronor, varav huvuddelen 

avsåg kostnader för produktion.  

För sammanställning av inkomna åtgärder, se bilaga 1. 

4.2. Genomgång av inkomna åtgärder och 
prioriteringsprocess 

Under hösten har parterna haft möjlighet att tillsammans gå igenom och prioritera 

inkomna åtgärder. Vid behov har ytterligare information om åtgärderna lämnats av 

ansökande part. Samordningsgruppen lämnade förslag till prioriterade åtgärder som 

Ledningsgruppen tog ställning till i januari 2021. 
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4.3 Ofördelade medel inom befintliga projekt 

Under hösten har parterna under prioriteringsprocessen samtidigt fört diskussion 

kring ofördelade medel i två befintliga projekt. 

Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät 

I projektet finns det cirka 45 miljoner kronor ofördelade, då en föreslagen delåtgärd 

inom projektet avseende busskörfält på väg 155 (sträckan Varholmen-

Hällsviksvägen) sköts på framtiden till följd av lång byggtid samt 

kostnadsfördyringar.  

Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2 

Inom projektet finns det cirka 12 miljoner kronor som ännu inte fördelats på några 

åtgärder.  

Fördelning av ofördelade medel 

Det har i denna ansökningsomgång kommit in åtgärder som syftar till ett ökat 

hållbart resande i stråk väg 155 samt pendelparkeringsåtgärder i Västsvenska 

paketets utpekade stråk. Då det finns ofördelade medel kvar i Projekt 402 och 413 

föreslås dessa åtgärder genomföras inom ramen för dessa projekt. Genom detta 

förfarande möjliggörs att fler av de inkomna åtgärderna kan få finansiering via 

Västsvenska paketet. Följande åtgärder avses: 

Beslut av åtgärder inom Projekt 402 samt 413 

De åtgärder som föreslås hanteras inom ramen för Projekt 402 samt Projekt 413 (se 

tabeller nedan) kommer att beslutas av Ledningsgruppen för det Västsvenska 

paketet. Avseende förändringar inom redan avtalade projekt har Ledningsgruppen 

möjlighet att fatta beslutet i enlighet med Paraplyavtalet punkt 4.4 Särskilt mandat 

för Ledningsgruppen.  
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Föreslagna åtgärder Projekt 402 Kollektivtrafikåtgärder statligt vägnät 

 

Föreslagna åtgärder Projekt 413 Pendelparkeringar Block 2 

Åtgärd Utförande part Beskrivning Kostnad  

5. Olofstorp Göteborgs stad  Pendelparkering  9 500 000 

Totalt: 9 500 000 

Figur 4 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering. 

 

5. Förslag till åtgärder för frigjorda medel 

De åtgärder som föreslås syftar till ett ökat hållbart resande. Nedan tabell redovisar 

de åtgärder som föreslås tilldelas medel från Västsvenska paketet. Kostnaderna i 

tabellen anges i miljoner kronor. Projekten har diskuterats i ett tidigt skede och 

beloppen är avrundade, vilket kan innebära förändring i slutligt projektavtal. 

Projektavtalen kommer att reglera tid, finansiering och innehåll. 

Åtgärd Utförande part Beskrivning  Kostnad  

1. Amhult Väg 

155  
Trafikverket 

Gång- och cykelbro över väg 155 

samt expressbusshållplats utmed 

väg 155 i riktning mot Göteborg 

13 375 000 

2. Amhult Göteborg stad Pendelparkering bil och cykel 9 935 000 

3. Hönö Pinan  Öckerö kommun Cykelparkering  4 000 000 

4. Batterivägen  Göteborg stad MC-parkering  40 000 

Totalt: 27 350 000 
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Åtgärd Utförande  

part  

Beskrivning Kostnad i miljoner 

kronor 

(projektering/ 

produktion)  

Kollektivtrafikåtgärder järnväg 

1. Bohusbanan Trafikverket  Plattformsförlängningar 29/51 

2. Lekarekulle Trafikverket Förbigångsspår 12/0 

3. Alingsås/ 

Kungsbacka 

Trafikverket Omloppsnära uppställning 12/11 

  Summa: 53/62 

Kollektivtrafikåtgärder spårväg  

4. Allén Göteborgs stad Genomförandestudie och 

projektering 

60/0 

5. Korsvägen Västra 

Götalandsregionen 

Längre hållplatstak 3/41 

  Summa: 63/41 

Kollektivtrafikåtgärder väg 

6. Torslanda Göteborgs stad Busskörfält 2/0 

7. Väg 40 Trafikverket Bytespunkt Delsjömotet  2/10 

Summa:  4/10 

Gång- och cykelåtgärder 

8. E20 Trafikverket Stomcykelnät 3/11 

9. E6 Trafikverket Stomcykelnät 10/0 

10. Väg 158 Göteborgs stad Gång- och cykelväg 3/0 

11. GC-bro Göta älv Göteborgs stad Genomförandestudie 24/0 

Summa: 40/11 

Pendelparkeringsåtgärder 

12. Skra Bro Göteborgs stad Cirka 250 bilplatser 1/5,5 

13. Cykelparkering  Göteborgs stad Säker och väderskyddad 

vid fem bytespunkter 

0,5/2 

14. Cykelparkering  Göteborgs stad Vid 23 hållplatser 0/1,5 

15. Varberg Varbergs kommun Cykelparkering 1,5/4 

Summa: 3/13 

  Totalt: 163/137 = 300 
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Figur 5 Översiktlig karta som redovisar de föreslagna åtgärdernas geografiska placering. Avseende åtgärd 13 (markerad 

med stjärna) kvarstår att utreda geografisk placering, för mer info se beskrivning av åtgärden nedan.  
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Nedan beskrivs de föreslagna åtgärderna och dess huvudsakliga syfte.  

 

1. Bohusbanan - Plattformsförlängningar 

Åtgärden avser projektering och delfinansiering av produktion av 

plattformsförlängningar på Bohusbanan avseende stationerna: Ytterby, Kode, Stora 

Höga, Svenshögen och Ljungskile. Åtgärden syftar till att möjliggöra för trafikering 

med längre tåg och därmed fler resande på Bohusbanan i högtrafik.  

 

2. Lekarekulle - Förbigångsspår 

Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Syftet är 

att möjliggöra trafikering med regionaltåg med halvtimmestrafik mellan Göteborg 

och Varberg.  

 

3. Alingsås/Kungsbacka – Omloppsnära uppställning 

Åtgärden avser projektering och produktion av signalåtgärder för att skapa fler 

platser för omloppsnära uppställning av tåg i Alingsås och i Kungsbacka samt att 

utreda för fler omloppsnära uppställningsplatser i Västsverige. Syfte är att skapa ett 

mer effektivt kapacitetsutnyttjande på de aktuella banorna och bidra till en  

konkurrenskraftig kollektivtrafik samt ökad andel hållbara resor.   

 

4. Allén - spårväg 

Åtgärden avser genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén. Syftet 

är att avlasta Brunnsparken och andra delar av city, öka robustheten i 

spårvagnsnätet.  

 

5. Korsvägen – längre hållplatstak 

Åtgärden avser projektering och produktion av nya större hållplatstak och 

väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid station Korsvägen. Åtgärden 

syftar till att förbättra kapaciteten för kollektivtrafiken vid bytespunkten samt öka 

kvaliteten i resenärsmiljön.   

 

6. Torslanda - Busskörfält 

Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda 

riktningar mellan Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan 

Låkebergsgatan och Domarringsgatan. Åtgärden syftar till att förbättra 

förutsättningar för hållbart resande.  
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7. Väg 40 - Bytespunkt Delsjömotet 

Åtgärden utgör komplettering av nuvarande hållplatser samt möjliggöra för bussar 

att vända i Delsjömotet. Åtgärden omfattar även förbättringar för oskyddade 

trafikanter genom bland annat standardhöjning av gångvägar och hållplatsmiljön. 

Åtgärden syftar till att förbättra tillgänglighet till kollektivtrafik samt möjliggöra 

utökad trafikering.   

 

8. E20 – Stomcykelnät 

Åtgärden avser projektering och produktion av gång- och cykelväg på följande 

sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, väg 1668 Kärrbogärde – Ingared 

samt väg 1940 Jonseredsvägen. Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser 

och åtgärden skapar därmed kommunöverskridande förbindelser mellan Alingsås, 

Lerum och Partille utmed stråket E20. Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten 

och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för 

en förbättrad hälsa. 

 

9. E6 – Stomcykelnät 

Åtgärden avser projektering av gång- och cykelväg på följande sträckor: E6 

Lindome - kommungräns Kungsbacka, E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6 

Kode - kommungräns Stenungsund samt E6 Kungälvs kommungräns – Jörlanda. 

Sträckorna saknar idag gång- och cykelförbindelser och åtgärden skapar därmed 

kommunöverskridande förbindelser (Kungsbacka och Mölndal stad, respektive 

Stenungsund och Kungälvs kommun) utmed stråket E6. Åtgärden syftar till att öka 

tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad trafiksäkerhet samt skapa 

förutsättningar för en förbättrad hälsa. 

 

10. Väg 158 – Gång- och cykelväg 

Åtgärden avser projektering av gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan 

Hovåsmotet – Askimsbadet. Sträckan saknar idag gång- och cykelförbindelse. 

Åtgärden syftar till att öka tillgängligheten och förbättra trafikmiljön genom ökad 

trafiksäkerhet samt skapa förutsättningar för en förbättrad hälsa. 

 

11. Gång- och cykelbro över Göta älv 

Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta älv. Behovet 

av att komplettera med fler förbindelser över älven är påtagligt till följd av 

stadsutveckling. Syftet med åtgärden är att bidra till ett hållbart trafiksystem i 



 
14 

centrala Göteborg genom att skapa ny centralt belägen förbindelse över älven och 

minska barriäreffekten. 

 

12. Skra Bro – Pendelparkering  

Åtgärden avser projektering och produktion av cirka 250 pendelparkeringsplatser 

för bil vid Skra Bro. Åtgärden syftar till ett minskat bilresande till regionkärnan 

samt minskade utsläpp genom högre andel kollektivtrafikresor.  

 

13. Cykelparkering – Säker och väderskyddad vid fem bytespunkter 

Åtgärden avser projektering och produktion av extra säker och väderskyddad 

cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter i Göteborgs Stad. Åtgärden syftar 

till att underlätta kombinationsresor mellan cykel och kollektivtrafik. Åtgärden 

omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett 

koncept för cykelparkering.  

 

14. Cykelparkering – vid 23 hållplatser 

Byggnation av cykelparkering med tak vid 23 hållplatser utanför innerstaden i 

Göteborgs Stad. Åtgärden syftar till att utifrån ett hela-resan-perspektiv underlätta 

möjligheten att kombinera cykel- och kollektivtrafikresor samt tillgodose 

efterfrågan av väderskyddade cykelparkeringar vid hållplatser.  

 

15. Varberg – Pendelparkering cykel 

Åtgärden syftar till att uppmuntra ett hållbart resande genom att skapa stationsnära 

cykelplatser vid nya Varberg C. Åtgärden omfattar cykelhus, servicepunkt med 

verkstad samt 1 500 cykelplatser.  

 

6. Tidplan och vägen framåt 

Detta dokument har arbetats fram av parterna i Västsvenska paketet och redogör för 

resultatet av det gemensamma arbetet med att föreslå nya åtgärder för finansiering 

från Västsvenska paketet. Dokumentet utgör informationsunderlag till parternas 

respektive organisationer inför det förankringsarbete som krävs inför kommande 

beslut av projektavtal för de föreslagna åtgärderna.  

Ledningsgruppen för Västsvenska paketet ställde sig i januari 2021 bakom 

framtaget förslag till fördelning av frigjorda medel och förankringsprocess hos 
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parterna kunde därmed påbörjas. Förankring avses ske hos parterna till och med 

mars 2021. Parallellt med detta kommer avtalsarbetet att påbörjas. Målsättningen är 

ett sammanhållet projektavtal för samtliga åtgärder som beslutas enligt respektive parts 

gängse rutin.  

Trafikverket har i uppdrag att ta fram förslag till en ny nationell 

transportinfrastrukturplan. De medfinansieringsprojekt som avses ingå i förslag till 

nationell plan (Bohusbanan - Plattformsförlängningar och Lekarekulle – 

Förbigångsspår) behöver ha ett undertecknat medfinansieringsavtal senast 

mars/april 2021. Då projektavtalen för de åtgärder som nu föreslås genomföras 

inom ramen för Västsvenska paketet inte kommer att vara påskrivna vid denna 

tidpunkt har Ledningsgruppen för avsikt att i mars 2021 underteckna en 

avsiktsförklaring i Västsvenska paketet (med förbehåll för politiska beslut) gällande 

föreslagna åtgärder. Avsiktsförklaringen kommer utgöra underlag till den 

kommande nationella planen.  

7. Bilaga 1 

 

 

 

  



Bilaga 1. Inkomna ansökningar avseende nya åtgärder i Västsvenska paketet

Åtgärdn

r.

Åtgärdnamn Beskrivning av åtgärd Sökande part Utförande part Kostnad projektering Kostnad produktion Önskad finansiering från 

Västsvenska paketet

1 Bohusbanan plattformsförlängningar (Stenungsund-

Göteborg)

Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, och 

Stora Höga.

Trafikverket Trafikverket                      14 180 000 kr                    73 745 000 kr                     87 925 000 kr 

2 Floda Station tillgänglighetsåtgärder (Västra 

Stambanan)

Åtgärden avser fördjupad utredning  för att förbättra tillgängligheten, säkerheten och 

användbarheten för alla resenärer.

Trafikverket Trafikverket                        1 475 000 kr                       1 475 000 kr 

3 Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan, 

sträckan Kungsbacka-Varberg).

Åtgärden avser förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Trafikverket Trafikverket                      11 435 000 kr                    57 170 000 kr                     68 605 000 kr 

4 Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1 – 

E20) 

Åtgärden gång- och cykelväg på följande sträckor: Väg 1747 Nääsmotet – Tolleredsmotet, Väg 1668 

Kärrbogärde – Ingared kommun samt Väg 1940 Jonseredsvägen. 

Trafikverket Trafikverket                        2 920 000 kr                    10 705 000 kr                     13 625 000 kr 

5 Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 2 – 

E6) 

Åtgärden avser gång- och cykelväg  på följande sträckor: E6 Lindome - kommungräns Kungsbacka, 

E6 Mölndals kommungräns – Anneberg, E6 Kode - kommungräns Stenungssund samt E6 Kungälvs 

kommungräns – Jörlanda. 

Trafikverket Trafikverket                      10 295 000 kr                    41 175 000 kr                     51 470 000 kr 

6 Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 3 – 

väg 158)

Åtgärden gång- och cykelbana utmed väg 158 på sträckan Hovåsmotet – Askimsbadet. Trafikverket Trafikverket                        2 770 000 kr                      9 585 000 kr                     12 355 000 kr 

7 Åtgärder för en förbättrad trafikledning och 

trafikinformation (ITS) på E6 i Göteborg

Åtgärden avser en förbättrad trafikledning och trafikinformation på E6 mellan Kallebäck och 

Gullberg samt mellan Backadal och Klareberg.

Trafikverket Trafikverket                      12 310 000 kr                  110 800 000 kr                   123 110 000 kr 

8 Väg 40 Kollektivtrafikåtgärder (Mölnlycke – Delsjön 

samt Nabbamotet) 

Åtgärden avser förbättrad bytespunkt i Delsjömotet, kollektivtrafikkörfält på väg 40 mellan 

Mölnlyckemotet och Delsjömotet, signalprioritering för kollektivtrafiken i Mölnlyckemotet och 

pendelparkering vid Nabbamotet.

Trafikverket Trafikverket                      12 975 000 kr                    63 865 000 kr                     76 840 000 kr 

9 Omloppsnära uppställning i Alingsås och 

Kungsbacka

Åtgärden avser signalåtgärder för att skapa fler platser för omloppsnära uppställning av tåg i 

Alingsås och i Kungsbacka. Åtgärden omfattar även en utredning avseende möjlighet att öppna 

ytterligare spår för omloppsnära uppställning för pendel- och regiontåg i Västsverige. 

Trafikverket Trafikverket                      11 790 000 kr                    11 050 000 kr                     22 840 000 kr 

10 Älvsborgsbron. Planskildhet för gående och 

cyklister i Ivarsbergsmotet.

Åtgärden avser en gång- och cykelbro över södergående av- och påfartsramp i Ivarsbergsmotet. Trafikverket Trafikverket                        4 750 000 kr                    25 530 000 kr                     18 400 000 kr 

11 Väg 155 GC- och kollektivtrafikåtgärder vid Amhult Åtgärden avser expressbusshållplats samt gång- och cykelbro över väg 155. Trafikverket Trafikverket                        3 165 000 kr                    10 210 000 kr                     13 375 000 kr 

12 Busskörfält Torslanda Åtgärden avser genomförandestudie för busskörfält på Torslandavägen i båda riktningar mellan 

Torslandakrysset och Låkebergsgatan samt i en riktning mellan Låkebergsgatan och 

Domarringsgatan. 

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        1 781 619 kr                       1 781 619 kr 

13 Cykelparkering vid hållplats Åtgärden avser byggnation av cykelparkering med tak vid 23 stycken hållplatser utanför 

innerstaden.

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                      1 700 000 kr                       1 700 000 kr 

14 Vidareutveckling av appen Cykelstaden  Åtgärden omfattar anpassningar av appen för att bland annat visa felanmälningar på karta, 

prenumerera på trafikstörningar och utveckla reseplaneraren. 

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                             31 750 kr                         460 000 kr                          491 750 kr 

15 Utveckling av effektiv urban logistik i 

Masthuggskajen 

Åtgärden omfattar processledning och framtagande av lösningar för effektiv urban logistik i 

Masthuggskajen.  

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        2 800 000 kr                       2 800 000 kr 

16 Gång- och cykelbro över Göta älv Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelbro över Göta Älv. Göteborgs Stad Göteborgs Stad                      24 000 000 kr                     24 000 000 kr 

17 Förlängning av GC-bro vid Brunnsbo/Kvillemotet 

mot Ringön 

Åtgärden avser genomförandestudie för gång- och cykelförbindelse över befintliga vägar och 

spårområde mellan Ringön och Brunnsbo. 

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        5 200 000 kr                       5 200 000 kr 

18 Avsiktsförklaring Grön transportplan – 

kvalitetssäkring av hållbar mobilitet i 

Masthuggskajen

Åtgärd 18 och åtgärd 19 har båda inkommit från Göteborgs Stad och avser samma åtgärd. Åtgärd 

18 utgår med anledning av detta. 

19 Hållbar mobilitet i Masthuggskajen Åtgärden omfattar bland annat uppföljning och samordning av åtaganden inom hållbar mobilitet 

och tillgänglighet i Masthuggskajen samt utveckling och dokumentation av arbetssätt.

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        1 500 000 kr                       1 500 000 kr 

20 Kaserntorget Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Kasernstråket, sträckan mellan 

Läroverksgatan och Lilla torget.

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        8 300 000 kr                       8 300 000 kr 

21 Pendelparkeringar Åtgärden avser insatser vid följande pendelparkeringar; Storås, Delsjömotet, Batterivägen, Majvik, 

Amhult, Gunnilse Skola, Eriksdal, Högstensgatan, Amhult, Olofstorp och Skra Bro.  

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        4 023 000 kr                    31 817 000 kr                     35 840 000 kr 

22 Spårväg i Allén Åtgärden avser en genomförandestudie samt projektering för spårväg i Allén. Göteborgs Stad Göteborgs Stad                      70 000 000 kr                     70 000 000 kr 

23 Säker och väderskyddad cykelparkering vid 

bytespunkter för ökat kombinerat resande

Åtgärden avser extra säker och väderskyddad cykelparkering vid fem strategiska bytespunkter. 

Åtgärden omfattar användarstudier före och efter införandet och resultaten ska utmynna i ett 

koncept för cykelparkering. 

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                           357 000 kr                      1 865 000 kr                       2 222 000 kr 

24 Sörredsvägen Åtgärden avser förlängning av Sörredsvägen söderut mot Arendalsvägen/ Oljevägen, inklusive 

cykelväg (ca 800 meter).  

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                        7 900 000 kr                    59 400 000 kr                     67 300 000 kr 

25 Vallgravsstråket Åtgärden omfattar genomförandestudie för ombyggnation av Vallgravsstråket, sträckan mellan 

Haga Station och Drottningtorget, sträckan är indelad i tre etapper.

Göteborgs Stad Göteborgs Stad                      14 100 000 kr                     14 100 000 kr 

26 Hållplats/bytespunkt Korsvägen – längre 

hållplatstak

Åtgärden avser åtta nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid 

station Korsvägen. 

Västra 

Götalandsregionen

Västra 

Götalandsregionen

                       3 131 038 kr                    40 453 014 kr                     43 584 053 kr 

27 Hållplats/bytespunkt Haga – längre hållplatstak Åtgärden avser fem nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid 

station Haga.  

Västra 

Götalandsregionen

Västra 

Götalandsregionen

                       2 203 323 kr                    12 825 660 kr                     15 028 983 kr 

28 Hållplats Nordstan- längre hållplatstak Åtgärden avser fyra nya större hållplatstak och väderskydd för buss- och spårvagnshållplatsen vid 

hållplats Nordstan.  

Västra 

Götalandsregionen

Västra 

Götalandsregionen

                       2 792 386 kr                    21 317 863 kr                     14 720 889 kr 

29 Alingsås station, omdaning. Åtgärden avser en omdaning av Alingsås Station genom bland annat ombyggnation av nuvarande 

gångtunnel, ny gångbro över järnväg östra sidan, utveckling av allmän plats samt ny bussterminal. 

Göteborgsregionen Alingsås                        3 610 283 kr                    18 794 472 kr                     22 404 756 kr 

30 Regionalt stomcykelstråk Kungsbacka kommun Åtgärden avser punktinsatser i form av korsningsåtgärder och större åtgärder i form av breddning 

av befintlig gång- och cykelväg för att uppnå regional stomcykelstråk-standard.

Göteborgsregionen Kungsbacka                        1 108 563 kr                    11 719 096 kr                     12 827 660 kr 

31 Regionalt stomcykelstråk Lerums kommun Åtgärden avser åtgärder på kommunalt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom 

Lerums kommun.

Göteborgsregionen Lerum                        6 598 661 kr                    34 737 871 kr                     40 125 027 kr 

32 Regionalt stomcykelstråk Lerum kommun Åtgärden avser åtgärder på statligt vägnät för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom 

Lerums kommun.  

Not: Åtgärd 32 sammanfaller delvis med Åtgärd 4 ”Gång- och cykelvägar Göteborgsregionen (del 1 

– E20)”. Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 4 redovisas här. 

Göteborgsregionen Trafikverket                        3 820 277 kr                      7 083 263 kr                     10 903 540 kr 

33 Regionalt stomcykelstråk Mölndals stad Åtgärden avser punktinsatser på cykelbanan mellan Lindome och kommungränsen mot Göteborgs 

stad som höjer stråket till regional stomcykelstråk-standard.

Göteborgsregionen Mölndal                        1 346 112 kr                      4 117 520 kr                       5 463 633 kr 

34 Perrongförlängning Södra Bohusbanan Åtgärden avser plattformsförlängningar av följande stationer på Bohusbanan: Ytterby, Kode, Stora 

Höga, Svenshögen, Ljungskile och Uddevalla Öster. Åtgärd 34 ”Perrongförlängning Södra 

Bohusbanan” sammanfaller delvis med med Åtgärd 1 ”Bohusbanan plattformsförlängningar 

(Stenungsund-Göteborg)”.  Kostnaden för de delar som inte omfattas av åtgärd 1 redovisas här. 

Göteborgsregionen Trafikverket                     32 084 506 kr                 166 830 430 kr                  198 914 936 kr 

35 Regionalt stomcykelstråk Partille kommun Åtgärden avser åtgärder för ett sammanhängande regionalt cykelstråk genom Partille kommun. Göteborgsregionen Partille                        6 651 379 kr                    47 272 301 kr                     53 923 680 kr 

36 Cykelparkering Hönö Pinan Åtgärden avser cykelgarage och upprustning av befintlig cykelparkering på Hönö Pinan. Göteborgsregionen Öckerö                           444 484 kr                      5 705 396 kr                       6 149 880 kr 

37 Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Ny 

pendelparkering norr om väg 160

Åtgärden avser cirka 70 pendelparkeringsplatser för bil vid Myggenäs korsväg. Göteborgsregionen Västtrafik/Tjörns 

kommun

                          213 076 kr                      1 207 430 kr                       1 420 506 kr 

38 Väg 160/169/722 Myggenäs korsväg, Planskild gång- 

och cykelpassage.

Åtgärden avser projektering och produktion av planskild gång- och cykelpassage vid Myggenäs 

korsväg. 

Göteborgsregionen Trafikverket/Tjörns 

kommun

                       2 016 892 kr                    11 429 054 kr                     13 445 946 kr 

39 Gång- och cykelväg längs väg 160, sträckan 

Sundsbyvägen – Skåpesund (etapp 2)

Åtgärden avser 2,28 km lång gång- och cykelväg längs med väg 160 mellan Sundsbyvägen och 

Skåpesund. 

Göteborgsregionen Trafikverket/Tjörns 

kommun

                       3 693 316 kr                    20 928 791 kr                     24 622 107 kr 

40 Regionalt cykelvägnät i Göteborgsregionen Åtgärden avser insatser för implementering av Cykelplan för Göteborgsregionen, bland annat 

nationellt koncept för skyltning av regionala stråk, planering av regionalt delnät och  framtagande 

av indikatorer för Göteborgsregionens arbete med cykel. 

Göteborgsregionen Göteborgsregionen                        1 939 986 kr                       1 939 986 kr 

41 Gång-och cykelväg Vallda trekant - Ysby, väg 158, 

Kungsbacka kommun

Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed väg 158 på sträckan Vallda trekant - Ysby. Region Halland Trafikverket                        1 187 746 kr                      5 146 900 kr                       6 334 647 kr 

42 Gång-och cykelväg Väröbruk - Ringhals, väg 848, 

Varbergs kommun 

Åtgärden avser ny gång- och cykelväg på ca 3,8 km, längs väg 848 från Väröbacka till Ringhals 

kärnkraftverk.

Region Halland Trafikverket                        1 187 746 kr                    17 816 194 kr                     19 003 940 kr 

43 Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan, 

Kungsbacka kommun 

Åtgärden avser projektering av förbigångsspår för godståg i Lekarekulle. Åtgärd 43 

”Förbigångsspår Lekarekulle, Västkustbanan, Kungsbacka kommun” sammanfaller med Åtgärd 3 

”Förbigångsspår Lekarekulle (Västkustbanan, sträckan Kungsbacka-Varberg)” och med anledning 

av detta anges ingen kostnad för åtgärd 43. 

Region Halland Trafikverket

44 Gång-och cykelväg Västra Särövägen, väg 955, 

Kungsbacka kommun

Åtgärden avser gång-och cykelväg utmed Västra Särövägen, väg 955. Region Halland Trafikverket                        1 187 746 kr                      5 146 900 kr                       6 334 647 kr 

45 Angöring för kollektivtrafik och cykel, Värö nya 

station Varbergs kommun

Åtgärden avser de delar av stationsytan som handlar om angöring för kollektivtrafik- och cykel. Det 

vill  säga cykelvägar, bussangöring och plattformsförbindelse för cyklister. 

Region Halland Varbergs kommun                        2 375 493 kr                    13 461 124 kr                     15 836 617 kr 

46 Pendelparkeringar för bil och cykel, Varberg och 

Värö stationer Varbergs kommun

Åtgärden avser pendelparkering för bil och cykel vid Varberg och Värö Station. Region Halland Varbergs kommun                        1 583 662 kr                    10 293 801 kr                     11 877 463 kr 

47 Signaltrimning Kungsbacka-Mölndal, 

Västkustbanan, Kungsbacka och Mölndal kommun

Åtgärden avser signaltrimningsåtgärder på Västkustbanan mellan Kungsbacka och Mölndal. Region Halland Trafikverket                        2 210 145 kr                    29 468 595 kr                     31 678 740 kr 

48  Väg 158 Trafikplats Kullavik, Kungsbacka kommun Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Kullavik genom bland annat en anpassning av ramper. Region Halland Trafikverket                        2 375 493 kr                    13 461 124 kr                     15 836 617 kr 

49 Väg 158 Trafikplats Särö, Kungsbacka kommun Åtgärden avser ombyggnation av Trafikplats Särö genom bland annat en anpassning av ramper. Region Halland Trafikverket                        2 375 493 kr                    13 461 124 kr                     15 836 617 kr 

50 E6 trafikplats 59, Kungsbacka kommun Åtgärden avser utredning av åtgärder i Trafikplats 59 i Kungsbacka. Region Halland Trafikverket                        3 959 154 kr                       3 959 154 kr 

51 Vändstation Kungbacka, Västkustbanan, 

Kungsbacka kommun

Åtgärden avser vändstation i Kungsbacka. Region Halland Trafikverket                        2 210 145 kr                       2 210 145 kr 

                   320 365 473 kr               1 021 754 925 kr                1 319 639 535 kr 
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           Förbundsstyrelsen – ärende 10 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-02-22  

 

                       Anmälningsärenden  

Anmälningsärende 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås anteckna utsända anmälningsärende. 

Sammanfattning av ärendet 
Anmälningsärende gällande beslut i förbundsstyrelsens presidium 2021-01-25 

föreligger enligt följande:  

§ 334. Yttrande med anledning av SOU 2020:47 ”Hållbar 

socialtjänst – en ny socialtjänstlag” (bilaga) 

Beslut 

Presidiet ställer sig bakom förslag till yttrande på SOU 2020:47 Hållbar 

socialtjänst – en ny socialtjänstlag och översänder yttrandet till 

Socialdepartementet. 

 

 

Helena Söderbäck        Gunnel Rydberg 

Förbundsdirektör        Förbundssekreterare 
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