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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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Under 2018 har Göteborgsregionen fortsatt att växa och utvecklas. Många av de stora stadsut-
vecklingsprojekt som har beslutats har under året blivit alltmer påtagliga i den fysiska miljön, 
och byggkranarna ökar i antal. Det är mycket tydligt att Göteborgsregionen är i stark tillväxt 
med allt vad det innebär av möjligheter och utmaningar. Infrastrukturprojekten utgör en 
del av den regionala utvecklingen som kräver gränsöverskridande samverkan och samarbete 
mellan många olika aktörer; stat, kommun, region, näringsliv, akademi, profession, politik och 
medborgare i vårt civilsamhälle. 

Ledtiderna för dessa projekt är långa, besluten stora och komplexa. Och det gäller fler 
 områden. 

De kommunala uppgifterna är desamma i våra kommuner oavsett storlek. Men det  skiljer 
sig åt när det gäller respektive kommuns förutsättningar att fullgöra sina uppgifter och han-
tera sina utmaningar. Våra medlemskommuner har mångårig erfarenhet av att identifiera 
de områden inom det kommunala uppdraget som gagnas av samverkan för att åstadkomma 
utveckling eller finna effektiva gemensamma lösningar. Det har varit utgångspunkten när 
medlemskommunerna i en gemensam process under det gångna året tagit fram förslag till den 
strategiska inriktning som ska gälla för perioden 2020–2023 inom Göteborgsregionen. 

Vi lever i en omvärld som påverkar oss. Men vi kan också påverka omvärlden. I GR:s 
nu  gällande fleråriga verksamhetsinriktning Så utvecklar vi tillsammans det goda livet i 
 Göteborgsregionen har åtta utmaningar definierats. Vi arbetar långsiktigt och målinriktat 
 tillsammans med våra kommuner för att möta dessa utmaningar. I den årliga verksamhets-
planen fördjupas beskrivningen av vad GR under året särskilt ska sätta fokus på. I årsredovis-
ningen för 2018 följer vi upp de olika fokusområdena från verksamhetsplanen för året.

Åtta utmaningar för 2017–2019:
• Goda livsvillkor och framtidsutsikter för barn och unga
• En inkluderande region för goda livsvillkor hela livet
• Livslångt lärande
• Boende och bostäder
• En fungerande arbetsmarknad
• En hållbar livsmiljö
• Infrastruktur för effektivt och klimatsmart resande
• Digital utveckling och välfärdsteknologi
 

Med stöd av verksamhetsinriktningen och vårt måldokument Hållbar tillväxt har GR:s för-
bundsstyrelse och politiska styrgrupper tillsammans med medarbetare och nätverk format 
verksamheten under 2018. Med våra medlemskommuner och samverkanspartners har vi 
fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att skapa mervärde för 
kommunerna. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror kommunalförbun-
det angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra insatser inom områden där gemensamt 
agerande stärker både den enskilda kommunen och Göteborgsregionen. Därigenom bidrar 
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kommunerna gemensamt till utvecklingen i Västsverige. Vi vill tacka våra medlemskommuner, 
medarbetare och samarbetsparter för arbetet under det gångna året. Vi ser fram mot fortsatt 
utveckling av GR som mötesplats och arena för samverkan i gemensamma angelägna frågor. 

Axel Josefsson Helena Söderbäck
Förbundsstyrelsens ordförande Förbundsdirektör
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Valet 2018
2018 var ett valår och det innebar att en ny förbundsstyrelse för GR valdes i december. Valbe-
redningsarbetet har pågått intensivt under perioden och utbildningsinsatser för de nya förtroen-
devalda i styrelse och styrgrupper samt i kommunerna under 2019 har förberetts. En översyn av 
nomineringsprocessen inleddes under 2017 och slutfördes under början av år 2018. Den ledde 
till en förstärkning av kopplingen till det sakpolitiska området i hemkommunen samt återkopp-
ling och förankring av det regionala arbetet inom GR för de politiska representanterna.

GR – en plats för möten
GR är en utvecklingsarena, där kommunerna kan testa idéer, ta fram nya metoder och bygga 
kunskap med andra som har samma grunduppdrag. Vi utvecklar också smarta samarbeten, 
där det blir mer effektivt för kommunerna att jobba tillsammans.

GR är en plats för möten för regionens nätverk, kompetensutveckling och det lika viktiga 
erfarenhetsutbytet där värdefulla idéer föds – allt för att stärka och utveckla det regionala 
samarbetet. Under året besöktes mötesplatsen GR av cirka 21 000 medarbetare och samar-
betspartners inom Göteborgsregionen. 

Kompetensförsörjning och arbetsmarknad 
Kompetensförsörjning är en av de stora frågorna som upptar förtroendevalda och tjänstemän 
i styrgrupper och nätverk. Personalomsättningen, exklusive pensionsavgångar, i GR-kommu-
nerna har under de senaste fem åren näst intill dubblerats och ligger nu på 10,8 procent.

På regional nivå arbetar GR-kommunerna tillsammans för att mildra effekterna av den 
matchningsproblematik som råder mellan efterfrågan och tillgång på arbetskraft. Erfaren-

Övergripande fokusområden under 2018



Göteborgsregionens årsredovisning 2018

9

hetsutbyte och gemensamt arbete sker för att kompetensförsörja den kommunala sektorn, 
exempelvis genom employer branding, kartläggning och analys av sjukfrånvaro, flyttmönster 
och avgångsorsaker samt insatser såsom Heltidsresan. Samverkan sker också mellan de olika 
chefsnätverken, då frågan om kompetensförsörjning berör flera olika verksamheter och sekto-
rer. För de grupper som står utanför arbetsmarknaden behöver arbetslivet, både de offentliga 
och de privata arbetsplatserna, öppna upp för mångfald. Första jobbet löser många gånger 
vägen till ett fortsatt arbetsliv vilket i sin tur kan skapa delaktighet och framtidshopp.

Göteborgsregionen samverkar på ett unikt sätt kring utbildningar på gymnasial nivå, inom 
såväl gymnasieskolan som vuxenutbildningen. I vår senaste rapport om gymnasialt utbild-
ningsutbud i Göteborgsregionen beskrivs hur utvecklingen i gymnasieskolan har sett ut under 
de senaste fem åren. Förutom gymnasieskolans utbud beskriver rapporten därför även det 
 regionala och kommunala utbudet av yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. 

GR har under många år arbetat med kompetensutveckling, anskaffning och samordning av 
prao och andra praktikformer genom samordningsverktyget Praktikplatsen.se. Efter riksda-
gens beslut om obligatorisk prao i grundskolan efterfrågar nu flera kommuner nationellt detta 
samordningsverktyg. 

När det gäller Yrkesvux har GR under året startat flera program. Det är och kommer att vara 
en stor efterfrågan på arbetsmarknaden på de kompetenser som yrkesutbildningar ger  och 
många får jobb efter avslutade studier.

Göteborgsregionens kompetensråd 
I kompetensråden möts parter från arbetsliv och skola för att tillsammans diskutera och 
hantera frågor kring kompetensförsörjning, både branschvis och i ett övergripande regionalt 
kompetensråd. Parterna vill verka för att utbildningar i hela utbildningskedjan i Göteborgs-
regionen matchas mot det regionala näringslivets behov samt en effektivare matchning av 
arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare. 

Göteborgsregionens övergripande kompetensråd består av flera strategiska parter utöver 
GR: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och vuxenutbildningen inom Göteborg Stad, Busi-
ness Region Göteborg (BRG), Chalmers Tekniska högskola, Företagarna, Göteborgs universi-
tet, LO-distriktet i Västsverige, Partille kommun, Svenskt Näringsliv, Trygghetsrådet, Trygg-
hetsfonden, Unionen, Västra Götalandsregionen (VGR) och Västsvenska Handelskammaren. 
De branschvisa kompetensråden skapar forum där representanter från respektive bransch kan 
föra en strukturerad dialog kring bransch- och utbildningsfrågor. Respektive råd kommer ta 
fram en gemensam målbild och avsiktsförklaring av vad som behöver göras för kompetensför-
sörjningen i regionen. Sedan ett antal år finns beprövade kompetensråd i form av Vård- och 
Omsorgscollege och Teknikcollege. Branscher som har relativt nystartade branschråd eller 
kommer starta upp branschråd under 2019 är besöksnäring, installations-, fastighets-, han-
dels-, bygg- och transportbranscherna..

Under perioden har arbetet med branschråd för förskolan startat upp och arbetet med att 
samla olika aktörer och perspektiv kring frågan om kompetensförsörjning i förskolan har 
vidareutvecklats. Syftet är att pröva en arbetsmodell för att arbeta långsiktigt och strategiskt i 
ett regionalt perspektiv med kompetensförsörjningen till förskolan.

Digitalisering
GR:s arbete med att bistå kommunerna i den digitala utvecklingen sker både inom ramen för 
Västkom-samarbetet och genom egna insatser. När det gäller Västkom-samarbetet har resur-
ser lagts på den upphandling av nytt kärnsystem som pågår i VGR – Framtidens vårdinforma-
tionsmiljö. Den 27 november tecknades kontrakt för det nya kärnsystemet. Arbetet med att 
förbereda kommunerna för tecknande av option påbörjades under slutet av året. Det gemen-
samma projektet med syfte att utbilda 4 000 vårdanställda i förändringsarbete och digitalise-
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ring avbröts under hösten på grund av bristande resurser och tidsplan. 
Under hösten har arbetet med en regional plattform för drift och implementation av väl-

färdsteknik fördjupats. Arbetet ingår inom ramen för Västkom-samarbetet och har förtydli-
gats för att under 2019 kunna ge kommuner i Västra Götaland ett konkret erbjudande om en 
regional plattform. Plattformen har arbetsnamnet SIV som betyder Stöd och Implementation 
av välfärdsteknik.

Inom ramen för arbetet inom kommunalförbundet har det under året varit ett fokus på auto-
matisering och robotisering. En heldagskonferens med mycket högt deltagande har anordnats 
i syfte att höja kompetensnivån samt inspirera till utökad satsning i samverkan. Under hösten 
påbörjades också en upphandling av teknisk plattform för automatiserade processer (RPA – 
Robot Process Automation). Mölndals stad leder projektet tillsammans med Kungsbacka. GR 
samordnar i detta projektet övriga 11 kommuner i regionen som alla deltar i upphandlingen 
och har möjlighet att avropa RPA-system när upphandlingen avslutats. GR ser konceptet med 
samarbete i kluster med regional anknytning som en framgångsfaktor för fortsatt arbete med 
digitalisering.

För att skapa förbättrade förutsättningar för samverkan har under året ett arbete påbörjats 
med att bygga en webbplats för att kartlägga kommunernas IT-system. Kartläggningen syftar 
till att förbättra kommunernas förmåga till samverkan gällande upphandlingar, integrationer, 
utveckling och erfarenhetsutbyte. Denna webbplats har fått stor uppmärksamhet såväl regio-
nalt som nationellt. Lansering av webbplatsen kommer att ske under första kvartalet 2019.

GR har under året arbetat aktivt med att öka kommunernas kompetensnivå och engagemang 
i frågor som rör digitalisering. Ett flertal föreläsningar och workshops har genomförts på led-
ningsnivå med ett antal kommuner. GR har anordnat en uppskattad studieresa till Stockholm 



Göteborgsregionens årsredovisning 2018

11

för kommuncheferna för att få en ökad förståelse för hur det nationella arbetet knyter an till 
vår region och hur de olika nationella aktörerna förhåller sig till varandra i deras erbjudande 
till kommunerna. Digitalisering har också blivit en mer naturlig del av ett flertal nätverk där 
såväl kommunchefsnätverket och socialchefsnätverket etablerat utskott med ett extra fokus på 
digitalisering.

Under året har Dela Digitalt blivit en alltmer naturlig del i det nationella samtalet för sam-
verkan mellan organisationer i offentlig sektor. Mot slutet av året nådde sajten nästan 10 000 
användare där alla kommuner i Sverige har minst en användare. Göteborgsregionen leder 
fortfarande arbetet i samverkan med SKL.

Yrkesresan, ett webbaserat strukturerat stöd för introduktion och kompetensutveckling för 
socialsekreterare, är ett annat gott exempel på arbetet med digitalisering som också röner stort 
intresse från övriga kommuner i landet. I Västra Götaland har två regioner anslutit sig, Bor-
åsregionen och Skaraborg. En förstudie med syfte att undersöka möjligheterna för nationell 
spridning har inletts i samarbete med SKL och Socialstyrelsen.

Kommunerna i länet är nu delägare i Inera och är via länsstrukturen en stark påverkanspart 
på Inera AB. I maj anordnade VästKom konferensen offentliga rummet tillsammans med Gö-
teborgs stad och VGR. Deltagarrekord med cirka 1 200 deltagare.

Under året har en digitaliseringsstrateg rekryterats som främst har arbetat med frågor som 
rör eHälsa och välfärdsteknologi.

Sammanfattningsvis har GR bidragit till ett ökat fokus på digitalisering under 2018. 

EU-frågor och internationell påverkan
Det internationella perspektivet och EU-frågorna är en viktig del av förbundets verksamhet 
med syfte att bidra till tillväxt och utveckling i medlemskommunerna. På hösten 2017 genom-
fördes EU-handslaget mellan regeringen och Göteborgsregionen, Göteborgs Stad och VGR. Ett 
EU-handslag är regeringens initiativ att tillsammans med lokal och regional nivå i Sverige öka 
kunskaperna samt skapa bättre förutsättningar för invånare att delta i EU-arbetet och påverka 
beslut som fattas inom EU. 2018 har GR arbetat för att omsätta handslagets tre åtaganden i 
praktiken: Ökad delaktighet, synliggöra EU-arbetet och ökad kunskap om EU. Insatserna har 
tydligt integrerats i det arbete som sker inom ramen för överenskommelsen om EU-samverkan 
med Göteborgs Stad (enligt beslut i förbundsstyrelsen 2014-11-10).

I linje med EU-överenskommelsen och EU-handslaget har GR under året fört en kontinuer-
lig dialog, på tjänstemannanivå, kring strategiska EU-perspektiv med nationella myndigheter 
och regionala aktörer såsom Svenska ESF-rådet, Tillväxtverket, Universitets- och högskolerå-
det (UHR) och VGR. 

Dialogen med ESF och Tillväxtverket har innefattat både diskussioner om framtida behovs-
bilder i regionen och administrativa rutiner i ESF-programmet. 

Dialogen med VGR har bland annat handlat om att utveckla arbetssätt och sammansättning 
av strukturfondspartnerskapet i kommande programperiod för att ge bättre förutsättningar för 
en större involvering från lokala och regionala aktörer inför beredningsarbetet med utlysning-
ar. GR ingår även i den västsvenska referensgruppen för den framtida sammanhållningspo-
litiken (VäReg) som VGR samordnar. Syftet med referensgruppen är att fånga upp det väst-
svenska perspektivet och påverka förordningsförslag och programskrivningar för de framtida 
strukturfonderna 2021–2027.

GR:s EU-nätverk är en central aktör i genomförandet av överenskommelsen och de åtag-
anden som fastställts, inte minst genom arbetsgruppen för regional samverkan med represen-
tanter från såväl GR:s EU-nätverk som Göteborgs Stads EU-nätverk. Under 2018 arrangerade 
arbetsgruppen flera kompetenshöjande träffar där EU-perspektivet belyste psykisk ohälsa, Ho-
rizon 2020 på hemmaplan, Stad och land och Den europeiska pelaren för sociala rättigheter. 
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Nätverken gjorde även en gemensam kompetensresa till Bryssel i november med syfte att 
stärka kunskapen om frågor med EU-relevans, ge inspel i hur man kan ta sig an EU-frågor på 
lokal nivå samt möjliggöra för deltagarna att knyta kontakter med aktörer i Bryssel. Deltagar-
na uttryckte i efterhand att de fått både ökad kunskap och handfasta tips att ta med hem till 
den egna kommunen/förvaltningen. 

Under 2018 har GR beviljats medel för flera nya strategiska EU-projekt;

• MODIG – Mer Omsorg med DIGital teknik (ESF). Projektet syftar till att stärka den digi-
tala kompetensen hos baspersonal inom hemtjänst och funktionshinderverksamhet, bland 
annat genom digitaliseringsombud som utbildar sina kollegor i digitala hjälpmedel och 
arbetssätt.

• Land-Sea-Act (Interreg Baltic Sea). Projektet syftar till att utveckla ett förslag till gemen-
sam regional maritim näringslivsstrategi kopplad till en långsiktig hållbar fysisk planering 
för åtta kustkommuner, från Uddevalla i norr till Kungsbacka i söder.

• E-safety (Erasmus +). Projektets mål är att identifiera behov och utmaningar kopplat till 
trygghet på nätet utifrån elevers förutsättningar samt att sätta samman ett stödmaterial 
till bl.a. lärare. Fokus är elever med kognitiva funktionsnedsättningar. 

När det gäller EU och skolan samarbetar GR bland annat med Europaparlamentet för att stär-
ka kunskapen kring parlamentarisk demokrati på EU-nivå hos lärare och elever i Sverige.
GR har under 2018 fortsatt samarbetet med Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) i enlig-
het med gällande avtalsperioden 2018–2020. Europa Direkt har under året erbjudit EU-infor-
mation och öppna föreläsningar till invånare.

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn och nyanlända 
Under 2018 flyttade cirka 4 200 nyanlända till kommunerna i GR. Ungefär hälften anvisades 
av Migrationsverket, i enlighet med årets kommuntal, och andra hälften flyttade till kommu-
nerna på eget initiativ. Under året anvisades 78 ensamkommande barn till kommunerna i GR.

Det pågår ett aktivt arbete i kommunerna kring mottagande och etablering, både för dem 
som kommit under 2018 och dem som kommit under tidigare år. Inom GR finns en regional 
samverkan kring mottagandet. Det innefattar kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte, dialog 
med statliga myndigheter och samagerande kring insatser. Under året har de två ESF-pro-
jekten Nya Grannar och InVäst bidragit med kompetenshöjande insatser för personal som 
möter ensamkommande barn och nyanlända. Genom den regionala samhällsorienteringen 
har cirka 2 000 nyanlända fått samhällsorientering på sitt modersmål, kunskap som bidrar till 
egenmakt. Genom samverkan får många nyanlända också möjligheter till regionalt sökbara 
utbildningar. Under året startade 15 yrkesutbildningar med språkstöd. Utbildningarna är po-
pulära och bidrar till att många fått en anställning. Genom GR:s chefsnätverk för mottagande 
och integration finns en samverkan mellan kommuner, Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, 
Länsstyrelsen och VGR kring mottagandet av nyanlända. GR värnar om samarbetet som ger 
förutsättningar för ökad effektivitet och helhetssyn.

Språkvän på arbetstid
Under året har GR i samarbete med Flyktingguide/språkvän i Göteborg genomfört ett språk-
cafékoncept på fem tillfällen. Träffarna har gett GR-medarbetare möjligheten att möta nyan-
lända från olika delar världen och varit en del i att hjälpa personer med utländsk bakgrund att 
få en bra start i sitt nya hemland.

Läs mer på www.goteborgsregionen.se
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VG2020 – strategi för tillväxt och utveckling 
VG 2020 är ett gemensamt styrdokument för hela Västra Götalands utveckling. Av strategins 
fem rekommendationer, ligger fyra väl i linje med GR:s åtta utmaningar:

•  Öka antalet ungdomar med fullföljd grundskola och gymnasieutbildning

•  Underlätta ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden

•  Bli föregångare i omställningen från fossil till förnybar energi

•  Skapa förutsättningar för bättre matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens 
behov

Här bidrar GR med starkt fokus på utbildningssamverkan från förskola till vuxenutbildning, 
strategisk kompetensförsörjning, mottagandet av nyanlända och omställning till förnybar 
energi. Inom den femte rekommendationen, Satsning på västsvenska styrkeområden med 
internationell lyskraft, bidrar GR genom nära samverkan med BRG och Göteborg & Co kring 
näringslivsutveckling.

BHU-samarbetet
BHU (Beredningen för hållbar utveckling) är ett organ för informell samverkan mellan Västra 
Götalandsregionen (VGR) och de fyra kommunalförbunden. BHU:s uppgift är att diskutera 
frågor där det finns gemensamma beröringspunkter och där det är klokt att region och kom-
muner samråder. Dessa samrådsdiskussioner utgör sen underlag för beslut i regionstyrelsen 
i VGR och i förekommande fall inom respektive kommun, i vissa strategiska frågor med bety-
delse för en hållbar utveckling.

Förbundsstyrelsens presidium har tillsammans med förbundsdirektören deltagit i BHU-ar-
betet under perioden. Tjänstemannaberedning har ägt rum i Västgruppen. Stort fokus ligger 
på infrastrukturfrågorna och under perioden har exempelvis förts diskussioner kopplade till 
regional infrastrukturplan, Västtågsutredningen, zonstrukturen för kollektivtrafiken, järnväg 
Göteborg-Borås samt strukturbildsprocessen. Andra frågor som varit uppe på agendan är 
OECD-rapporten Territorial Review, bredbandsstrategi och klimatfrågor.

Mötesprotokoll från periodens BHU-möten finns på www.vgregion.se/bhu
För GR:s del ligger beredningen av de flesta ärenden som hanteras i BHU just nu inom ramen 
för arbetet inom miljö och samhällsbyggnad, och detta beskrivs kortfattat nedan.

Klimatsmart och effektivt resande
En fråga som varit aktuell under året är förslaget till ny zonstruktur för Västtrafik. VGR:s 
förslag innebär att dagens drygt 70 zoner ersätts med tre. I VGR:s första förslag återfanns Gö-
teborgsregionens kommuner i alla tre zonerna. Under processens gång har samtliga GR- kom-
muner flyttats till de två innersta zonerna. Förslaget innebär att kommungränsen utgör gräns 
för de olika zonerna, något som till exempel gör att resandetäta strömmar hamnar utanför 
stadsområdet. Förbundsstyrelsen/DKR valde slutligen att inte lämna remissvar då enighet om 
förslaget ej kunde nås.

GR är part i Västsvenska paketet. Flera mindre och några större projekt pågår för fullt. 
Projektet Marieholmstunneln beräknas vara driftsatt år 2020. Västlänken och dess tillhö-
rande planer har överprövats i flera instanser och slutligen vunnit laga kraft. Inom ramen för 
Västsvenska paketet pågår en dialog om hur nuvarande samarbete kan utvecklas i perspektivet 
”Västsverige växer”.

Regional samverkan
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Funktionell region/Regional tillväxt
Under året har GR varit aktiv i flera processer där den funktionella regionen stått i fokus, 
bland annat i stråken Göteborg–Borås och Göteborg–Varberg. Genom arbetet med att ta fram 
en fördjupad strukturbild över kustzonen från Uddevalla till Kungsbacka har annan funktio-
nell region ägnats tid och uppmärksamhet. Erfarenheterna såhär långt visar tydligt på behovet 
av att utveckla samarbete och flernivåstyrning inom de funktionella regionerna.

I mars presenterade OECD sin rapport The Megaregion of Western Scandinavia. Rapporten 
visar på en betydande potential i stråket Oslo-Malmö där megastadens alla fördelar, men utan 
dess nackdelar, kan uppnås. En av de viktiga förutsättningarna för att uppnå fördelarna är att 
det finns en väl fungerande och effektiv infrastruktur i stråket.

Samarbetet mellan GR och BRG har stärkts i och med det nu antagna samarbetsavtalet. 
En av de viktigaste frågorna är att tillsammans säkra den regionala tillgången på mark för 
näringslivet.

En hållbar livsmiljö
GR har deltagit i framtagandet av en regional åtgärdsplan för att minska kvävedioxider i regi-
onen. Problemet är störst i storstadsområdet och utan en antagen åtgärdsplan riskerar flera 
regionalt viktiga utbyggnadsprojekt att stoppas.

Arbetet med att säkra den regionala vattentillgången fortlöper och i april presenterades en 
ny modell för beslutsstöd. Modellen har tagits fram av Chalmers med flera och har haft Göte-
borgsregionen som case. Arbetet med att utveckla modellen fortsätter.

Västkom-samarbetet
Västkom, Västsvenska kommunalförbundens samorganisation, är en sammanslutning som 
arbetar på uppdrag av de fyra kommunalförbunden i Västra Götaland. Västkom företräder och 
samordnar de 49 kommunernas intressen på regional nivå och tillsammans med kommunal-
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förbunden. GR:s förbundsstyrelsepresidium ingår i Västkoms styrelse där ordförandeposten 
för 2018 innehades av ordföranden i Boråsregionen/Sjuhärads Kommunalförbund. Tjänste-
mannaberedningen har letts av kommunalförbundens förbundsdirektörer och direktören för 
Västkom.

Under perioden har arbetet med avtal mellan de 49 kommunerna och VGR för Naturbruks-
gymnasierna varit en angelägen fråga. Ett nytt avtal är på plats sedan årsskiftet 2018/2019. 

Hälso-och sjukvårdssamverkan
Förutsättningar för samordnad vård och omsorg mellan VGR och kommunerna är fortsatt 
goda. Under 2018 har ny lag, verksamhetsprocess och IT-stöd stått i fokus och hanterats.
 Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, är den regionala ledningsstrukturen för samverkan 
mellan länets 49 kommuner och VGR. Representanter i VVG utses från de befintliga delregio-
nala vårdsamverkansgrupperna, Västkom samt VGR:s koncernledning.

Den 1 januari 2018 trädde den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- 
och sjukvård i kraft. Lagen reglerar in- och utskrivningsprocessen för personer som har behov 
av insatser efter utskrivning från slutenvården. Syftet med lagen är att patientens övergång 
från slutenvård till öppenvård ska vara trygg och säker. En överenskommelse mellan VGR och 
kommunerna om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård är på plats 
sedan september. Ett IT-system som stödjer processen har implementerats under året. Styr-
gruppen för social välfärd är tillsammans med socialchefsnätverket tydlig arena för hälso- och 
sjukvårdsfrågorna på GR.

Näringslivsutveckling  
Näringslivssamarbetet med Business Region Göteborg
Utifrån det fördjupade samverkansavtal med BRG som undertecknades på våren 2018 fortsät-
ter GR och BRG att utveckla samverkan kring näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen. 
Den första gemensamma näringslivsdagen genomfördes den 4 maj, vilket ytterligare stärkte 
samverkansarbetet och innebar ett avstamp för fortsatta insatser. GR och medlemskommu-
nerna deltog under 2017 aktivt i remissarbetet kring Göteborgs stads näringslivsstrategiska 
program, och under 2018 har flera av våra kommuner fortsatt att utveckla sina lokala närings-
livstrategiska program med inspiration från fokusområdena i stadens program. Nätverket för 
näringslivschefer som drivs av BRG har bidragit i detta arbete. 

Näringslivsgruppen
Näringslivsgruppen är organiserad inom Göteborg & Co och är en plattform för samver-
kan mellan näringsliv, organisationer, kommuner och akademi i arbetet med att stärka och 
utveckla Göteborgs konkurrens- och attraktionskraft. Gruppen vill vara en aktiv, kraftfull och 
långsiktig resurs för att möjliggöra värdeskapande och innovation. Genom initiativ och projekt 
ska Näringslivsgruppen stimulera till långsiktig kompetensförsörjning och inkludering för 
att bidra till en attraktiv, levande och hållbar storstadsregion. Projekt och satsningar inom 
kunskap, näringsliv, evenemang och kultur är medel i det arbetet. GR representeras i gruppen 
av förbundsdirektören.

Besöksnäring och destinationsutveckling via Göteborg & Co
Besöksnäringen är en av de snabbast växande basnäringarna och en viktig del av näringslivs-
utvecklingen i Göteborgsregionen. Göteborg & Co:s vision för Destinationen Göteborg är att 
Göteborg ska vara ett förstahandsval bland storstäderna i Europa genom att vara en av Euro-
pas mänskligaste och mest attraktiva storstadsregion att leva och verka i, samt besöka. Bolaget 
har tagit fram en ny affärsplan för destinationen 2018–2020. Den bygger på en stark överty-
gelse om att besöksnäringen kan spela en mycket större roll i utvecklingen av en attraktiv stor-
stadsregion. Syftet är att locka fler besökare och skapa tillväxt. Göteborg & Co har också tagit 
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fram Göteborgs Stads program för besöksnäringens utveckling fram till 2030. Dialogprocessen 
med många aktörer resulterade i en gemensam målbild: 2030 har turismen till Destinationen 
Göteborg fördubblats.

Under perioden har dialogen mellan GR och Göteborg & Co fördjupats, med frågeställningen 
om hur vår samverkan på bästa sätt bör utvecklas och genomföras så att medlemskommuner-
na i Göteborgsregionen når den potential som finns i att utveckla destinationen och besöksnä-
ringen. Arbetet kanaliseras nu i första hand via det etablerade nätverket för näringslivschefer 
som leds av BRG. Förbundsdirektören ingår i Besöksnäringens forum samt är adjungerad till 
styrelsen. 

Mistra Urban Futures
GR är en av flera aktörer bakom Mistra Urban Futures – ett internationellt centrum med 
koppling mellan forskning och praktik för hållbar stadsutveckling. I den strategiska planen för 
2016–2019 beskrivs Mistra Urban Futures inriktning att genom medskapande på lokal och 
global nivå ta fram kunskap som underlättar en omställning till mer rättvisa, gröna och till-
gängliga städer samt storstadsregioner. I detta arbete deltar GR och medlemskommunerna ge-
nom flera projektarbeten. Under 2018 har konsortiets parter arbetat med att ta fram formerna 
för centrumets verksamhet och finansiering efter 2019 då den tidsbegränsade finansieringen 
från Mistra upphör.

Dotterbolag och styrelseuppdrag
Dotterbolagen ISGR AB och Gryning Vård AB
Bolaget Gryning Vård har under året befunnit sig i en omställningsfas som regelbundet har 
följts upp i förbundsstyrelsen och i täta ägardialoger. Flera ägarsamråd kring bolagets verk-
samhet och ekonomi har ägt rum. GR är representerat i bolagets tjänstemannastyrelse.  
För ISGR har lokalfrågan varit högsta prioritet för verksamheten. Skolan är mycket viktig för 
näringslivsutvecklingen i Göteborgsregionen och söktrycket är stort.
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Uppföljning av GR:s verksamhetsplan 2018
På följande sidor finns en strukturerad uppföljning av de fokusområden som har lyfts fram 
i verksamhetsplanen för år 2018, med utgångspunkt i de åtta utmaningar som definierats i 
verksamhetsinriktningen och som listades inledningsvis.

Styrelseuppdrag
GR har politisk representation i Internationella skolan - ISGR, BRG, Västkuststiftelsen, Stif-
telsen Korsvägen, Europakorridoren och Västkom. På tjänstemannaplanet är GR engagerat i 
Universeum, Göteborg & Co, Mistra Urban Futures – konsortieråd, Gryning Vård samt Reväst.

Internt arbete
Översyn av HR-processer 
HR-arbetet på GR ska underlätta för chefer, identifiera behov och ta initiativ till förändring 
som leder till resultat samt skapar mervärde för organisationen. Under året har vi i  samverkan 
med fackliga organisationer och med involvering av samtliga chefer arbetat för att utveckla, 
förbättra och tydliggöra flera viktiga HR-processer såsom lönebildning, rehabilitering, rekryte-
ring och arbetstid.

Kommunikation
GR utvecklar sin kommunikation och i samband med detta tas bland annat en kommunika-
tionsstrategi fram. Detta görs för att GR ska bli tydligare gentemot medlemskommunerna, 
men också när storstadsregionens frågor lyfts såväl i Västra Götalandsregionen som nationellt 
och internationellt, liksom gentemot finansiärer och övriga samarbetspartners.

Den 10 september lanserades en ny visuell identitet för GR. Under processens gång har 
andra frågor, kopplade till kommunikation, identifierats. Namnet Göteborgsregionens kom-
munalförbund förkortas nu i kommunikativa sammanhang och istället används enbart Göte-
borgsregionen. Det juridiska namnet är även fortsättningsvis Göteborgsregionens kommunal-
förbund. Flera avvägningar har gjorts och GR:s tidigare logotyp har ersatts av en ny för att ge 
uttryck för att GR är en modern utvecklingsorganisation. 

I slutet av 2017 startade GR ett nätverk för kommunikationschefer på begäran av kommun-
cheferna. Under 2018 har nätverket tagit fram en handlingsplan för hur de regionala frågorna 
kan lyftas upp på lokal nivå. Nätverket har också samarbetat kring gemensamma frågor, till 
exempel nya dataskyddsförordningen GDPR, där GR:s dataskyddsombud har varit ett stöd. 

GDPR
Sedan den 25 maj följer GR den nya dataskyddsförordningen och arbetar aktivt med imple-
menteringen genom inventering, gallring, uppdatering av dokument och system samt vid be-
hov framtagande och tillämpning av nya rutiner. GR har anställt ett dataskyddsombud (DSO) 
tillsammans med fyra medlemskommuner. DSO deltar aktivt i det arbete som GR genomför 
inom området GDPR, med utbildning, råd och stöd. DSO har även påbörjat sin granskningsdel 
av verksamheten.  

Nya avdelningschefer
Under perioden har två nya avdelningschefer tillträtt: Utbildningschef med ansvar för avdel-
ning utbildning respektive avdelningschef för avdelning arbetsmarknad och social välfärd.
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Uppföljning av GR:s 
verksamhetsplan 
2018
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GODA LIVSVILLKOR OCH FRAMTIDSUTSIKTER FÖR BARN OCH UNGA
2018: Under året ska GR 
särskilt verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Stärka ungdomars etablering på arbetsmarknaden.
Stödja kommunerna med arbe-
tet med unga inom ramen för 
DUA (delegationen för unga och 
nyanlända till arbete). 
Mått: Ange antal/andel unga i 
arbete i kommunerna.

I december 2018 var antalet arbetslösa ungdomar (18-24 år) ca 3200 personer i GR-om-
rådet. Det är 100 färre i jämförelse med tidigare år. Arbetet har handlat om att hitta 
strategier och arbetssätt för att stötta de ungdomar som trots god konjunktur inte fått 
arbete. Kontinuerliga avstämningar sker med Arbetsförmedlingen kring bland annat 
överenskommelser inom DUA.

Årsavgift från 
 kommunerna.

Stödja kommunernas arbete så 
att fler ungdomar kan erbjudas 
en första introduktion i arbets-
livet genom feriejobb, praktik, 
arbetsplatsbesök osv. Stärka 
kommunernas möjligheter till 
samarbete kring feriejobb. Mått: 
Ange antal feriejobb som sam-
ordnats av kommunen i kommu-
nal och privat verksamhet.

Totalt fick ca 5500 ungdomar feriejobb. Några kommuner hade fler tillgängliga platser 
än vad som sökts, vilket kan bero på stor efterfrågan på arbetskraft och låg arbetslöshet.
Efter införandet av obligatorisk prao i grundskolan har frågan haft stort fokus i regionen. 
Under året har ca 14 000 praktikplatser samordnats genom praktikplatsen.se för elever 
i Göteborgsregionen. Praktikplatsen.se har under året haft en stor mängd förfrågningar 
från andra kommuner och regioner om behovet att implementera samordningsverktyget 
i respektive verksamheter. Detta har lett till att flera nya samverkansavtal tecknats under 
året, bland annat med Malmö Stad, Halmstad och Kristianstad. För att stärka kvalitet i 
genomförande av praktik har praktikplatsen.se erbjudit handledarutbildningar för att 
stärka handledarnas roll i mottagandet av praktikanter. Under året har ca 15 utbildningar 
genomförts.
Syftet med verktyget Ferieplatsen.se är att underlätta samordning, matchning och till-
delning av feriepraktik och sommarjobb i en kommun. Under 2018 har flera funktioner i 
verktyget förbättrats. Nya kommuner under 2018 som kommer att använda ferieplatsen.
se som matchningsverktyg för feriepraktik är Bengtsfors och Orust.

Särskild kommun-
finansiering.

Öka ungdomars kunskap om 
arbetsmarknadens behov.

På uppdrag från VGR har rapporten Ungas insteg på arbetsmarknaden tagits fram. 
Genom olika spridningsaktiviteter har den nått ca 250 personal inom olika verksam-
heter som möter utsatta ungdomar. 

Annan offentlig 
 finansiering.

På årets Future skills-mässa genomfördes ett gemensamt kommuntorg för att visa på 
kommunala yrken och öka unga och arbetslösas kunskap om arbetsmarknaden. Vid 
kommuntorget arbetade åtta kommuner tillsammans och presenterade  27  kommu-
nala yrken.

Fler unga ska fullfölja en gymnasieutbildning
Utveckla och genomföra projekt 
genom hela utbildningskedjan 
kring att motverka studieavbrott.

ESF-projektet FSGR (Fullföljda studier GR) genomförs tillsammans  med både kommu-
nala och fristående huvudmän. Elva gymnasieskolor samt 250 ungdomar deltog under 
2018. Yrk In är ett delvis ESF-finansierat flernivåprojekt som handlar om att tillgäng-
liggöra gymnasiskolans nationella yrkesprogram på ett bättre sätt för ungdomar som 
inte har gymnasiebehörighet. 100 ungdomar i fem kommuner finns med i satsningen 
i GR. Satsningen Plug Innan genomförs i hela Västra Götaland, utifrån ett initiativ från 
VGR med GR som projektägare. Fokus är elever i skolår 5-9. 400 elever vid 41 skolor 
har deltagit under 2018. GR har samarbetat med Skolverket inom ramen för myndig-
hetens uppdrag att motverka avhopp från gymnasiet.

Annan offentlig 
finansiering.

Öka samarbetet mellan de 
verksamheter som arbetar med 
utbildning och arbetsmarknad.

GR har under året fokuserat på att samordna och driva genomförandet av de mö-
tesforum och den samverkansstruktur som det övergripande kompetensrådet och 
de branschspecifika kompetensråden utgör. Arbetet under året har fokuserat på att 
fördjupa samarbetet mellan deltagande parter i syfte att få en gemensam inriktning 
på insatser och fokusområden. Genom kompetensråden ges deltagande aktörer 
kontinuerlig information om branschernas utmaningar, kompetensförsörjningsbehov 
och för branscherna relevanta utbildningar samt har möjlighet att initiera insatser i 
syfte att bidra till kompetensförsörjningen i delregionen.

Särskild kom-
munfinansiering. 
Annan offentlig 
finansiering.

Likvärdiga förutsättningar för alla unga att kunna göra väl underbyggda val för sin framtid.
Utveckla arbetet med studie- 
och yrkesvägledning i regionen.

Projektet GR Samsyv har arbetat med framtagandet av kommunala huvudmannapla-
ner samt genomfört kompetensutvecklingsdagar inom pilotkommunerna Stenung-
sund, Härryda och Partille. Kompetensutvecklingsinsatsen har haft medverkan från 
hela utbildningskedjan och representanter från näringslivet. GR Samsyv har även ge-
nomfört spridningsforum på såväl SSA-rikskonferensen som vägledningskonferensen.

Särskild kommun-
finansiering.

Gymnasieantagningen arrangerar årligen informationsmöten för samtliga studie- och 
yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolorna, en gång på våren och en på hösten. 
Syftet med mötena är att informera om ny lagstiftning och andra nyheter inom 
gymnasieantagning samt rapportera utfall av genomförd antagning i form av antag-
ningsstatistik. Vid informationsmötena fångas även aktuella frågor upp och det ges 
möjlighet till visst erfarenhetsutbyte för regionens studie- och yrkesvägledare.

Årsavgift från 
 kommunerna.
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Samordna och kvalitetssäkra 
praktik och andra samverkans-
former för olika skolformer och 
för alla individer. 

Under året har information och metoder kring praktik tagits fram och spridits till 
skolor inom GR. 16 skolenheter har anmält sig och gjort en plan för sin medverkan i 
projektet Framtidsrustad region. Tips och förslag kring hur man bygger sin prao har 
spridits i regionens kommuner. 

Särskild kommun-
finansiering.

Under året har cirka 14 000 praktikplatser samordnats genom praktikplatsen.se 
för elever i Göteborgsregionen. Praktikplatsen.se har under året haft stor mängd 
förfrågningar från andra kommuner och regioner om behovet av att implemente-
ra samordningsverktyget i respektive verksamheter. Detta har lett till att flera nya 
samverkansavtal tecknats, bland annat med Malmö Stad, Halmstad och Kristianstad. 
För att öka kvalitet i genomförande av praktik har praktikplatsen.se erbjudit handleda-
rutbildningar för att stärka handledarnas roll i mottagandet av praktikanter. Cirka 15 
utbildningar har genomförts.

Även projektet Miljöpraktik har genomförts med mycket positiva resultat. Miljöpraktik 
är en tematiserad praktik med fokus på miljö och hållbarhet där GR utvecklat en sär-
skild metod för att effektivt genomföra praktik samt förbereda elever och verksamhe-
ter före under och efter praktiken.

Genomföra insatser direkt 
riktade till elever och deras 
vårdnadshavare.

Under de tre dagar som Gymnasiedagarna och Future Skills pågick hade över 30 000 
besökare möjlighet att träffa 100 av regionens gymnasieskolor, prata med studie- och 
yrkesvägledare samt lära sig mer om vilka kompetenser som krävs på en framtida 
arbetsmarknad genom de 40 branscher, företag och eftergymnasiala utbildningsan-
ordnare som fanns på plats. Målet är att alla elever ska få rätt förutsättningar att göra 
välgrundade val inför framtiden. Förutom att en lärarhandledning finns som stöd för 
skolornas arbete inför elevernas besök, fanns det även möjlighet för skolor att boka 
in sig i klassrum i syfte att kunna ha relevanta lektioner i anslutning till mässan. Gym-
nasielever från fyra olika program fick uppleva vad det framtida yrkeslivet kan föra 
med sig genom att utföra skarpa ”case” kopplade till sina utbildningar. Under kvällarna 
arrangerades regionens största föräldramöte där föräldrar och elever fick information 
och inspiration kring gymnasievalet och framtidens arbetsmarknad. En av kvällarna 
hölls även ett föräldramöte på arabiska. Under årets Future skills vände man sig även 
till målgruppen arbetssökande och nyanlända med anpassade aktiviteter, i form av 
föreläsningar och möjlighet för SFI-klasser att ha lektioner på plats om arbetsmark-
nadskunskap.

Gymnasieantagningen arbetar med information riktade till elev och vårdnadshavare 
kring gymnasievalet. I första hand via ansökningswebben Indra2.se. Informationen 
uppdateras årligen för att möta förändringar i lagstiftning. Under 2018 har Gymna-
sieantagningen utökat information till vårdnadshavare inför slutantagningen. Inför 
antagningen 2019 har Gymnasieantagningen bland annat arbetat med de ändringar 
som rör introduktionsprogrammen och förtydligat informationen som rör ansökan via 
fri kvot. 

Årsavgift från 
kommunerna. 

Nyanlända barn och unga ska få goda möjligheter att etablera sig i samhället.
Öka kunskapen om nyanlända 
barn och unga som är aktuella 
inom den sociala barn- och ung-
domsvården. Mått: Att få fram 
en rapport med en kartläggning 
av kunskaps- och verksamhets-
luckor samt ha genomfört ett 
antal kompetenstillfällen. Att ha 
ansökt om och fått medel för 
fortsatta insatser.

Ett kunskapsunderlag om nyanlända barn och unga i familj har publicerats och spridits 
till kommunerna. Rapporten har presenterats vid konferenser och i nätverk för cirka 
350 personer. Länsstyrelsen har beviljat ansökan om ett nytt utvecklingsprojekt med 
fokus på kompetensutveckling för socialtjänsten, föräldrastöd för nyanlända inom den 
regionala samhällsorienteringen och mellankommunalt lärande. 

Annan offentlig 
finansiering.

Söka finansiering för fortsatt 
plattformsarbete. Mått: att ha 
en finansiering för plattform på 
plats.

De två plattformarna som arbetat med nyanländas etablering respektive ensamkom-
mande barn och unga har slagits samman till ett chefsnätverk vilket stärker kommu-
nernas kapacitet för mottagande och integration.

Årsavgift från 
kommunerna.

Ta vara på kompetens och 
samarbete från GR:s arbete i 
plattformen för ensamkom-
mande barn de senaste åren 
för beredskap vid framtida 
mottagande.

Styrgruppen för social välfärd har fått en avslutande rapportering och erfarenheter 
från social välfärd har sammanställts. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Bidra till kompetensutveckling i 
kommunerna och hos samver-
kansaktörerna.

1 998 deltagare från tio kommuner har fått kompetensutveckling genom ESF-projektet 
Nya GRannar. En mötesplats kring nyanlända barn och föräldrar har anordnats inom 
InVäst med cirka 170 deltagare. Länsstyrelsen har beviljat § 37-medel till utvecklad 
kompetens kring nyanlända föräldrar och barn.  En analys av segregationen i kommu-
nerna har genomförts med stöd av DELMOS, Delegationen mot segregation.

Annan offentlig 
finansiering, 
 Deltagaravgifter.
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Skillnader i hälsa och livsvillkor ska minska.
Genomföra analyser av barns 
hälsa och livsvillkor.

Kungälv har fått ett ramverk och en ökad kompetens för uppföljning av sitt hållbar-
hetsarbete. Nio kommuner har genomfört LUPP-undersökning (Lokal UngdomsPolitik) 
med stöd från Göteborgsregionens FoU i Väst och därigenom fått kunskap från cirka 
6 000 ungdomar som kan bidra till utveckling av ungdomars förutsättningar och 
villkor.  Kunskapsstöd på lokal och regional nivå har spridits i kommunerna och bildar 
underlag för ställningstagande till kommunernas fortsatta samarbete om hur ungas 
livssituation kan stärkas.

Särskild kommun-
finansiering

Samverkan sker mellan olika samhällsaktörer för barn och unga i utsatta situationer.
Synliggöra och stärka sam-
verkans- perspektivet, särskilt 
när det gäller skola, hälso- och 
sjukvård och socialtjänst, i alla 
GR-frågor som rör barn och 
unga.

Mölndal har fått stöd i uppföljning av utvecklingsarbetet inom barn- och ungaområdet 
och har därigenom kunnat visa på värdet av en satsning som bidrar till bättre förut-
sättningar för barnfamiljer och en bättre arbetsmiljö för socialsekreterare. Kommu-
nerna har tagit del av kompetensinsatser för samverkan, exempelvis genom projektet 
Nya GRannar och särskilda utbildningsinsatser för mötesledning av samverkansmö-
ten. 

Annan offentlig 
finansiering, 
Särskild kommun- 
finansiering, 
Årsavgift från 
medlemskommu-
ner, Deltagarav-
gifter.

I augusti lämnade GR in en ansökan om ESF-finansiering för en samverkanssatsning 
med fokus på unga 15-24 år utan fullföljda gymnasiestudier.  Fokus är att tillgängliggö-
ra utbildnings-, arbetslivs-, och samhällsorganisationen bredare gentemot målgrup-
pen genom samverkan mellan olika aktörer. Ansökan avslogs i december, men en 
förnyad ansökan lämnas efter ESF:s uppmuntran in i februari 2019.

Tidiga, förebyggande och behandlande insatser sker.
Stärka kompetensen för föräld-
rastödsinsatser.

Kommunerna erbjuds kontinuerligt metodstöd och kompetensinsatser i föräldrastöd-
programmet Parenting Young Children (PYC). Ett forum för dialog om föräldrastöd har 
etablerats. En FoU-studie om familjecentraler i Lerum är avslutad och har bidragit till 
utveckling av organiseringen kring stöd till föräldrar och barn, en uppföljning planeras. 
En utvärdering av Solrosen, rör stöd till barn, unga och deras föräldrar i en familj med 
frihetsberövad förälder, har bidragit med kunskaper om dess betydelse för de familjer 
de arbetar med samt verksamhetens roll i förhållande till andra samhällsaktörer. Läns-
styrelsen har beviljat medel till föräldraskapsstöd för nyanlända, som komplement 
till samhällsorienteringen. GR:s engagemang för föräldraskapsfrågor har lett till nya 
initiativ, bland annat planeras för konferenser om föräldraskapsstöd tillsammans med 
flera aktörer. Ett FoU-projekt om utökade hembesök för stöd till nyblivna föräldrar har 
inletts liksom ett FoU-projekt om stöd till föräldrar med placerade barn samt ett stöd 
i uppföljning av familjecentralers arbete. En konferens har arrangerats tillsammans 
med Länsstyrelsen kring föräldrar med missbruk (105 deltagare).

Deltagaravgifter, 
Särskild kommun-
finansiering, 
Årsavgift från 
medlemskom-
muner.

Stärka kompetensen i frågor 
som rör den sociala barn- och 
ungdomsvården.

Yrkesresan, ett webbaserat strukturerat stöd för introduktion och kompetensutveck-
ling för socialsekreterare inom myndighetsutövning, finns på plats. I webbverktyget 
finns mer än 500 av kommunernas socialsekreterare i samtliga 13 medlemskommu-
ner. Utöver Yrkesresan har ett flertal kompetensutvecklingsinsatser genomförts bland 
annat om förändringsarbete och samspel i familjer med missbruk. En rapport med 
sammanställning av  aktualiseringar i den sociala barnavården har spridits och blivit 
startskottet för nya aktiviteter för att förstå den oroväckande utvecklingen med ett 
ökat antal anmälningar inom den sociala barnavården. 

Särskild kom-
munfinansiering, 
Annan offentlig 
finansiering, 
 Deltagaravgifter.

Unga människor får möjlighet att utvecklas, försörja sig och vara delaktiga i samhället.
Bidra till kunskaps- och kompe-
tensutveckling för trygghets-
främjande och brottsförebyg-
gande insatser. 

Våldsbejakande extremism har fått ett ökat fokus i IFO-chefsnätverket. Kompetensin-
satser har erbjudits via ESF-projektet Nya GRannar.

Årsavgift från 
kommunerna. 
Deltagaravgifter. 
Annan offentlig 
finansiering.

Utveckla samverkan mellan Gbg 
Stad och övriga medlemskom-
muner för att stärka kompetens 
och beredskap kring frågor som 
rör organiserad brottslighet.

En överenskommelse om samverkan med Göteborgs Stad mot organiserad brottslig-
het finns framtagen och ett nätverk har bildats. 

Särskild kommun- 
finansiering.

Medverka i att utveckla delaktig-
hetsskapande insatser.

Kompetensinsatser kring delaktighetsmodellen (DMO) har erbjudits men inte haft 
någon efterfrågan 2018. FoU-stöd ges för ”Västermodellen” i tre av GR-kommunerna, 
en modell för att öka barns delaktighet. 

Deltagaravgifter. 
Särskild kommun-
finansiering.
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Minska risker för ungas missbruk.
Ta utgångspunkten i nya natio-
nella riktlinjer för missbruks- och 
beroendeområdet samt den 
nationella ANDT-strategin med 
särskilt fokus på spelmissbruk. 
Mått: Att ha genomfört en 
konferens samt ha anordnat 
kompetenstillfällen som kan er-
bjudas kontinuerligt. Att ha fått 
finansiering för en studie.

Kompetensinsatser har genomförts under året och planeras även framåt. Spelpro-
blem har lyfts upp utifrån ny lagstiftning och under året har det erbjudits en läns-
gemensam konferens om spelproblem (350 deltagare) vilken filmades av Kunskaps-
kanalen, Sveriges Television, samt utbildning kring spelmissbruk (240 deltagare). Ett 
FoU-projekt om spelmissbruk har genomförts i samamarbete med Folkhälsomyndig-
heten, Länsstyrelsen och Göteborgs Stad.

Årsavgift från 
kommunerna. 
Deltagaravgifter.
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EN INKLUDERANDE REGION FÖR GODA LIVSVILLKOR HELA LIVET
2018: Under året ska GR 
särskilt verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Stärka kommunernas mottagande av nyanlända.
Samverka i kommunge-
mensamma plattformen för 
nyanlända.

Ett chefsnätverk för mottagande och integration har bildats. Nätverket stärker kom-
munernas möjligheter till samverkan, erfarenhetsutbyte, omvärldsbevakning, intres-
sebevakning och möjlighet att genomföra utvecklingsinsatser i samverkan. Genom att 
barn, unga och vuxna omfattas av samma nätverk stärks möjligheten till helhetssyn på 
mottagandet i kommunerna. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Samtliga nyanlända ska 
erbjudas samhällsorientering 
med hög kvalitet. Mått: Ange 
antal deltagare uppdelat på 
kön samt andel i relation till 
målgruppen.

1 895 personer, varav 54 procent kvinnor och 46 procent män, har deltagit i den 
regionala samhällsorienteringen. 697 deltagare var från kranskommunerna. Totalt har 
234 kurser på 14 språk genomförts. Styrgruppen för samhällsorientering har haft särkilt 
fokus på att följa detagandet under året, vilket inneburit att personer som inte anmälts 
har uppmärksammats och på så vis fått del av samhällsorienteringen.

Särskild kommun-
finansiering.

Särskilt bevaka hur nya 
regelverk påverkar förutsätt-
ningarna för den enskildes 
etablering.

Det nya etableringsprogrammet, utbildningsplikten, nya regelverk för uppehållstillstånd 
och förslag på nytt mottagningssystem för nyanlända har varit i fokus i chefsnätverken. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Stödja samarbetet mellan 
kommunerna för att tillvarata 
engagemang hos volontärer 
och ideell sektor.

Ett förarbete om att starta NAD i Väst är färdigställt. Metoden ger nyanlända möjlighet 
att delta i föreningsaktiviteter under tiden de deltar i etableringsprogrammet. Förarbe-
tet är väl spritt och förankrat, det civila samhället, Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, 
Västra Götalandsregionen, kommuner,  Skaraborgs kommunalförbund och Göteborgs-
regionen har inlett ett samarbete för att verkställa förslagen till samarbete, finansiering 
och plan är framtaget. 

Annan offentlig 
finansiering.

Stödja kommunerna med 
arbetet med nyanlända inom 
ramen för DUA (delegationen 
för unga och nyanlända till 
arbete).

En studie har genomförts som visar att det finns variationer mellan arbetsmarknadsen-
heterna i GR-området vad gäller arbetet med nyanlända inom etableringen. Det gäller 
såväl vilken roll AME har när det gäller insatser riktade till nyanlända, hur verksamheten 
är organiserad, vilka insatser som erbjuds, och hur samarbetet med Arbetsförmedling-
en och andra aktörer ser ut. En viktig aspekt i sammanhanget är att studien genomför-
des kort efter att en ny etableringslagstiftning trädde i kraft. Verksamheterna präglades 
av ovisshet kring lagstiftningens konvenser och vilka eventuella anpassningar som skulle 
komma att krävas. 

Särskild kommun-
finansiering.

Stödja kommunernas arbete för en inkluderande arbetsmarknad.
Bidra med kunskap om sub-
ventionerade anställningar 
och följa upp hur kommuner-
na arbetar med detta med 
fokus på extratjänster. Mått: 
Ange antalet extratjänster per 
kommun.

Under 2018 har arbetet med extratjänster varit i fokus inom arbetsmarknadsområdet. 
Personer som beviljats extratjänster har fått en introduktion på arbetsmarknaden 
och verksamheterna en extra personalresurs. Antalet extratjänster i GR-området var 
i december 2018 ca 870 personer  vilket var 250 fler platser i jämförelse med samma 
månad föregående år.

Årsavgift från 
kommunerna.

Stödja kommunerna med ar-
betet kring social hänsyn vid 
upphandling och samarbete 
med idéburen sektor ur ett 
sysselsättningsperspektiv.

En studie har genomförts som visar att det finns variationer mellan arbetsmarknadsen-
heterna i GR-området vad gäller arbetet med nyanlända inom etableringen. Det gäller 
såväl vilken roll AME har när det gäller insatser riktade till nyanlända, hur verksamheten 
är organiserad, vilka insatser som erbjuds, och hur samarbetet med Arbetsförmedling-
en och andra aktörer ser ut. En viktig aspekt i sammanhanget är att studien genomför-
des kort efter att en ny etableringslagstiftning trädde i kraft. Verksamheterna präglades 
av ovisshet kring lagstiftningens konvenser och vilka eventuella anpassningar som skulle 
komma att krävas. 

Annan offentlig 
finansiering.

Kartlägga förekomsten av 
social hänsyn vid upphandling 
i kommunerna.

Ej genomförd 2018, framflyttad till 2019. Årsavgift från 
kommunerna.

Ta fram en gemensam 
strategi för hur arbetslösa 
oavsett försörjningskälla 
ska ges möjlighet att närma 
sig arbetsmarknaden inom 
regionen.

Uppdrag om interkommunal samverkan inom det kommunala arbetsmarknadsområdet 
pågår. En omvärldsanalys kring befintlig kommunsamverkan har genomförts och fyra 
samverkansområden är framtagna. Nästa steg är pröva en pilotverksamet.

Årsavgift från 
kommunerna.
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Stärka utbildning för nyanlända i regionen.
Genomföra projekt genom 
hela utbildningskedjan kring 
att utveckla arbetet med 
nyanländas lärande.

Projektet InVäst verkar för högre kvalitet inom sfi-verksamheter i Västra Götaland och 
Halland, samt kompetensutvecklar personer från olika yrkesområden som på olika sätt 
möter nyanlända individer i sitt arbete. 1200 personer har tagit del av kompetensut-
vecklingsinsatser inom InVäst, varav ca 600 på sfi. 45 skolor har deltagit i kompetensut-
veckling inom sfi. Under 2018 genomfördes två mötesplatser inom InVäst. En handlade 
om  nyanlända barn och familjer, och en om interkulturell vård och omsorg.

Annan offentlig 
finansiering.

Inom satsningarna Yrk In och FSGR (gymnasiet) samt Plug Innan (grundskolan) finns ex-
empel på hur skolor arbetar med utveckling av sin verksamhet speciellt med avseende 
på nyanlända barn och ungdomar. GR samarbetar med Nationellt Centrum för svenska 
som andraspråk inom ramen för centrets uppdrag rörande alfabetisering och läs- och 
skrivinlärning. I satsningen Ungas Kraft arbetar GR tillsammans med Universeum och 
två skolor i Biskopsgården med insatser utifrån ett holistiskt perspektiv – för den unga 
i skolan, på fritiden och gentemot föräldrar. Satsningen syftar till att fler unga ska bli 
behöriga till vidare studier för en bättre framtidsrustning. 

Tillsammans med kommuner-
na förädla och utveckla be-
fintliga yrkesvuxutbildningar.

Under 2018 har mer än 1 700 nya elever börjat läsa på de regionala yrkesvuxutbildning-
arna. Efter avslutad antagning har 1719 personer antagits till de 104 yrkesutbildningar 
runtom i regionen som startats under 2018. Något som kommer kunna bli ett välbe-
hövligt tillskott till en arbetsmarknad där företagen letar efter kompetent personal. 
Utbildningarna finns inom ett stort antal olika yrkesområden, har erbjudits på många 
olika orter runtom i regionen och innefattar även ett tiotal nya utbildningar som tagits 
fram i nära samarbete med arbetsmarknaden. Beroende på vald inriktning kan detta 
bland annat leda till arbete som kock, lastbilschaufför, undersköterska, CNC-tekniker, 
elektriker, trädgårdsanläggare, snickare, hotellreceptionist, bussförare, VVS-montör 
med flera.

Särskild kommun-
finansiering.

Några av de mest sökta utbildningarna var de 24 yrkesutbildningar som erbjöds med 
språkstöd. I dessa utbildningar har elever med annat modersmål än svenska möjlighet 
att läsa en yrkesutbildning samtidigt som de lär sig det svenska språket, vilket medför 
väsentligt kortad lärsträcka för individen än med traditionella upplägg. Därigenom kan 
dessa individer mycket snabbare komma ut i jobb i det svenska samhället. Under 2018 
har mer än 600 nyanlända i regionen kunnat påbörja studier på yrkesvuxutbildningar 
med språkstöd.

En regional försörjning och utveckling av läromedel och lärmiljöer sker.
Förvalta och utveckla befint-
ligt arbete med bok- och fil-
mutbud för regionens skolor.

Det nyutvecklade IT-systemet för hantering av analoga läromedel är driftsatt och är 
nu under färdigställande. En förstudie har inletts för att kartlägga möjligheterna kring 
utveckling av system för strömmande media, bland annat kring hur Göteborgsregionen 
på ett tydligare sätt skulle kunna verka som ett pedagogiskt stöd för pedagoger och 
elever. Denna förstudie beräknas vara klar i slutet av januari 2019. Under 2018 har Gö-
teborgsregionen levererat läromedel till regionens skolor till ett sammanlagt värde av 
drygt 70 mkr och ca 1 100 000 mediaströmmar har startats i GR:s mediatjänst. Av dessa 
startade strömmar utgörs 27 procent av elevanvändande och 73 procent har startats av 
pedagoger. Mediatjänsten ökar kontinuerligt i användande, och 2018 låg antalet ström-
mar per månad för första gången över 100 000 för varje verksamhetsmånad.

Särskild kommun-
finansiering.

Utveckla lärmiljöer i hela 
utbildningskedjan.

Under året har ett flertal utvecklingsinsatser ägt rum inom regionen. Den reviderade 
läroplanen har inneburit att behovet av kompetensutveckling inom skolans digitalise-
ring har varit tydligt. Projektet Ungas Kraft, som genomförs som ett samarbete mellan 
GR och Universeum är en del av Wallenbergstiftelsernas tioåriga programsatsning 
Utbildning för ökad integration. Ytterst har Ungas kraft som mål att öka andelen elever 
med godkända slutbetyg i samtliga ämnen liksom att öka antalet unga som söker sig 
vidare till högre studier och arbete inom naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling. 
Ungas kraft omfattar tre av de mest centrala arenorna i en ung människas liv: Skolan, 
familjen och fritiden. Ett holistiskt perspektiv på de ungas lärande och utveckling är av-
görande för att nå framgång. Det är också det som gör Ungas kraft till en unik satsning. 
Ungas kraft utvecklas och genomförs av Universeum tillsammans med GR Utbildning, 
Fryshuset och Göteborgs Stad genom Landamäreskolan och Svartedalsskolan, med stöd 
av Göteborgs universitets följeforskning.

Särskild kommun-
finansiering. Annan 
offentlig finansie-
ring.

Under året har kompetensutvecklingsinsatser kopplat till den reviderade läroplanen 
och den nationella digitaliseringsstrategin för skolväsendet utförts. Därtill har flera kom-
muner samt enskilda förskolor och skolor genomfört ett processbaserat utvecklingsar-
bete i samband med detta. Under året har också flera utvecklingsprojekt genomförts 
med fokus på miljöer för lärande i bland annat Ale, Mölndal och Göteborg. Insatserna 
har haft stor koppling till de digitala lärmiljöer som förskolor och skolor verkar i.
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Främja människors delaktighet i samhället. 
Bidra till kunskaps- och 
kompetensutveckling som rör 
inflytande och delaktighet, 
tillgänglighet, välfärdsteknik-
tjänster och mötesplatser 
samt generationsöverskridan-
de möten.

35 nyckelpersoner inom kommunernas hälsofrämjande och förebyggande arbete för 
äldre har fått kompetensinsatser. FoU-stöd har getts till Verket (f.d. projekt Mariagår-
den), en generationsöverskridande mötesplats för seniorer och ungdomar. AllAgeHub 
är plattform för utveckling av välfärdstekniktjänsterna och 320 personer besökte under 
2018 Expo, 600 personer besökte den interaktiva miljön. Kompetensutvecklingsinsatser 
inom äldreområdet pågår kontinuerligt och drygt 1300 personer har deltagit under 
2018. 

Särskild kom-
munfinansiering. 
Annan offentlig 
 finansiering. 
Deltagaravgifter.

Motverka ekonomisk utsatthet.
Utveckla arbetet med ekono-
miskt bistånd.

Frågan om hur arbetet med det ekonomiska biståndet kan utvecklas bevakas i 
IFO-chefsnätverket. Ett flertal kompetensinsatser har genomförts, exempelvis om rätts-
säker handläggning. Två av GR-kommunerna deltar i det nationella utvecklingsarbetet 
där GR bidragit till förarbetet. En ansökan om en studie som rör effektivisering/automa-
tisering inom ekonomiskt bistånd har varit inskickad till Forte men avslogs.

  Deltagar avgifter.
Årsavgift från 
kommunerna.

Främja äldres hälsa.
Bidra till kunskaps- och 
kompetensutveckling kring 
hälsofrämjande och förebyg-
gande insatser utifrån äldres 
behov.

Länsgemensam konferens om äldres psykiska ohälsa genomförd. Följeforskning av 
ett projekt som rör livsfrågor på äldreboende har genomförts. Kompetensutveck-
lingsinsatser pågår kontinuerligt, bland annat träffas ett nätverk för förebyggande och 
hälsofrämjande arbete. 

Deltagaravgifter. 
Särskild kommun-
finansiering.

Öka kompetensen för psykisk hälsa.
Stärka insatser för psykisk 
hälsa i alla åldrar utifrån den 
länsgemensamma handlings-
planen för psykisk hälsa, na-
tionella riktlinjer och regionalt 
resurscentrum psykisk hälsa.

Ett vård- och insatsprogram för området schizofreni håller på att färdigställas länsge-
mensamt, GR har anordnat en dialogdag inför arbetet. Kompetensinsatser för Individu-
al Placement Support (IPS) och återhämtning pågår kontinuerligt.

Annan offentlig 
finansiering. 
Årsavgift från 
kommunerna. 
Deltagar- avgifter. 
Särskild kommun-
finansiering.

En kartläggning av länets 54 ungdomsmottagningar och deras uppdrag inom psykisk 
hälsa samt en utvärdering av en särskild satsning på psykisk hälsa har genomförts under 
2018 med ett fortsatt uppdrag 2019. FoU-projekt som rör stöd från ungdomsmottag-
ningar vid sexuella övergrepp har startat liksom en undersökning om vilka ungdomar 
som besöker ungdomsmottagningar i Göteborg och vilka som inte gör det. 

Annan offentlig 
finansiering.

Främja en sammanhållen vård och omsorg.
Skapa kunskap och öka kom-
petensen kring övergångar i 
vården, vårdens organisering 
samt samverkan mellan olika 
vårdgivare. Stärka möjlighe-
terna för kommunerna till 
samordnade vårdlösningar.

Tillsammans med VGR har ett arbete för systematisk uppföljning av sammanhållen vård 
och omsorg om äldre inletts med grund i en konferens om gemensamma analyser. En 
konferens för integrerade arbetssätt inom missbruks- och psykiatriområdet har genom-
förts (345 deltagare) och en FoU-studie på samma tema har också slutförts.   

Årsavgift från 
kommunerna. 
Annan offentlig 
finansiering.

Stödja utvecklingen mot mer 
personcentrerad vård, stöd 
och omsorg.

Ett FoU-arbete för att undersöka hur IBIC (strukturerad arbetsmetod som sätter 
individens behov i centrum) fungerar genomförs. En kartläggning av kommunernas 
schablonkostnader för hemtjänst visar att schablontider för insatser i hemtjänst och 
hemsjukvård varierar stort mellan GR-kommunerna och att det inte är enkelt att jämfö-
ra schablonerna eftersom olika kommuner definierar insatserna på olika sätt. En dialog 
med Centrum för personcentrerad vård (GPCC) vid Göteborgs Universitet har inletts.

Särskild kommun-
finansiering.

Stärka kommunernas per-
spektiv i hälso- och sjukvårds-
frågor. Följa upp effekterna 
av överenskommelsen kring 
trygg och effektiv utskriv-
ning. Undersöka behovet av 
kunskaps- och kompetens-
utveckling i den kommunala 
hälso- och sjukvården. Mått: 
Målet är en rapport för hur 
det förtydligade uppdraget 
inom hsv-området har tagits 
om hand och vad det lett 
till. Ytterligare ett mål är en 
god uppföljningn av den nya 
lagen kring trygg och effektiv 
utskrivning."

Hälso- och sjukvårdsfrågorna finns kontinuerligt på agendan i chefsnätverk och styr-
grupp. Under året har exempelvis frågor om utskrivning från slutenvård, framtidens 
vårdinformationsmiljö samt kunskapsstyrning varit aktuella teman. En första uppfölj-
ning av samverkanslagens effekter och den nya överenskommelsen för samverkan vid 
utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som trädde i kraft den 25 september har 
skett på två av nätverken. En rapport från hur GR tagit om hand hälso- och sjukvårds-
uppdraget har tagits fram. Rapporten belyser exempelvis hur GR företräder kommu-
nerna lokalt, regionalt och nationellt, är en länk mellan olika samverkansform samt 
aktuella hälso- och sjukvårdsfrågor i de olika nätverken. Kompetensutvecklingsinsatser 
genomförs kontinuerligt. Ett FoU-projekt för att beskriva och synliggöra den kommunala 
hälso- och sjukvården har startat. En skrivelse till Socialdepartementet har tagits fram 
för att uppmärksamma på vikten av kommunal medverkan i frågor som rör hälso- och 
sjukvård.

Årsavgift från 
 kommunerna. 
Deltagaravgifter.
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LIVSLÅNGT LÄRANDE
2018: Under året ska GR 
särskilt verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Individer som har kunskap, färdigheter och kompetens som inte är dokumenterad får den synliggjord genom 
validering.
Validering Väst ska vara en 
stödstruktur för validering 
som arbetar drivande, kun-
skapshöjande, stödjande och 
samordnande.

Validering Väst stödjer det nationella arbetet inom Valideringsdelegationen, driver 
ett utvecklingsprojekt med sju lärosäten i syfte att utveckla formerna för validering, 
utvecklar nationella valideringsmodeller tillsammans med branscher och arbetar med 
KUB-modellen som syftar till att synliggöra individers kompetenser.

Annan offentlig 
 finansiering.

GR Vård- och omsorgscollege (VO-college) har deltagit i framtagandet av nationella 
riktlinjer för validering av kunskaper inom vård- och omsorg. Föreningen Vård- och 
omsorgscollege sjösatte de nya riktlinjerna i juni 2018. De nya nationella riktlinjerna 
för validering inom vård och omsorgscollege har även kommunicerats och processats 
i workshops i samband med en utbildningsdag arrangerad av GR VO-college riktad till 
utbildningsanordnare och arbetsliv under VO-collegeveckan.

Ett utbildningslandskap av hög kvalitet utvecklas.
Skapa, sprida och genomföra 
utvecklingssatsningar för 
lärare, skolledare och andra 
aktörer på skolans område.

Arbete pågår i flertal kommuner, med fokus på skolans arbete med bland annat studie- och 
yrkesvägledning, digitalisering, demokrati och utbildningens kvalitet. Exempel på arbete 
för att stärka demokrati är att GR utvecklar 50 skolors arbete med att undervisa om EU 
inom ramen för Europaparlamentets ambassadörsskoleprogram, samt har på uppdrag av 
MUCF utvecklat metodmaterial inför Europaparlamentsvalet 2019. 

Särskild kommun- 
finansiering  och annan 
offentlig finansiering.

Totalt har ca 9000 yrkesverksamma inom skola deltagit i någon form av utvecklingsinsats 
under 2018.

Utveckla arbetet med ett 
utbildningslandskap som vilar 
på en vetenskaplig grund.

Arbetet med skola på vetenskaplig grund har förstärkts under året genom GR:s deltagande 
i arbetet med försöksverksamhet kring praktiknära forskning. I arbetet samverkar GR med 
Göteborgs universitet och Göteborgs stad. Arbetet grundar sig i ett regeringsuppdrag 
till fyra universitet i Sverige, däribland Göteborgs universitet. Uppdraget är att planera 
och genomföra en försöksverksamhet i syfte att utveckla och pröva olika modeller för 
samverkan kring praktiknära forskning mellan universitet och skolhuvudmän. Under året 
har arbetet fokuserats på att planera för och genomföra en första utlysning av medel för 
forskningsprojekt. Ett stort antal projektansökningar har inkommit till den första utlysningen. 
Vidare har GR stärkt samverkan med Göteborgs universitet gällande en skola på veten-
skaplig grund genom att exempelvis delta i Lärarutbildningens samverkansråd och andra 
konstellationer."

Ta fram statistik, rapporter 
och analyser samt genomföra 
regiongemensamma enkäter i 
förskolor och skolor.

Forum utifrån gymnasierapporten med förvaltningschefer, gymnasiechefer och vuxenut-
bildningschefer har genomförts. Gymnasierapporten har diskuterats i ett flertal nätverk och 
vid tillfällen då skola och arbetsliv möts. Gymnasierapportens syfte är att sprida kunskap 
om det gymnasiala utbildningsutbudet samt att ge fler möjlighet till kvalitativa diskussioner 
om dagens utbud och hur detta kan utvecklas framöver. 

Särskild kommun- 
finansiering.

Framtagande av 2019 års rapport gällande gymnasial utbildning i regionen har genom-
förts under hösten. I den tredje upplagan har ett antal nya statistikuppgifter samlats 
in. Mer fokus kommer att läggas på att koppla samman gymnasial utbildning både på 
gymnasienivå och som kommunal vuxenutbildning. GR tog i slutet av 2018 fram rappor-
ten Hur går det för ungdomar i gymnasieåldern i GR? Uppföljning av nyckeltal som är 
relevanta för fullföljda gymnasiestudier. Denna utgjorde en första upplaga i en årligen 
återkommande rapport som hämtar data från nationella källor men även Elevinforma-
tionssystemet i GR - ELIN. Rapporten sammanfattar tillgänglig statistik som är relevant 
utifrån ett studieavbrottsperspektiv.

GR har en samordnande funktion gällande enkäterna och har tillsammans med en 
arbetsgrupp arbetat fram nya frågor gällande studie- och yrkesvägledning, vilket 
kommer att användas i nästa års elevenkät. GR presenterar resultatet på regional nivå, 
men skriver inte rapporten. I december har enkät gått ut till vårdnadshavare i förskola 
och pedagogisk omsorg där ca 27 000 vårdnadshavare besvarade den. Även personal 
har svarat på enkät och resultaten jämförs med varandra. Enkäterna används i kommu-
nernas systematiska kvalitetsarbete. Syftet med enkäten är att ge ett underlag om hur 
vårdnadshavarna uppfattar att verksamheten svarar mot målen i förskolans läroplan. 
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Ett öppet utbildningslandskap för alla invånare i regionen utvecklas.
Utveckla det regiongemen-
samma arbetet kring antag-
ning till gymnasieskola och 
vuxenutbildning.

Under året har det pågått ett arbete med visualiseringsverktyg för antagningsstatistik 
och elevuppföljningsstatistik (inklusive avbrott). Arbetet förväntas vara klart i mars 
2019. Utvecklingen av antagningsstatistik sker tillsammans med Storsthlm (gäller endast 
gymnasieskolan). Samverkansavtalet för gymnasieskola har uppdaterats med det nya 
introduktionsprogrammet Programinriktat val, som startar under 2019. Detta för att 
möjliggöra att elever inom Göteborgsregionen fritt kan söka gruppbaserat Programinriktat 
val inom regionen. Utvecklingsinsatser i antagningssystemet har under 2018 gjorts för 
att exempelvis möta förändrad lagstiftning som rör introduktionsprogrammen. Större 
utveckling har även skett inom områdena fri kvot och beslut om rätt till utbildning för 
överåriga asylsökande. Vidare har en stor utvecklingsinsats genomförts för att automatisera 
reservantagningen, vilket effektiviserat antagningen och medverkat till att elev snabbare 
nås av nytt antagningsbesked under sommaren. 

Annan offentlig 
 finansiering

År 2017 fick GR i uppdrag av Vuxenutbildningsnätverket att genomföra projektet Ge-
mensam plattform - all gymnasial yrkesutbildning för vuxna inom Göteborgsregionen. 
Målet med projektet är bland annat att skapa en plattform för att samla och exponera 
all yrkesutbildning för vuxna, på gymnasial nivå, som erbjuds i Göteborgsregionen. Sedan 
dess har projektet varit på nätverkets agenda vid ett flertal mötestillfällen, och en pilot har 
tagits fram över hur en sådan plattform kan se ut. Arbetet kommer att fortgå under 2019. 

Stödja kommunerna i arbetet 
med att utveckla det regiona-
la utbildningsutbudet inom 
gymnasieskolan och vuxenut-
bildningen.

Forum har genomförts med förvaltningschefer, gymnasiechefer och vuxenutbildnings-
chefer. Utöver detta har rapporten om det gymnasiala utbudet inom gymnasieskola 
och komvux diskuterats i ett antal nätverk inom GR. Dessutom har innehållet spridits till 
branschråd och till skolorna för diskussioner i de lokala programråden och yrkesråden. 
Syftet är att ge underlag för regionala diskussioner och samråd om utbud och efterfrågan 
gällande såväl högskoleförberedande program som yrkesprogram i gymnasieskolan och 
yrkesutbildning inom vuxenutbildningen. Rapporten är ett verktyg för att åstadkomma 
regional planering och dimensionering som både motsvarar kompetensbehoven och 
elevernas val.

Särskild kommun-
finansiering.

De nytecknade regionala samverkansavtalen för gymnasieskola och gymnasiesärskola ger 
förutsättningar för att elever ska kunna välja vilken studiemiljö de vill utbilda sig i. Detta 
ökar integrationen mellan stadsdelar och mellan kommuner.

Genom det branschövergripande kompetensråd som GR har formaliserat under året, 
tillsammans med de branschspecifika kompetensråden har arbetet med att utveckla det 
regionala utbildningsutbudet inom vuxenutbildningen förstärkts. Genom kompetensråden 
ges deltagande aktörer kontinuerlig information om branschernas utmaningar, kompe-
tensförsörjningsbehov och för branscherna relevanta utbildningar samt har möjlighet att 
initiera insatser i syfte att bidra till kompetensförsörjningen i delregionen.

Bidra till ett utbildningsland-
skap som är tillgängligt för 
alla.

GR driver flera projekt och insatser som fokuserar bland annat på alla ungas möjligheter 
till fullföljda studier. Dessa satsningars ingång är att tydliggöra hinder som står i vägen för 
ungas skolframgång och att tillsammans med skolan och andra aktörer bidra i ett utveck-
lingsarbete som gör skolan bättre rustad att tillgängliggöras för alla. Projekten har under 
2018 berört 800 unga och ungefär 60 skolor. Samverkansavtalet kring gymnasieskola res-
pektive gymnasiesärskola beräknas omfatta cirka 35 000 elever på cirka 70 gymnasieskolor.

Annan offentlig 
 finansiering.

Gymnasieantagningens uppdrag är att i det handläggande arbetet tillse alla sökande 
elevers lika rätt till utbildning. Att se till att lag och förordning rörande gymnasieantag-
ningen är känd och följs inom regionens samverkansområde. Insatser genomförs i form 
av utbildningar för skolpersonal, informationsmaterial och anvisningar produceras till 
såväl allmänhet som till berörd skolpersonal.

Årsavgift från 
kommunerna.

Ge barn och unga förutsättningar att lyckas i skolan.
Stärka kunskap och kom-
petens för hur samverkan 
mellan skola och socialtjänst 
kan motverka frånvaro.

Inom alla GR:s satsningar som rör fullföljda studier (Plug Innan, FSGR, Yrk In, Ungas 
Kraft) är minskad frånvaro ett  fokusområde. Samverkan med socialtjänsten förekommer 
i flera lokala delprojekt.

Annan offentlig 
 finansiering.

Kunskapsutveckling sker inom socialtjänsten och angränsande hälso- och sjukvård.
Bidra till kompetensutveckling 
för att möta kommunernas 
kompetens- och personalför-
sörjningsbehov. Mått: Max tio 
procent inställda aktiviteter 
är målet. Deltagarna ska upp-
leva att inbjudan motsvarar 
kursens innehåll samt att man 
fått med sig nya insikter och 
kunskaper.

202 kompetensaktiviteter har genomförts under året vilket motsvarar 89 procent av 
planerade aktiviteter. Några större aktiviteter som genomförts är Mötesplats IFO med 
280 deltagare, förebyggande demensomsorg med 220 deltagare, spelproblem med 340 
deltagare samt barns livsvillkor med 225 deltagare. Totalt har nästan 10 000 personer 
deltagit i kompetensutvecklingsinsatser under året. Färdtjänsten i Göteborg har under 
året med hjälp av GR genomfört kompetensinsatser för 400 chaufförer inom färdtjäns-
ten.  

I huvudsak 
deltagaravgifter.
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Bidra till en struktur för inno-
vation och utveckling mellan 
kommuner och övrig offentlig 
sektor samt akademi, närings-
liv och civilsamhälle.

En plattform för samverkan mellan näringsliv, civilsamhälle, offentlig verksamhet och 
akademi har etablerats genom AllAgeHub.

Särskild kommun-
finansiering, Annan 
offentlig finansiering.

Medverka i regionala och 
nationella sammanhang för 
kunskapsstyrning i syfte att 
kommunernas behov ska tas 
till vara.

GR har kontinuerligt deltagit i kunskapsstyrningssammanhang på SKL och länsgemen-
samt. Ett FoU-arbete har genomförts för att undersöka hur kommurna i Sverige tar reda 
på socialtjänstens kunskapsbehov, resultatet tyder på att det inte sker något sådant 
systematiskt arbete. Ett länsgemensamt arbete med kunskapsstyrning i förhållande till 
VGR har inletts.

Årsavgift från kommu-
nerna. Annan offentlig 
finansiering.

Främja kommunernas samverkan med gymnasium, universitet och högskola.
Underlätta kommunernas 
samverkan om vård- och 
omsorgscollege.

Kommunerna får stöd för samverkan inom VO-college. Kommunerna i Göteborgsregio-
nen har en representant i NKR (Nationella kompetensrådet funktionshinderfrågor) som 
ligger under nationella VO-college. Kommunerna får stöd för samverkan om VO-Col-
lege, Teknikcollege och inom de branschspecifika kompetensråden. Inom VO-College 
har nya avtal om arbetsplatsförlagt lärande och om samverkan i de nio lokala collegen 
tecknats under våren. Avtalen sträcker sig över de kommande fyra åren. GR Vård och 
omsorgscollege påbörjade under 2017 sin omcertifieringsprocess, beslut om certifiering 
togs av nationellt VO-college i april. VO-College Göteborgsregionen är nu godkänt både 
regionalt och lokalt för en ny femårsperiod. Ett arbete med att ta fram ett nytt regionsö-
vergripande avtal för apl inom sjukvården har påbörjats i samverkan med VGR.

Årsavgift från 
kommunerna.

Utveckla den verksamhets-
förlagda utbildningen för 
socionomer och legitimerad 
hälso- och sjukvårdspersonal 
inom kommunal verksamhet.

Samverkansorganen för verksamhetsförlagd utbildning (VFU) socionomer samt legitime-
rad personal har fortsatt med stöd av GR som på så sätt sett till kommunernas intressen 
för att utbildningen ska kunna motsvara kommunernas behov. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Stödja utvecklingen av 
införande av kommundokto-
rander.

En utlysning för forskarskola för yrkesverksamma i socialtjänsten pågår. Årsavgift från 
kommunerna.

Bidra till att universitet och 
högskolor erbjuder kompe-
tensutveckling för att möta 
kommunernas kompetens- 
och personalförsörjningsbe-
hov. Mått: Målet är att ha en 
handlingsplan framme som 
kommunerna och universite-
tet ställer sig bakom.

En handlingsplan för samverkan mellan kommunerna och institutionen för socialt arbe-
te finns framtagen.

Årsavgift från 
kommunerna.
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BOENDE OCH BOSTÄDER
2018: Under året ska GR 
särskilt verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Bebyggelse ska stärka en hållbar regionstruktur.
Ta fram digitala kartunderlag 
för integrerad regional bostads- 
och infrastrukturplanering.

Nulägesbilderna är klara och kommer att presenteras under Q1 2019. Årsavgift från 
kommunerna.

Utveckla arbetet med hållbar 
täthet i stationssamhällena.

En mall och metod för beräkning av hållbar täthet har tagits fram. Mall och 
metod kommer att spridas och tillgängliggöras för samtliga medlemskommuner 
och utbildning riktad till kommunerna genomförs i februari 2019.

Årsavgift från 
kommunerna.

Pröva och utveckla nya 
metoder för samhälls- och 
näringslivsutveckling i stråket 
Göteborg-Borås.

Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering i stråket har erhållit finansiering 
från Tillväxtverket. Näringslivsorganisationer i stråket, BRG och några av de 
större företagen deltar. Projektet fortsätter under 2019. 

Särskild kommun-
finansiering och annan 
offentlig finansiering.

Öka kunskapen om hur sam-
hälls- och transportplaneringen 
kan stödja social hållbarhet.

Vinnovaprojektet Social innovation i samhällsplaneringen pågår till och med 
2019. Fem kommuner deltar med egna projekt för att testa innovationer i sam-
hällsplaneringen. Fokus i projektet är att motverka boendesegregation.

Annan offentlig 
 finansiering.

Stödja kommunernas arbete med bosättning och boendelösningar för personer och grupper som har en 
svag förankring på bostadsmarknaden.
Påverka så att planeringsförut-
sättningar för kommunernas 
mottagande förbättras. Mått: 
Ange antalet nyanlända som 
flyttar från sin anvisningskom-
mun.

Behov av förbättrade planeringsförutsättningar har lyfts till ansvariga myndig-
heter.

Årsavgift från 
kommunerna.

Ta fram underlag och bistå 
med kunskap om nyanländas 
bosättningsmönster, rörlighet, 
arbetsmarknadens behov och 
sökandes bakgrund.

GR deltar i ett samarbete med bland annat VGR, Länsstyrelsen öch övriga 
kommunalförbund i VGR kring flyttmönster bland nyanlända. Samarbetet har 
resulterat i ett uppdrag till Mistra som påbörjat en studie där två av GR-kommu-
nerna utgör fall i studien, Göteborg och Lerum.

Annan offentlig 
 finansiering.

Nyanlända flyktingars behov 
uppmärksammas.

Barnens boendesituation har belysts i en FoU-kartläggning om barn i nyanlän-
da familjer. Boendesituationen står genomgående fram som en oerhört viktig 
förutsättning för barnfamiljernas förutsättningar för etablering. Rapporten har 
spridits i kommunerna.

Annan offentlig 
 finansiering.

Främja strategisk bostadsplanering och tillgänglighet i boendet.
Skapa kunskap kring goda 
boendemiljöer för personer 
oavsett funktionsvariationer.

En rapport för hur kommunerna tar fram prognoser för särskilda boenden 
inom funktionshinder och äldreomsorg har tagits fram och spridits och visar på 
vikten av samarbete mellan socialtjänst och samhällsplanering i kommunerna. 
Forskning i samarbete med Chalmers pågår 2016-2019 om hållbara bostäder för 
seniorer. Ett arbete för planering av ramprogram för boenden inom äldreomsorg 
och funktionshinder har startat. En FoU-uppföljning av F100, det vill säga en 
satsning för alternativ till särskilda boenden för personer med funktionsned-
sättningar i Göteborg, har genomförts och visar på att de personer som får 
F100-kontrakt i de flesta fall klarar att bo i egen lägenhet men att målgruppen 
för insatsen kan behöva förtydligas.    

Årsavgift från kommu- 
nerna. Särskild  
kommunfinansiering.

Utveckla metoder för invånar-
dialog.

Frågor om att utveckla dialog med äldre samt barn och unga för bostadsplane-
ring finns med i ett Vinnovafinansierat projekt för social hållbarhet i samhällspla-
neringen. 

Annan offent-
lig  finansiering. 
 Deltagaravgifter.

Bidra till innovationer som kan 
underlätta boende oavsett 
funktionsvariationer.

AllAgeHub har fortsatt att utvecklas och 11 av kommunerna har med stöd av 
AllAgeHub påbörjat idéutvecklingsprojekt.

Särskild kommunfinan- 
siering, Annan offentlig 
finansiering.
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EN FUNGERANDE ARBETSMARKNAD
2018: Under året ska GR sär-
skilt verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Skapa en bättre balans mellan efterfrågan och utbud på arbetsmarknaden. 
Synliggöra rekryteringsbehov 
inom de branscher som har en 
bristsituation.

Under året har en partssammansatt grupp med personalchefer samt kommunchefer 
arbetat med kommunernas kompetensförsörjningsutmaning. Möten med fackliga 
parter har genomförts kring teman: digitalisering, nya tjänster, attraktiv arbetsgivare, 
attraktiva yrken.

Årsavgift från 
kommunerna. 
Annan offentlig 
finansiering.

GR har under året fokuserat på att samordna och driva genomförandet av de mötes-
forum och den samverkansstruktur som det övergripande kompetensrådet och de 
branschspecifika kompetensråden utgör. Arbetet under året har fokuserat på att fördjupa 
samarbetet mellan deltagande parter i syfte att få en gemensam inriktning på insatser 
och fokuserade områden. Genom kompetensråden ges deltagande aktörer kontinuerlig 
information om branschernas utmaningar, kompetensförsörjningsbehov och för bran-
scherna relevanta utbildningar samt har möjlighet att initiera insatser i syfte att bidra 
till kompetensförsörjningen i delregionen.

En fördjupad samverkan i form av ett branschråd för förskola har etablerats. Arbetet har 
resulterat i en regional standard för att bli tillsvidareanställd som barnskötare genom 
att rådet har tagit fram ett regiongemensamt kurspaket för barnskötarutbildning inom 
vuxenutbildningen. Under året har branschrådet också tagit fram en beskrivning av en 
ny befattning inom förskolan samt tagit fram koncept för vidareutbildning och yrkesväx-
ling  inom förskolan. Erfarenheterna från förskolans branschråd har lett till att regionens 
utbildningschefer enats om att starta ett branschråd även för grundskolan under 2019. 
Under året bjöds GR in att delta vid Skolriksdagen 2019 i syfte att delge erfarenheterna 
från branschrådsarbetet.

VO-College har följt utvecklingen av innehållet i vårdbiträdesutbildningen som tagits 
fram av parterna på arbetsmarknaden. Erfarenhetsutbyte mellan de lokala collegen 
har bidragit till större samsyn kring rollen. Under året har planering pågått inför flera 
vårdbiträdesutbildningar som kommer att startas under 2019 och erfarenhetsutbytet 
om rollen och utbildningsupplägg fortsätter inom VO-College.

Samarbeta med Business Region 
Göteborg och arbetsmarkna-
dens parter kring inkludering på 
arbetsmarknaden.

Tillsammans med BRG och 13 andra strategiska aktörer har en avsiktsförklaring 
etablerats för att skapa gemensamma samverkansplattformar genom branschspecifika 
kompetensråd där GR är processledare. 

Delvis årsavgift 
från 
kommunerna.

Skapa en ökad jämlikhet i arbetslivet.
Arbetet ska genomsyras av ett 
förhållningssätt som innebär att 
jämställdhet, ickediskriminering 
och tillgänglighet beaktas.

En FoU-studie om entreprenörsfrämjande insatser i Västra Götaland ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv har publicerats och redovisats för regionutvecklingsnämnden. 
Perspektiv på jämställdhet, ickediskriminering och tillgänglighet uppmärksammas 
inom de projekt och verksamheter som GR driver, med särskilt fokus på ESF-projekten. 
Jämställdhetsaspekten uppmärksammas även i Nyckeltal Hälsa och Ohälsa.

Annan offentlig 
finansiering.

Arbeta för att förändra attityder 
på arbetsmarknaden vad gäller 
de olika diskrimineringsgrun-
derna.

Diskrimineringsgrunderna ska uppmärksammas i allt arbete som pågår. Inom de 
pågående ESF-projektet; InVäst, Nya GRannar och HälsoGReppet är diskriminerings-
grunderna i fokus i de insatser som genomförts. Vilket även kommer att gälla för det 
nya ESF-projektet Modig för stärkt digital kompetens inom vård och omsorg.

Deltagaravgifter. 
Annan offentlig 
finansiering.

Förbättra samarbetet med andra myndigheter vad gäller en fungerande arbetsmarknad.
Stödja de enskilda kommuner-
nas arbete med överenskom-
melserna och samarbetet med 
Arbetsförmedlingen samt bidra 
till ett aktivt erfarenhetsutbyte 
inom området.

Inom VO-College har Arbetsförmedlingen tecknat en avsiktsförklaring kring sin 
medverkan i det regionala samarbetet. I syfte att bland annat bidra till ett aktivt 
erfarenhetsutbyte kring regionens kompetensförsörjning har Göteborgsregionens 
kompetensråd etablerats. Dessutom finns etablerade branschspecifika kompetensråd 
för VO-College och Teknikcollege GR samt andra branscher såsom besöksnäringen, 
handelsrådet, installatörsföretagen och inom bygg. Samtliga dessa råd har påbörjat 
arbetet med ett gemensam avsiktsförklaring med både Arbetsförmedlingen, utbild-
ningsanordnarna och branschrepresentanterna.

Årsavgift från
kommunerna.

Skapa arenor för möten och ut-
byte mellan kommunerna och 
Arbetsförmedlingen. 

Arbetsförmedlingen deltar i styrgruppen för arbetsmarknad, chefsnätverket för mot-
tagande och integration, AME-chefernas nätverk samt det regionala VO-collegerådet. 
Inför 2019 har Arbetsförmedlingens representation utökats till två medlemmar i det 
regionala VO-collegerådet.

Årsavgift från
kommunerna.
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Arbetsmarknadsinsatserna utformas utifrån lokala behov och med en hög kvalitet.
Den gemensamma FoU-platt-
formen för kommunal arbets-
marknadsverksamhet bidrar till 
forskning och kunskapsutveck-
ling inom området.

På uppdrag av AME-cheferna genomförs omvärldsanalys av pågående forskning, 
fördjupningsuppdrag kring aktuella arbetsmarknadsfrågor och nätverkande med 
akademin i syfte att öka kunskap och kompetens i verksamheterna kring vilka insatser 
som ger resultat.

Särskild 
kommun-
finansiering.

Stödja kommunerna i upp-
följningsarbetet vad gäller de 
kommunala arbetsmarknadsin-
satsernas resultat. 
Mått: Andelen som går till arbe-
te/ studier efter avslutad kom-
munal arbetsmarknadsinsats.

Analys och uppföljning av kommunernas arbetsmarknadsverksamhet genomförs 
årligen genom bearbetning av uppgifter i Kolada.

Kommunerna upplevs som attraktiva arbetsgivare.
Gemensamt arbeta med att 
marknadsföra och informera 
om arbetsmarknaden inom 
kommunal sektor för presumtiva 
arbetstagare.

GR samordnade åtta kommuners deltagande på den regionala mötesarenan Future 
Skills som genomfördes i oktober i samband med Gymnasiedagarna. Syftet med insat-
sen var att stötta kommunernas arbete med varumärkes- och kompetensförsörjnings-
arbete i syfte att inspirera till att utbilda sig till yrken inom kommunala områden.
På årets Future skills-mässa genomfördes ett gemensamt kommuntorg för att visa på 
kommunala yrken och öka unga och arbetslösas kunskap om arbetsmarknaden. Vid 
kommuntorget samarbetade åtta GR-kommuner tillsammans och presenterade 27 
kommunala yrken. Montern bemannades av 47 ambassadörer.

Annan offentlig 
finansiering.

Inspirationsföreläsningar och kompetensutvecklingsinsatser har genomförts för 
"Employer branding"-nätverket i syfte att utveckla kommunernas marknadsföringsar-
bete.

Arbeta med identifierade utma-
ningar inom personalområdet 
vad gäller arbetsmiljö och ett 
hållbart arbetsliv.

Nyckeltal personalhälsa har publicerats samt två delrapporter som visar på sjukfrånva-
routvecklingen i GR-kommunerna, som sjunkit något men fortfarande är på cirka åtta 
procent av arbetstiden.  

Annan offentlig 
finansiering.

Cirka 1 300 deltagare (varav 90 procent kvinnor) från tolv medlemskommuner har fått 
kompetensutveckling genom HälsoGReppet - ett ESF-projektet som syftar till att mins-
ka sjukfrånvaron bland kommunens anställda. Det har genomförts ca 60 lokala och tio 
regionala utbildningsinsatser. Kommunerna har tillsammans med försäkringskassan 
och regionen gemensamt arbetat med att utveckla samverkan i rehabiliteringspro-
cessen och vidare har ett fördjupat analysstöd tagits fram för att få en ökad kunskap 
om orsaker till sjukfrånvaro m m. Genom projektet har även ett 25-tal HR-chefer och 
specilister deltagit på en utbytesresa till Nederländerna.

Arbeta med utmaningar vad 
gäller strategisk kompetens-
försörjning genom att stötta 
kommunerna med gemensam-
ma aktiviteter och kunskapsun-
derlag.

En kartläggning av intresse och förekomst av assisterande tjänster inom det sociala 
området har genomförts och redovisats för GR:s socialchefer. Därefter har ett arbete 
påbörjats med att ta fram förslag på arbetsuppgifter och utbildningsbehov för en 
assisterande tjänst.

Annan offentlig 
finansiering.

Vidare har en gemensam avångsenkät tagits fram som ska öka kunskapen kring varför 
personal väljer att avsluta sin tjänst i kommunen. En gemensam enkät ökar möjlighe-
ten till lärande och erfarenhetsutbyte. 

Ett underlag har  också tagits fram som visar flyttmönster, dvs hur personal rör sig 
mellan anställningar i GR-kommunerna.

Stärka arbetet med strategisk kompetensförsörjning.
Bidra till en bättre matchning 
mellan utbildning och arbets-
marknad genom regional 
branschsamverkan.

GR har under året fokuserat på att samordna och driva genomförandet av de mö-
tesforum och den samverkansstruktur som det övergripande kompetensrådet och 
de branschspecifika kompetensråden utgör. Arbetet under året har fokuserat på att 
fördjupa samarbetet mellan deltagande parter i syfte att få en gemensam inriktning 
på insatser och fokuserade områden. Genom kompetensråden ges deltagande aktörer 
kontinuerlig information om branschernas utmaningar, kompetensförsörjningsbehov 
och för branscherna relevanta utbildningar samt har möjlighet att initiera insatser i 
syfte att bidra till kompetensförsörjningen i delregionen.

Särskild kom-
munfinansiering.

En fördjupad samverkan i form av ett branschråd för förskola har etablerats. Arbetet 
har resulterat i en regional standard för att bli tillsvidareanställd som barnskötare ge-
nom att rådet har tagit fram ett regiongemensamt kurspaket för barnskötarutbildning 
inom vuxenutbildningen. Under året har branschrådet också tagit fram en beskrivning 
av en ny befattning inom förskolan samt tagit fram koncept för vidareutbildning och 
yrkesväxling  inom förskolan. Erfarenheterna från förskolans branschråd har lett till att 
regionens utbildningschefer enats om att starta ett branschråd även för grundskolan 
under 2019. Under året bjöds GR in att delta vid Skolriksdagen 2019 i syfte att delge 
erfarenheterna från branschrådsarbetet.
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Utveckla befintligt arbete samt 
utveckla och genomföra projekt 
och skapa mötesplatser där 
skola och arbetsliv kan mötas 
och samverka.

I samband med årets genomförande av Gymnasiedagerna & Future Skills har olika 
workhops med medverkande från utbildning och näringsliv genomförts. Under året 
har ca 100 olika möten mellan utbildningsanordnare och branscher/företag genom-
förts inom ramen för framförallt det övergripande kompetensrådet och de bransch-
specifika kompetensråden.  

Särskild kom-
munfinansiering.

Utveckla och genomföra projekt 
för att få fler unga och vuxna att 
välja en yrkesutbildning.

På Future Skills och Gymnasiedagarna arrangerades en yrkestävling samt byggande av 
en interaktiv monter. Etablering av närmare samarbeten med branscherna såval natio-
nellt som regionalt har genomförts. Gymnasiedagarna och Future Skills har etablerat 
en långsiktig samverkansplattform med både BRG, VGR och Arbetsförmedlingen. 
Utvecklingsarbetet tillsammans med World Skills Sweden har fortsatt för att skapa 
attraktionskraft för olika yrken och för yrkesprogrammen genom att prova på olika 
arbetsmoment. Samverkan med de branschspecifika kompetensråden har utvecklats 
i syfte att skapa hållbara och inspirerande prova-på-aktiviteter på Gymnasiedagarna 
och Future skills. 

Särskild kom-
munfinansiering.

Stödja chefer och ledare i regionen.
Stödja chefer och ledare i frågor 
om demografi, ekonomi och 
kvalitet.

Såväl större som mindre utvecklingsinsatser genomförs i flertalet kommuner. Fokus på 
det utvecklande ledarskapet och organisationsutveckling.

Särskild kom-
munfinansiering

Nätverken har under året fortsatt dialogerna kring såväl verksamhetsspecifika frågor 
som kring olika temaområden såsom strategiskt ledarskap, tillitsbaserad styrning, 
resursfördelning och kompetensförsörjning.

Genomföra utvecklingsinsatser 
för ledare på olika nivåer och 
göra särskilda satsningar på 
skolledare.

GR erbjuder utbildning för  chefer och ledare inom alla verksamheter. Ett flertal sär-
skilda satsningar har gjorts för arbetsledare och enhetschefer inom socialtjänsten.

Särskild kom-
munfinansiering 
och Annan 
finansiering.

 Inom Framtidens Ledare, som arbetar med ledarutveckling inom GR, har ett antal 
insatser genomförts under året. Bland annat i flera kommuners strategiska arbete 
gällande ledarutveckling. Exempelvis har arbetet i Kungsbacka fortsatt liksom insatser-
na inom Gryning Vård, Kretslopp och vatten, Park- och Naturförvaltningen och Social 
resursförvaltning inom  Göteborgs Stad. Därtill har en omgång av utvecklingsprogram-
met Jag vill bli skolledare!? samt programmen Ny som chef – utvecklande ledarskap 
och Jag vill bli chef!? genomförts under året. Grundskolenätverket bjöd även under 
2018 in till en ledarskapskonferens, där rektorer från samtliga medlemskommuner 
deltog. Även i Utbildningschefsnätverket har en särskild satsning på hållbart ledarskap 
genomförts. Under hösten avslutades den fjärde omgången av traineeprogrammet 
Framtidens samhällsbyggare samtidigt som omgång fem startade upp. Ett sjätte 
program planeras starta under hösten 2019. Totalt har ca 300 chefer deltagit i insatser 
inom ledarutveckling under året.

Främja människors tillträde till arbetsmarknaden.
Öka kunskapen kring hur per-
soner med psykisk ohälsa och/
eller funktionsnedsättningar 
kan få och behålla arbete och 
sysselsättning.

Kommunerna har tagit del av kompetensinsatser för Individual Placement Support 
(IPS) och Supported Employment (SE).

Deltagaravgifter.

GR erbjuder utbildning för  chefer och ledare inom alla verksamheter. Ett flertal sär-
skilda satsningar har gjorts för arbetsledare och enhetschefer inom socialtjänsten.

Främja kompetens- och personalförsörjning som möter kommunernas behov inom det sociala området.
Ta vara på nyanländas kompe-
tens inom vård och omsorg som 
ett sätt att möta kommunernas 
behov av att rekrytera. Samord-
na utvecklingsarbetet kring 
att pröva nya sätt för inkludering 
och rekrytering till kommunala 
yrken.

Ett utvecklingsarbete för assisterande tjänster inom det sociala området har påbör-
jats. Assisterande tjänster kan utgöra en möjlighet att bredda rekryteringsytan inom 
vård och omsorg. 

Särskild kom-
munfinansiering.

Genomföra kompetensinsatser 
för kompetens och stabilitet i 
den sociala barn- och ungdoms-
vården kopplad till "Yrkesresan". 
Undersöka hur andra yrkesgrup-
per kan inkluderas i Yrkesresan. 
Mått: Målet är att Yrkesresan är 
fylld med innehåll i den del som 
rör introduktion och fortbildning 
för nya och vana handläggare. 
Målet är också en modell för 
hur Yrkesresan kan utvecklas för 
andra yrkesgrupper.

Yrkesresan har fyllts med innehåll i den del som riktar sig till nya handläggare. Arbete 
pågår för vana och erfarna handläggare samt arbetsledare och chefer. Övriga kommu-
ner i VG erbjuds Yrkesresan och en förstudie för övriga regioner i landet har startat.

Särskild kom-
munfinansiering. 
Annan offentlig 
finansiering.

GR:s avdelning för utbildning medverkar i digital utveckling och förvaltning av Yrkesresan.  
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EN HÅLLBAR LIVSMILJÖ
2018: Under året ska GR särskilt 
verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Utveckla regionens grön- och blåstruktur.
Ta fram underlag och strategier för 
att utveckla de gröna kilarna.

Pågår. Inom ramen för projektet ekosystemtjänster tillämpas nu kunskaper i 
planprocessen. Målet kommer ej att nås på grund av personalbrist. 

Årsavgift från kom-
munerna. Annan 
offentlig finansiering.

Begränsa klimatpåverkan.
Definiera och utveckla GR:s roll i 
VGR:s Klimat 2030.

Projektet Regional laddinfrastruktur kommer att avslutas inom kort. Som ett 
resultat av arbetet fortsätter kommunerna arbetet på egen hand. tre stora 
projekt har tillkommit.

Annan offentlig 
 finansiering.

Öka resurseffektiviteten i regionen.
Utveckla den regionala avfallspla-
neringen genom att stärka kopp-
lingen till övrig samhällsplanering 
och digitalisering.

Arbetet med Avfallsplanen, A2030, pågår även under 2019. Remisshandling 
tillsänds kommunerna Q1 2019. I avfallsplanen finns bland annat ett särskilt 
målområde gällande samhällsplanering. Digitaliseringsfrågan är samordnad 
med branschorganisationen "Avfall Sverige" där utvecklingsarbetet pågår. 

Särskild kommun- 
finansiering. Annan 
offentlig finansiering.

Öka kunskapen kring miljö och hållbar utveckling i regionen.
Utveckla och genomföra projekt 
kring miljö och hållbar utveckling 
kopplat till utbildningslandskapet.

GR avd. Utbildning har genomfört satsningar med skola som målgrupp i flera 
kommuner, inom bland annat projekten Västsverige växer och Miljöpraktik. 
Det har inneburit bland annat metodutveckling, skolbesök och genomförd 
praktik.

Annan offentlig 
 finansiering.

Inom ramen för projektet Västsverige växer/Medborgardialog genomfördes 
under hösten 2018 temapass i klasser med en övning om att utveckla fram-
tidens resande. Eleverna har där fått ge input till GR-kommunernas politiker 
och tjänstemän om hur de vill att regionens infrastruktur ska se ut i framtiden. 
Arbetet fortsätter under våren 2019.

Utveckla arbetet med demokratifrågor och den sociala hållbarheten i regionens utbildningslandskap.
Utveckla arbetet kring demokrati i 
regionens utbildningslandskap.

GR har genomfört metod-, kompetensutveckling och elevinsatser i form av 
FN-rollspel, Demokratitorg och utvecklat skolors arbete med sin EU-undervis-
ning. Det har deltagit ca 1000 elever i dessa insatser.

Annan offentlig 
 finansiering.

Utveckla och genomföra projekt 
med fokus på att stärka arbetet 
med jämställdhet, tillgänglighet 
och icke-diskriminering i regionens 
utbildningslandskap.

Tillsammans med Närhälsan Kunskapscentrum för sexuell hälsa på VGR driver 
GR Utbildning SRHR.se som är en digital resurssida för personer som jobbar 
med sexualitet och hälsa, framförallt inom skola och hälso- och sjukvård. GR 
Utbildning stödde under våren 2018 Västra Götalandsregionens arbete med 
utveckling av en regional srhr-strategi. Vidare genomfördes den nationella 
konferensen Sex, unga och skolans roll under ht-2018 med finansiering av 
Skolverket. 

Annan offentlig 
 finansiering.

Stärka det sociala perspektivet för en hållbar tillväxt.
Bidra till att det sociala perspektivet 
på samhällsbyggnadsfrågor stärks.

Kompetensinsatser för medskapande processer. Projekt DIABAHS (Dialog Bygg 
Hållbart för Seniorer), följeforskning i fyra GR- kommuner pågår 2016-19. Pro-
jektet har skrivit en delrapport och medverkat i kunskapsspridning i GR samt 
vid internationella konferenser. En delrapport som beskriver 
70+-bostäder har redovisats. En rapport från ett pilotprojekt där en grupp 
vuxna med intellektuell funktionsnedsättning använder Life filming har bidragit 
till kunskaper om hur en grupp vuxna med intellektuell funktionsnedsättningar 
ser på stadens tillgänglighet samt om filmmediet lämpar sig för att lyfta den 
här målgruppens perspektiv.perspektiv på stadsmiljön utifrån målgruppens 
upplevelser. Fem kommuner deltar i ett Vinnovaprojekt för att testa innova-
tioner för social hållbarhet i samhällsbyggnadsarbetet, projektets syfte är att 
stärka det sociala perspektivet för en hållbar tillväxt.

Särskild kommun-
finansiering. Annan 
offentlig finansiering.

Samordna och genomföra statis-
tikuttag för att kommunerna ska få 
tillförlitliga beslutsunderlag.

Uttag och insamling av statistik sker i olika GR:s sammanhang, exempelvis 
LUPP-undersökningarna (Lokal ungdomspolitik), statistik avseende socioeko-
nomiska skillnader inom ramen för Delmos-uppdraget (delegationen mot 
segregation), nyckeltal för personalhälsa samt sammanställning av arbetsmark-
nadsstatistik.

Särskild kommun-
finansiering.

Rapporten om det gymnasiala utbudet är ett exempel på ett regionalt under-
lag för beslut i kommunerna. Presentation av antagningsstatistik till gymnasiet, 
gemensam utbildningsutbudsplanering och söktryck hjälper kommunerna att 
strategiskt planera utbildningsplatser på gymnasiet.
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INFRASTRUKTUR FÖR EFFEKTIVT OCH KLIMATSNART RESANDE
2018: Under året ska GR särskilt verka 
för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Utveckla ett långsiktigt hållbart transportsystem utifrån storstadsregionens behov.
Genomföra analyser för framtagande av 
en regional transportstrategi

Kartläggning och analyser av regiontillväxten är i slutskedet (Regionala 
analyser).

Årsavgift från 
kommunerna.

Ta fram en regional mobilitetsplan. Underlaget klart, samordnas och fortsätter inom ramen för Regionala 
analyser.

Årsavgift från 
kommunerna.

DIGITAL UTVECKLING OCH VÄLFÄRDSTEKNOLOGI
2018: Under året 
ska GR särskilt 
verka för att…

Uppföljning per 31 december 2018 Finansiering

Utveckling av digitala system som stödjer och effektiviserar arbetet i utbildningslandskapet.
Stärka och utveckla 
digitala system som 
stödjer och effek-
tiviserar arbetet i 
utbildningslandska-
pet.

Elevinformationssystemet ELIN är implementerat och vidareutvecklas bland annat för att 
anpassas efter ny lagstiftning för det kommunala aktivitetsansvaret och för att underlätta han-
teringen av elever med tillfälliga personnummer inom systemet. Systemet används av skolor 
och kommuner för snabb avisering av ungdom som står utanför gymnasieskolan, samt som 
underlag för interkommunala ersättningar och bidrag till fristående skolor.

Särskild kommun-
finansiering

Under 2018 har en omfattande utrednings- och förankringsprocess ägt rum, med syfte att 
undersöka, konkretisera och föreslå hur ett IT-stöd för hantering av digitala licenser skulle 
kunna utformas. GR har uppdragits att bygga ett IT-stöd som hanterar beställning, tilldelning, 
ekonomihantering och fakturering av digitala läromedelslicenser. Detta innebär att GR kommer 
skapa ett system som underlättar för kommuner och skolor att hantera digitala läromedel. 
Uppdraget innefattar även att GR i tjänsten skapar funktionalitet som kommer underlätta 
kommunernas arbete med GDPR i relation till digitala läromedel. 

Praktikplatsen.se och ferieplatsen.se har löpande utvecklats under året. Utvecklingen fokuse-
rar på att effektivisera alla användares arbete och stärka kvaliten i genomförandet av praktik.

Under året har ett arbete initierats som syftar till att stärka de pedagoigiska kopplingarna inom 
läromedels- och medietjänstverksamheterna. Detta arbete fortsätter under 2019 och länkas 
tätt samman med den pågående förstudien kring GRs medietjänst, samt IT-stödet för digital 
licenshantering. Under 2018 påbörjades arbetet med att utveckla stödfunktioner kopplat till 
Spelifiering. Inom ramen för utvecklingsområdet Spel och Lärande pågår framtagande av ett 
verktyg, Digitalt textäventyr, vilket kommer skapa förutsättningar för lärande där spelifiering och 
Storytelling blir centralt.

Särskild kommun-
finansiering.

Under året har det genomförts ett utvecklingsarbete av antagningssystemet Indra2, nu i 
samverkan med Storsthlm. Vidareutvecklingen av systemet syftar till att stödja elev i dess val till 
gymnasiet, säkerställa korrekt antagning samt bistå skolhuvudmännen i antagningsarbetet.

Fyrbodal har i samarbete med GR inlett en förstudie som syftar till att pröva nytt arbetssätt för 
uppföljning av elev på gymnasieskola. Utöver kunskap och erfarenhetsutbyte i arbetssätt testar 
Fyrbodal GR:s elevinformationssystem. GR har därigenom fått värdefull input till vidareutveck-
ling.

Årsavgift från kom-
munerna. Särskild 
kommunfinansiering

Under året har det pågått ett arbete med visualiseringsverktyg för antagningsstatistik och elev-
uppföljningsstatistik (inklusive avbrott). Arbetet förväntas vara klart i mars 2019.

Årsavgift från kom-
munerna. 
Särskild kommun-
finansiering.

Samverkansavtalet för gymnasieskola har uppdaterats med det nya introduktionsprogrammet 
Programinriktat val, som startar under 2019. Detta för att möjliggöra att elever inom Göteborgs-
regionen fritt kan söka gruppbaserat Programinriktat val inom regionen.

Utvecklingsinsatser i antagningssystemet har under 2018 gjorts för att exempelvis möta för-
ändrad lagstiftning som rör introduktionsprogrammen. Större utveckling har även skett inom 
områdena fri kvot och beslut om rätt till utbildning för överåriga asylsökande. Vidare har en stor 
utvecklingsinsats genomförts för att automatisera reservantagningen, vilket effektiviserat antag-
ningen och medverkat till att elev snabbare nås av nytt antagningsbesked under sommaren.
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Stärka den digitala utvecklingen i skolan samt öka kunskapen om medier och deras användning.
Bedriva kompetens- 
och skolutveckling 
gällande digitalt 
lärande och pro-
grammering.

Under 2018 har GR genomfört ett stort antal skolutvecklingsinsatser i ett flertal av regionens 
kommuner. Omfattning har varierat från kortare inspirationsdagar till större omfattande insatser 
som pågått över lång tid. Målgrupper för detta utvecklngsarbete har varit skolledare och peda-
goger, primärt inom grundskola och förskola. 

Särskild kommun-
finansiering.

Under hösten påbörjade GR utveckling av ett digitalt verktyg som ska uppmuntra till kreativt 
skrivande. Verktyget kombinerar skrivande med en spelliknande mekanism som gör att elever 
och lärare enkelt kan skapa textbaserade äventyr. Verktyget kommer även kunna användas för 
att låta lärare skapa interaktiva lärplaner för elever. Projektet lanseras under 2019.

Möta kommunernas 
ökande behov av 
digitala tjänster för 
skolan.

Under hösten fick GR i uppdrag att bygga ett IT-stöd som hanterar beställning, tilldelning, 
ekonomihantering, fakturering av digitala läromedelslicenser. Beslutet innebär att GR kommer 
skapa ett system som underlättar för kommuner och skolor att hantera digitala läromedel. 
Uppdraget innefattar även att GR i tjänsten skapar funktionalitet som kommer underlätta 
kommunernas arbete med GDPR i relation till Digitala Läromedel. Under året har Ett arbete 
initierats och som syftar till att stärka de pedagogiska kopplingarna inom Läromedels- och 
medietjänstverksamheterna. Detta arbete fortsätter under 2019 och länkas tätt samman med 
den pågående förstudien kring GR:s medietjänst, samt IT-stödet för Digital Licenshantering. 
Förstudien som genomförs kopplat till GR:s medietjänst ska skapa förutsättningar för regionens 
pedagoger och elever att genom en utvecklad tjänst ges förbättrade möjligheter kring mediean-
vändande i undervisningen. 

Särskild kommun-
finansiering.

Skapa tekniska lösningar för ett självständigt liv, trygghet och en effektiv kommunal verksamhet.
Fortsätta utveck-
lingsarbetet för en 
regional plattform 
för välfärdsteknik 
i samverkan med 
kommuner och 
övrig offentlig sektor 
samt akademi, 
näringsliv och civil-
samhälle.

AllAgeHub är en plattform för samverkan mellan akademi, näringsliv, civilsamhället och det 
offentliga för forskning, utveckling och innovation som främjar tillgängliga boendemiljöer och 
välfärdstekniktjänster så att människor oavsett funktionsvariation och ålder kan leva självständi-
ga och trygga liv. 

Särskild kommun-
finansiering. Annan 
offentlig finansie-
ring.

Under året har över 700 personer besökt den interaktiva miljön och tagit del av ny välfärdstek-
nik och Expo Välfärdsteknik arrangerades för andra året i rad där 18 företag deltog och visade 
på produkter och tjänster. Årets teman var kommunikation och kognitivt stöd och 320 personal 
och chefer från kommunerna deltog. 

Genom workshops har utmaningar och behov inom välfärdsteknik och boendemiljöer kartlagts 
och 10 idéutvecklingsprojekt har startat i elva kommuner och involverar ca 150 personer. Ex-
empel på idéutvecklingsprojekt: Hur skapa trygghet och delaktighet för personer med kom-
munikationssvårigheter genom att tillämpa kommunikationsmetoder i LSS-verksamheter? Hur 
kan digital tillgängligheten öka genom att underlätta för brukare inom äldreomsorgen att enkelt 
och digitalt få tillgång till och dela information de behöver i sin vardag? Halvtidsdialoger med 
kommunerna har genomförts i syfte att blicka framåt efter projekttiden.

Utveckla kunskapen 
kring kommunika-
tionshjälpmedel.

Funktionshindercheferna har tagit del av kunskap och gett input i hur AllAgeHub kan utvecklas 
inom området. Den interaktiva miljön har kompletterats. Expo-mässan 2018 hade fokus på 
kommunikation och kognition. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Bidra till satsningar 
för utveckling av 
eHälsa och digitali-
sering.

Området är belyst i sina olika delar i detta avsnitt. Årsavgift från 
kommunerna

Främja utvecklingen av digitalisering inom HR och arbetsmarknadsverksamheter.
Stödja kommunerna 
arbete vad gäller 
IT-stöd för att kom-
municera mellan 
myndigheter.

Arbetet fortsätter inom ramen för nationellt projekt kring säker digital kommunikation. Annan offentlig 
finansiering.

Representera, tillse 
och arbeta för 
behov och önskemål 
i kommunerna – i 
regionala grupper 
såväl som via Väst-
kom (ALVG, SSVIT 
och SITIV) som ihop 
med VGR (Digitalise-
ringsrådet).

Fortsatt engagemang i regionala grupperingar. Utökat ansvar i frågor rörande eHälsa med delta-
gande i regionalt arbete inom ramen för framtiden vårdinformationsmiljö (FVM)

Annan offentlig 
finansiering.
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Arbeta för att för-
tydliga och förstärka 
kommunalförbun-
dets erbjudande 
mot kommunerna 
kopplat till digitali-
sering.

Tydligjort erbjudandet genom samordning vid gemensamma upphandlingar inom digitalisering. 
Har även genomfört kompetenshöjande aktiviteter samt inspirationsföreläsningar.

Annan offentlig 
finansiering.

Etablera en tydligare 
intern struktur för 
digitaliseringsar-
betet.

Ett försök till tydligare intern struktur har genomförts på övergripande nivå men har avslutats. 
Utökad samverkan inom ramen för social välräfrd har etablerats med tydligare kommunkations-
vägar och kontaktpunkter. 

Årsavgift från 
kommunerna.

Arbeta för att 
konkretisera en 
tydligare målbild för 
digitalisering.

Ett underlag för en handlingsplan för socialchefernas arbete med digitalisering har antagits. Årsavgift från 
kommunerna.

Förbättra förutsätt-
ningar för samver-
kan inom IT

Påbörjat projekt för kartläggning och jämförelse av IT-system mellan kommuner. Projektet har 
fått stor nationell uppmärksamhet där ambitionen är att låta alla kommuner i Sverige ta del av 
plattformen för ökad samverkan inom upphandling, utveckling, integration och erfarenhetsut-
byte.

Stödja konsolidering 
av digitala processer 
i regionen.

Samverkan inom ramen för upphandling av automatiserat processverktyg har påbörjats. GR 
samordnar deltagande för samtliga kommuner i regionen.

Annan offentlig 
finansiering.

Öka användning och återanvändning av nationella och regionala tjänster och projekt.
Vara drivande i 
arbetet med Dela 
Digitalt.

Fortsatt drivande arbete med nationell spridning och utveckling av sajten som nu har drygt 
10 000 användare där alla 290 kommuner finns representerade på sajten.

Annan offentlig 
finansiering.

Stödja införandet av 
NPÖ, Serverat, Mina 
Meddelanden.

Arbetet pågår inom ramen för nätverksarbete Annan offentlig 
finansiering.

Öka kommunens kompetens kring digitalisering.
Ta fram ett utbild-
ningspaket för att 
stödja långsiktig 
kompetensförsörj-
ning inom digitali-
sering.

Ett arbete med förankring och ansökan till ESF genomfördesa under året och resulterade i 
december 2018 i ett godkännande av projektet Modig (Mer Omsorg med Digital teknik) som rör 
kompetensutveckling för digitalisering av baspersonal inom vård och omsorg i åtta kommuner. 
Samverkan pågår med Göteborgs universitet för att ta fram relevanta kompetensinsatser med 
fokus på det digitala ledarskapet. Kompetensinsatser för nyttorealisering har genomförts.

Årsavgift från 
kommunerna. 
Deltagaravgifter.
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Bokslut 2018

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
GR-koncernen
 Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000-
0265, avlämnar härmed årsredovisning för år 2018, kommunalförbundets 46:e verksamhets-
år. 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 1 028 248 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 1995 och är en fristående skola med internationell profil som bedriver under-
visning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli 2012 överfördes ISGR AB:s 
svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kommuner och 
kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksamhet enligt 
svensk läroplan. Se www.isgr.se.

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

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av SKL:s Ekonomirapport per december 2018 avseende 
kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar. Kommunernas ekonomi har under 
de senaste åren varit mycket stark. Skälet är den snabba ökningen av skatteintäkter, och att 
kommunerna haft stora intäkter från rea- och exploateringsvinster, positivt finansnetto och 
mycket omfattande ersättningar från staten för flyktingmottagandet. I takt med att dessa 
intäkter nu minskar, kommer även kommunernas ekonomi att försämras. Efter några mycket 
starka år blir det ekonomiska läget alltmer ansträngt och från 2020 och åren därpå ser det 
kärvare ut.

Det är dock viktigt att betona att konjunkturläget i Sverige ännu är starkt och att avståndet 
till lågkonjunktur är ganska långt. SKL bedömer alltså inte att nedgången 2019 tar Sverige in 
i en lågkonjunktur; resursutnyttjandet vid ingången av 2020 ligger fortfarande högre än nor-
malt. Först under 2020 har de antagit att samhällsekonomin når ett balanserat resursutnytt-
jande. I SKL:s beräkningar utgår man från att någon lågkonjunktur därför inte inträffar under 
perioden 2019 till 2022 och att rådande högkonjunktur därför följs av en ”normalkonjunktur”. 
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Som de flesta bedömare räknar SKL med lägre global BNP-tillväxt kommande år. 
En inbromsning i några betydelsefulla ekonomier, som USA, Kina och Tyskland, är högst 

trolig 2019, vilket kommer att ge tydligt avtryck i global BNP och världshandeln. En sådan 
försvagning understödjs i nuläget av ledande indikatorer för tillverkningsindustrin i flertalet 
regioner. En stor fråga i nuläget för världsekonomin är därmed snarast hur snabb och lång 
konjunkturnedgången blir? 

Den avmattning SKL räknar med för USA inbegriper inte heller någon recession, det vill 
säga att BNP för en tid sjunker. Detta har varit relativt vanligt vid tidigare konjunkturnedgång-
ar i USA. 

Mot bakgrund av detta framstår därför SKL:s scenario för världsekonomin ändå som rätt 
optimistisk.

Allt detta samlat gör att vi kan förvänta oss en lägre BNP-tillväxt det kommande året (-en). 
Den enskilt största faktorn bakom den lägre BNP-tillväxten just nästa år är en förväntad ned-
gång i bostadsbyggandet. SKL bedömer att fallet fortgår under hela 2019 men att nedgången 
blir relativt måttlig jämfört med de fall som inleddes åren 2008 och 2011. (Ekonomirapporten, 
Om kommunernas och landstingens ekonomi. SKL).

Finansförvaltning
En policy som är beslutad av förbundsfullmäktige anger riktlinjer för medelsförvaltningen 
inom GR. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Riktlin-
jer avseende upplåning 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 överlik-
viditet 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 säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. Summa likvi-
da medel avseende banktillgodohavanden uppgår till 87 181 tkr (72 044 tkr) per 2018-12-31. 
Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. Eventuella medel i 
utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländska placeringar är 
genomförda. GR har placerat 13 047 tkr i Nordeas räntefond Nordea Institutionell Kortränta. 
Denna räntefond placerar främst i svenska räntebärande värdepapper med kort räntebind-
ningstid. Fonden kan även placera en mindre del i europeiska räntebärande värdepapper 
utgivna i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden är högst 360 dagar. Fonden 
omfattas även av Nordeas policy för Ansvarsfulla investeringar. Fonden omfattas även av sär-
skilda etiska kriterier. Värdeutvecklingen för helåret 2018 blev -36 tkr eller -0,28 procent och 
aktuellt värde per 2018-12-31 är 12 994 tkr. Hur utvecklingen av GR:s likvida medel utvecklat 
sig under 2018 framgår av nedanstående diagram.
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Koncernen – omsättning och resultat 2018
BOLAGEN I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT
(Belopp i tkr om inte annat anges) 2014 *) 2015 2016 2017 2018

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – ALLMÄNT
Antal årsarbetare 551 845 926 919 868

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – EKONOMISKT RESULTAT 
Koncernens omsättning 674 382 686 961 803 783 675 738 872 928

Koncernens resultat efter finansiella poster 14 373 13 990 3 306 1 665 -12 871

Koncernens resultat 13 174 10 791 2 469 3 133 -12 533

varav GR -3 972 -551 181 11 132 -1 476

varav Gryning Vård AB 17 105 10 926 359 -9 580 -13 808

varav ISGR 41 416 1 929 1 581 2 750

SAMMANSTÄLLD REDOVISNING – TILLGÅNGAR & SKULDER
Koncernens balansomslutning 290 882 270 682 298 982 350 297 357 241

Eget kapital koncernen 109 773 120 566 123 035 126 168 113 635

varav GR 45 737 45 187 45 368 56 500 55 024

varav Gryning Vård AB 59 634 70 561 70 920 61 340 47 532

varav ISGR AB 4 402 4 818 6 747 8 328 11 079

Soliditet 37,7% 44,6% 41,2% 36,0% 31,8%

Likviditet 138,2% 147,9% 142,7% 135,8% 126,6%

Koncernens investeringar 7 003 17 228 10 561 9 186 18 039

*) År 2014 är omräknat enligt klyvningsmetoden.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 december 2018 
uppgår till 872 928 tkr jämfört med 675 738 tkr 31 december 2017. Resultatet uppgår till 
-12 533 tkr att jämföra med 2017 då resultatet uppgick till 3 133 tkr. Såväl GR som Gryning 
redovisar minusresultat för det gångna året och framförallt är det för 2018 Grynings resultat 
som avviker kraftigt kopplat till förändrad efterfrågan på deras erbjudna tjänster. Gryning 
redovisar ett koncernresultat för 2018 på -13 808 tkr, GR -1 476 tkr medan ISGR redovisar ett 
positivt resultat för 2018 på 2 750 tkr.

Balansomslutningen för 2018 uppgår till 357 241 tkr, vilket är en ökning jämfört med ba-
lansomslutningen för 2017 med 6 994 tkr. Det egna kapitalet för koncernen som helhet har 
minskat och uppgår per 31 december till 113 635 tkr (126 168 tkr).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER I KONCERNEN
Gryning Vård AB
Året har präglats av en fortsatt omställning till lägre efterfrågan inom vissa segment, främst 
inom Ensamkommande flyktingbarn (EKB). Den totala försäljningen uppgick till 459 000 tkr1, 
vilket är en minskning med 41 000 tkr1 gentemot 2017. Minskningen inom EKB-segmentet var 

Måluppfyllelse
Verksamhetsutvecklingen inom GR är väl förankrad i den årliga verksamhetsplanen som 
förbundsstyrelsen har lagt fast. För mer information om mål och måluppfyllelse, se avsnittet 
Uppföljning av verksamhetsplan GR 2018 som redovisas i eget avsnitt (sidorna 14–31).

1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).

40 000 tkr1, vilket innebär att övriga affärsområden tillsammans hade en marginellt förändrad 
omsättning. EKB-segmentet har minskat med ca 120 mkr1 under perioden 2017–2018.

Under 2018 har bolagets primära fokus legat på att stärka affärsnyttan och bolaget har 
vidtagit omfattande åtgärder för att stärka lönsamheten. Bland annat har ett bolagsomfattande 
kostnadsreduceringsprogram genomförts. Därutöver har även flera kommunikativa insatser 
genomförts under året för att stärka kommunernas medvetenhet om Grynings utbud. 

Grynings resultat efter finansiella poster för 2018 uppgår till -27 631 tkr1, vilket är drygt 
6 000 tkr sämre än föregående år, och efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår årets 
resultat till -25 570 tkr (-944 tkr)¹. Under året har fem enheter stängts för antalet platser ska 
anpassas utifrån efterfrågan från kommunerna. Kostnaderna för de genomförda avvecklingar-
na har belastat årets resultat fullt ut.

För 2019 är målsättningen att bolaget åter ska ha en ekonomi som är i balans.

ISGR AB
Totala intäkter har under räkenskapsåret uppgått till 144 124 tkr (131 143 tkr), vilket är en 
ökning med 9,9 procent jämfört med föregående år. Ökningen förklaras med fler elever på den 
internationella sektionen vilket ger ökade interkommunala ersättningar samt högre skolavgif-
ter. Till detta kommer riktade statsbidrag samt ökad försäljning av tjänster till IHGR.

ISGRs resultat efter finansiella poster uppgår till 3 527 tkr (2 029 tkr), vilket är en förbättring 
med 1 498 tkr jämfört med föregående år och efter bokslutsdispositioner och skatt uppgår 
årets resultat till 2 064 tkr (1 185 tkr). Resultatförbättringen förklaras i huvudsak med fler 
internationella elever. 

Företagets investeringar har uppgått till 1 360 tkr (647 tkr) huvudsakligen omfattande skol-
specifik utrustning och uppförande av en ny paviljongbyggnad.

VD har sedan tidigare fått i uppdrag av styrelsen att finna nya lokaler för att kunna ta emot 
alla elever som söker till den internationella sektionen. I dagsläget är verksamheten uppdelad 
i två skolbyggnader samt tillfälliga paviljongsbyggnader på Guldhedsgatan och Molinsgatan. 
Det pågår ett arbete med att ta fram lokalprogram för en ny byggnad på vardera Guldheds- och 
Molinsgatan. Under våren och hösten pågår ett omfattande renoveringsarbete på Guldheden 
som syftar till att öka kvalitet och standard i befintliga byggnader. Detta och arbetet med fram-
tagande nya lokaler gör att ISGR kan expandera på plats och ställe framgent.

I syfte att säkerställa att ISGR ekonomiskt kan klara en högre hyresnivå än idag pågår fort-
farande ett fundraisingarbete. En särskild fond är upprättad för ändamålet och arbetet följer 
upprättad plan.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER FÖR KONCERNEN
ISGR är fortsatt trångbodda och i behov av mer lokalyta. Styrelse och ledning för skolan arbe-
tar aktivt för att finna långsiktigt ändamålsenliga lokallösningar för verksamheten.

Grynings omfattande omställningsarbete har fortsatt även under det gångna året. Detta till 
följd av kraftigt vikande efterfrågan på placeringar inom sitt affärsområde Ensamkommande 
flyktingbarn (EKB). Då verksamheten har och har haft en hög andel fasta kostnader har detta 
inneburit en stor påfrestning på såväl verksamhet som ekonomi. Bolaget arbetar efter målsätt-
ningen att man ska vara i ekonomisk balans under 2019. 

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat 13 174 10 791 2 469 3 133 -12 533

Övrigt eget kapital 96 601 109 775 120 566 123 035 126 168

Eget kapital 109 775 120 566 123 035 126 168 113 635
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GR – omsättning, resultat och kostnader 2018

OMSÄTTNING FÖR GR
Omsättningen för året uppgår till 539 046 tkr (n0t 1) att jämföra med omsättningen 2017 som 
uppgick till 429 949 tkr, vilket är en omsättningsökning motsvarande 25 procent. GR:s om-
sättning består av årsavgift, statsbidrag vuxenutbildning, EU-bidrag, övriga bidrag och övriga 
intäkter. Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och seminarier), 
konsultationer och försäljning av läromedel. I stort sett hela denna omsättningsökning kan 
hänföras till avdelning Utbildning och beror främst på ökade bidrag från Skolverket kopplat 
till vuxnas lärande. Även den förändrade redovisningsprincipen rörande pågående projekt 
påverkar omsättningen med +10 200 tkr.

GR:s ÅRSAVGIFT
GR:s omsättning utgörs till 14 procent av årsavgiften, 
som beräknas som 75,52 kr/kommuninvånare. 2018 
uppgick årsavgiften till totalt 75 327 tkr. För avgiftens 
fördelning per medlemskommun 2017–2018 se vidstå-
ende tabell. 38 procent av årsavgiften (28 658 tkr) har 
vidaretransfererats till andra regionala organisationer, se 
tabell på sidan 38.

RESULTAT
GR redovisar ett negativt resultat på 1 476 tkr för 2018. 
Verksamheten var i budget och verksamhetsplan budge-
terad med ett förväntat resultat för 2018 på +250 tkr. Det 
negativa resultatet ska ställas mot de under året lämnade 
prognoserna där ett negativt resultat på 1900 tkr förvän-
tades för helåret 2018. Hela förklaringen till den negativa 
prognosen och det negativa resultatet för året är att de 
avsatta medlen för IT-utveckling inom Gymnasieantag-
ningen nu börjat förbrukas genom först och främst inköp 
och vidareutveckling av ett utdataverktyg för 2 600 tkr 
i början av hösten. Denna utgiftspost avräknas mot de 
öronmärkta 11 000 tkr som arbetades upp under 2017.

Övrig verksamhet inom GR redovisar således ett posi-
tivt resultat på 1 124 tkr. Detta förklaras att avsatta medel för oförutsedda utgifter inte nyttjats 
fullt ut. Överskott finns även avseende GR:s basverksamhet vilket i huvudsak härrör sig till att 
det, likt föregående år, under delar av året funnits vakanta tjänster inom flera verksamheter i 
större omfattning än planerat.   

Detta gäller både nyinrättade tjänster men även tjänster där medarbetare under året slutat 
sin anställning och det uppstått vakanser under tillsättningsprocessen. Även vi på GR har 
nu märkt av en ökad svårighet att hitta kompetent personal genom längre tillsättningstider. 
Personalkostnader avviker därför positivt mot budget med 3 664 tkr på totalen. Personal-
kostnaderna har under året ökat med 6,5 procent jämfört med föregående år. Ökningen kan 
förklaras av att GR förutom årlig lönerevision 2018 på 2,71 procent (helår) med genomslag för 
det gångna året på motsvarande 2,03 procent, har cirka 5 procent fler årsarbetare jämfört med 
31/12 2017. Dessutom har konstaterats att kostnaden för inbetald pension ökat under året.

GR har under senare år medvetet satsat på att öka de externa intäkterna över tid och detta 

ÅRSAVGIFTERNAS 
FÖRDELNING PÅ 
KOMMUNER 2017–2018 
(tkr)
Kommun 2018 2017

Ale 2 232 2 139

Alingsås 3 024 2 935

Göteborg 42 037 40 626

Härryda 2 802 2 716

Kungsbacka 6 075 5 865

Kungälv 3 269 3 167

Lerum 3 073 2 978

Lilla Edet 1 037 977

Mölndal 4 868 4 694

Partille 2 818 2 740

Stenungsund 1 950 1 890

Tjörn 1 177 1 135

Öckerö 965 940

Summa 75 327 72 802

kr/inv 75,52 74,11



Göteborgsregionens årsredovisning 2018

45

arbete har fallit väl ut vilket också haft en positiv påverkan på resultatet. Detta styrks även 
av att andelen av GR:s omsättning som erhålls genom årsavgifter minskat över tid. För 2018 
svarar årsavgiften för 14 procent av GR:s samlade intäkter.

Finansnetto
Finansnettot 2018 är -17 tkr, att jämföra med föregående år då finansnettot var hela +46 tkr. 
Det negativa utfallet 2018 av finansiella poster förklaras i huvudsak av orealiserad värde-
minskning från GR:s räntefondplacering hos Nordea.

KOSTNADER
Verksamhetens kostnader (not 2) uppgår till 537 312 tkr för 2018 vilket är en ökning jämfört 
med 2017 då kostnaderna uppgick till 416 100 tkr. Köpta utbildningsplatser är den kostnads-
post som har ökat klart mest och går från 72 550 tkr till 162 555 tkr vilket är en ökning med 
hela 124 procent mot föregående år och avser i stort ökade insatser för genomförda vuxenut-
bildningar. Ökar gör även kostnader för köpta läromedel (inkl media) som ökar med 1 969 tkr, 
från 74 992 tkr till 76 961 tkr. Övriga kostnader som också ökar mellan åren är annonskostna-
der med cirka 520 tkr kopplat till vuxenutbildning och konsultkostnader som ökar med drygt 
3 920 tkr jämfört med 2017. En hög förändringspost inom konsultkostnader är ökad skolen-
treprenad svenska sektionen hos ISGR som faktureras GR och som kompenseras med ökad 
erhållen interkommunal ersättning. 

Minskat mellan åren har bland annat kostnaderna för trycksaker och förbrukningsinven-
tarier gjort. Kostnadsnivån i den löpande verksamheten är i stort anpassad efter erhållen 
finansiering. 

En ny redovisningsprincip har införts under året avseende hur redovisning av GR:s pågåen-
de projekt görs. Principen innebär att samtliga justeringar av pågående projekt i resultaträk-
ningen sker mot intäktssidan istället för som tidigare mot antingen kostnads- eller intäkts-
sidan. Principförändringen innebär vid en jämförelse mot föregående år att kostnaderna är 
10 200 tkr högre 2018.

Vidaretransfereringar
Som tidigare nämnts transfereras 38 procent av årsavgiften från medlemskommunerna vidare 
till andra regionala organisationer enligt tabellen på sidan 38. Nytt för 2018 är att Miljösam-
verkan inte längre erhållit något bidrag från GR medan ISGR och dess svenska sektion är ny 
bidragsmottagare. 
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TRANSFERERING TILL 
ANDRA REGIONALA 
ORGANISATIONER (tkr)

GR

Lämnade bidrag 2018 2017
ARC 73 70

Business Region Göteborg (BRG) 20 000 20 000

Europa direkt 200 200

Europakorridoren 361 357

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 0

Miljösamverkan 0 158

Mistra Urban Futures 400 400

Reväst 60 60

Västkom 1 858 1 626

Västkuststiftelsen 3 606 3 545

Summa lämnade bidrag 28 658 27 516

Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa årsavgift, 
finansieras GR:s verksamhet till 9 procent av årsavgiften och till 91 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.

Disposition av resultat 2018
Enligt den nya 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 2018 är -1 476 tkr, att jämföra med budgeterat resultat på +250 tkr. Resul-
tatet avräknas GR:s egna kapital och där särskilt de avsatta medlen för Gymnasieantagningens 
IT-utveckling (se rubriken förenklad balanskravsutredning nedan). GR som samverkansorgan 
ser fortsatt en hög efterfrågan från kommunerna vilket är mycket glädjande. Årsavgiften från 
medlemskommunerna höjdes också avseende 2018 kopplat till de sedan tidigare ofinansierade 
uppdragen som GR utför kopplat till hälso- och sjukvårdsuppdraget samt samordnarrollen för 
delregionalt kollektivtrafikråd.

Förenklad balanskravsutredning 
Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna 
för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet som regel reg-
leras och återställas under de närmast följande tre åren. I årsbokslut för 2017 öronmärktes 
11 000 tkr av årets resultat kopplat till Gymnasieantagningens framtida IT-utveckling (IN-
DRA). De öronmärkta medlem ska nyttjas t.o.m. 2027. GR:s resultat efter justering visar på 
ett överskott på 1 124 tkr. GR konstaterar därför att balanskravet för 2018 har uppfyllts. Det 
innebär att inget belopp finns att återställa 2019 till 2021. 

Tkr 2018

Helårsresultatet 2018 uppgår till: -1 476

Användning öronmärkta medel: +2 600

Officiellt balanskravsresultat: +1 124
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EGET KAPITAL GR (tkr) 2014 2015 2016 2017 2018

Årets resultat -3 972 -551 181 11 132 -1 476

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitaltillskott Gryning) 49 710 45 738 45 187 45 368 56 500

Eget kapital 45 738 45 187 45 368 56 500 55 024

Specifikation och avräkning av Eget kapital avseende öronmärkta 
medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr 2017 2018

Ingående balans 0 11 000
Årets förändring 11 000 -2 600
Utgående balans 11 000 8 400

EGET KAPITAL
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram, och 
som nu använts under några år. Den visar GR:s långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänse-
ende. GR ska årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige återrapportera bedömd 
miniminivå för det egna kapitalet. Beräknat på bokslut 2018 uppgår GR:s behov av eget kapi-
tal i riskhänseende till 39 150 tkr för 2019 vilket är en reduktion med 2 600 tkr. Det innebär att 
miniminivån reducerats med de medel som förbrukats kopplat till de i bokslut 2017 öronmärk-
ta medlen kopplat till gymnasieantagningens framtida IT-utveckling. GR:s egna kapital per 31 
december 2018 inklusive årets resultat uppgår till 55 024 tkr. Soliditeten för 2018 har försäm-
rats något och är 25,6 procent att jämföra med 28,3 för 2017.
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Balansposter

TILLGÅNGAR OCH INVESTERINGAR
Tillgångarna uppgår 2018 till 214 877 tkr, att jämföra med föregående år då tillgångarna upp-
gick till 199 596 tkr. Totalt uppgår anläggningstillgångarna till 34 278 tkr för 2018, en
ökning med 10 752 tkr från 2017. Årets nettoinvesteringar uppgår till 14 110 tkr (430 tkr) och 
kostnaderna för avskrivningarna är 3 193 tkr (2 763 tkr).

På tillgångssidan är det främst immateriella tillgångar och likvida medel som ökat medan 
pågående arbete och projekt minskar. En immateriell tillgång har aktiverats under året. Kassa 
och bank ökade från 72 044 tkr till 87 181 tkr vilket till absolut 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.

SKULDER OCH EGET KAPITAL
På skuldsidan ökar först och främst den del av GRs eget kapital som avser övrigt eget kapital 
till följd av det goda resultatet föregående år, +11 132 tkr. Utöver detta har förskott från kund 
(under upplupna intäkter och förutbetalda kostnader i balansräkningen) samt pågående 
arbete och pågående projekt ökat från 110 381 tkr till 123 883 tkr. Ökningen avser icke slutför-
da arbeten/projekt. Vad gäller förutbetalda intäkter är det främst intäkter i förskott avseende 
verksamhet så som vuxenutbildningar som avses. Att posten är hög förklarar även att kassa 
och bank på tillgångssidan ökat mycket under året. Posten leverantörsskulder har också ökat 
från föregående år.

Soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgår till 25,6 procent (28,3%) på balansdagen.

GR I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT (Belopp i tkr om inte annat anges)
GR – ALLMÄNT 2014 2015 2016 2017 2018
Invånare i medlemskommunerna, tusental 970 982 997 1 013 1 028
Avgift per invånare, kr 74,11 74,11 74,11 74,11 75,52
Antal årsarbetare GR, st 130 123 128 147 154
test

GR – EKONOMISKT RESULTAT 2014 2015 2016 2017 2018
Omsättning totalt 375 218 368 472 424 806 429 949 539 046
varav medlemsavgifter avsedda för GRs verksamhet 42 693 43 620 44 504 45 286 46 669
varav medlemsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 27 532 27 379 27 450 27 516 28 658
varav övriga intäkter 304 993 297 473 352 852 357 147 463 719
Årets resultat (resultat efter finansiella poster) -3 972 -551 181 11 132 -1 476
test

GR – TILLGÅNGAR & SKULDER 2014 2015 2016 2017 2018
Balansomslutning 168 548 131 198 140 901 199 596 214 877
Anläggningstillgångar 26 001 31 144 25 836 23 526 34 278
Eget kapital 45 737 45 187 45 368 56 500 55 024
Soliditet 27,1% 34,4% 32,2% 28,3% 25,6%
Likviditet 116,0% 116,1% 120,3% 123,0% 112,9%
Investeringar 206 6 681 655 430 14 110
Investeringarnas andel av kostnaderna 0,0% 1,8% 0,2% 0,1% 2,3%
Avskrivningar 2 494 2 275 3 618 2 763 3 193
Resultat efter avskrivningar -4 492 -511 -246 11 086 -1 459
Finansnetto 520 -40 52 46 -17
Kapitalomsättningshastighet ggr 2,2 2,8 3,0 2,2 2,5



Göteborgsregionens årsredovisning 2018

49

Väsentliga händelser under 2018

EKONOMI OCH VERKSAMHET
Fortsatt ökad efterfrågan på GR:s tjänster generellt. Skolverket har även under 2018 fortsatt 
att satsa mycket medel i form av riktade statsbidrag för ökat antal yrkesutbildningar att bedri-
vas under 2018 och 2019. Ett stort antal av dessa utbildningar är pågående vilket inneburit att 
medel flyttats med över årsskiftet.

GR hade för 2018 budgeterat ett positivt resultat på 250 tkr i enlighet med riktlinjerna för 
god ekonomisk hushållning. Detta kan tyckas vara lågt men då GR har ett stort eget kapital 
har bedömning gjorts om att det inte är viktigt att bygga på detta ytterligare. Det finns även en 
beräknad miniminivå av eget kapital framräknad vilket också styrker att den bedömningen är 
rimlig.

Dessutom har GR nu börjat avräkna de sedan i bokslut 2017 öronmärkta medlen för gymna-
sieantagningens framtida IT-utveckling med 2 600 tkr. De sedan tidigare ofinansierade upp-
dragen i form av samordnarroller för hälso- och sjukvårdsuppdraget samt för det delregionala 
kollektivtrafik rådet (DKR) har genom årets höjning av årsavgiften blivit finansierade.

RISKER OCH OSÄKERHETSFAKTORER
Det finns i dagsläget inga identifierade väsentliga ekonomiska risker eller osäkerhetsfaktorer 
för GR. En dokumenterad riskbedömning har genomförts av samtliga avdelningschefer för 
samtliga projekt som är pågående och som löper över årsskifte.

MEDARBETARE
GR är en organisation som under de senaste åren vuxit kraftigt i storlek och som har ett starkt 
varumärke. Då organisationen är en kunskapsorganisation som har till primärt syfte att skapa 
medlemsnytta för de 13 medlemskommunerna är medarbetarna verksamhetens viktigaste 
resurs.

Målen inom medarbetarperspektivet utgår från arbetsgivarens och arbetstagarens synvinkel.
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som tar 

ansvar i varje situation och med ett ledarskap som ger utrymme för individens och verksam-
hetens utveckling.

Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för vårt ar-
bete och vårt värdegrundsarbete har genomsyrat en stor del av det interna arbetet även under 
2018. Medarbetare som trivs hos oss är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt 
ska kunna leverera tjänster med hög kvalitet. För att få svar på om utvecklingen går åt rätt 
håll och om målen uppfylls genomförs bland annat en medarbetarundersökning med jämna 
mellanrum. Utifrån svaren ska handlingsplaner med aktiviteter genomföras för att ständigt 
höja lägstanivån.

Ett väl fungerande chef- och ledarskap är en viktig framgångsfaktor för GR. Våra chefer har 
ett tydligt uppdrag att driva och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. För 
att stärka och stödja cheferna i deras roll finns en rad koncerngemensamma utbildningar. 
Under 2018 genomfördes en arbetsmiljöutbildning för samtliga chefer 

GR är en väl uppbyggd organisation förarbetsmiljö- och jämställdhetsfrågor. Dessa samord-
nas centralt och det finns gemensamma styrdokument såsom jämställdhets plan och arbets-
miljöpolicy.

GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär förutom ordinarie årsarbe-
tare även har arvodesanställda och konsulter för specifika uppdrag.
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EN FÖRÄNDERLIG ORGANISATION KRÄVER ÖVERSYN AV HR-PROCESSER
Under hösten 2017 startades en genomlysning av ett antal HR-processer inom HR-området och 
arbetet har fortlöpt under 2018. Syftet är att optimera processerna samt uppnå tydlighet och 
transparens. HR-enheten på GR ska bidra med stöd, underlätta för chefer, identifiera behov 
och ta initiativ till förändring som leder till resultat samt skapar mervärde för organisationen.  

Lönebildningsprocessen
En pågående process som utifrån överenskomna mål och uppnådda resultat ska ge en föränd-
ring av lön. Lönebildningen är en kontinuerlig process under året. Lön och löneutveckling ska 
spegla det individuella resultatet, det är därför av yttersta vikt att denna arbetsprestation kan 
mätas på ett bra och för alla parter ett överskådligt sätt. Lönen ska vara individuell och diffe-
rentierad samt avspegla uppnådda mål och resultat. Den nya löneprocessen ska bidra till detta 
arbete genom att chef och medarbetare får en större förståelse och kunskap om hur lönen får 
en koppling till arbetsprestation och uppnådda mål.

Rehabilitering
En revidering av GR:s rehabiliteringspolicy har gjorts. Målet med rehabilitering är att se tidiga 
tecken på ohälsa och förutsättningarna för bra resultat ökar ju tidigare problemen kan åtgär-
das. Tidiga insatser vid tecken på ohälsa ska uppmärksammas och målet är att ingen ska bli 
sjuk på GR på grund av brister i arbetsmiljön. Rehabiliteringsprocessen ska ge chef tydlighet i 
hur man ska agera och kunna sätta in lämpliga åtgärder vid ohälsa.  

Rekrytering 
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med ett framgångsrikt rekryteringsarbete. En rekryte-
ringspolicy har tagit fram. GR ska vara ett föredöme både när det gäller att rekrytera ny perso-
nal och att erbjuda utvecklingsmöjligheter för redan anställda medarbetare. Mångfald ska vara 
självklart och naturligt inslag i all vår rekrytering och innebär att alla har samma rättigheter, 
möjligheter och skyldigheter. Rekryteringsprocessen ska vara ett stöd och en vägledning i 
detta arbete. 

Arbetstidsavtal 
I samverkan har det under året pågått ett arbete med att ta fram ett flexibelt arbetstidsavtal. 
Avtalet innebär att medarbetaren har möjlighet att inom givna ramar kunna påverka sin egen 
arbetstid. Det lokala avtalet syftar till att ge utrymme för medarbetare att själv ta ansvar för 
arbetstidens förläggning inom ramen för verksamhetens behov. 

En flexibel arbetstid har positiva effekter på relationen mellan arbete och fritid samt därmed 
även på hälsan. Med en arbetstid som medarbetaren själv kan påverka ökar arbetsgivarens 
attraktionskraft.

ANTAL ANSTÄLLDA
31 december 2018 var antalet anställda 205 vilket är fyra färre jämfört med föregående år. Det 
motsvarar en minskning med 1,9 procent. Andelen heltidsanställda av tillsvidareanställda har 
ökat  med 15,4 procentenheter, från 54,5 procent till 69,9 procent. De tillfälliga anställningar-
na har minskat med 5,3 procentenheter till 20,5 procent. Antal årsarbetare inom GR har ökat 
med 7 jämfört med föregående år, vilket motsvarar en ökning på 4,7 procent.

Sjukfrånvaro
Jämfört med december 2017 har sjukfrånvaron minskat med 0,5 procentenhet, från 4,3 till 
3,8 procent. Den korta sjukfrånvaron, 1–59 dagar, har ökat i andel med 6,7 procentenheter till 
34,6 procent av den totala sjukfrånvaron.

Den långa sjukfrånvaron (60 dagar eller mer) har minskat i andel med 6,7 procentenheter 
till 65,4 procent av den totala sjukfrånvaron.
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Sjukfrånvaron har under året minskat för kvinnor och ökat för män. Månadsvis uppföljning 
av sjukfrånvaro görs av personalenheten, och en kontinuerlig dialog förs med verksamhetsan-
svariga för att tidigt förbereda eventuella rehabiliteringsinsatser vid upprepad frånvaro.

TOTAL SJUKFRÅNVARO GR

2018 2017
Kvinnor 4,2 5,4

Män 2,2 0,9

Summa total sjukfrånvaro (%) 3,8 4,3

Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)

Kvinnor 94 123

Män 50 18

Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare) 84 95

Varav långtidssjukfrånvaro 65,4% 72,1%

Varav långtidssjukfrånvaro, timmar 55 69

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)

Yngre än 30 år 1,9 2,0

30–49 år 4,0 4,1

50 år och äldre 3,5 5,0

Pensionsförvaltning
GR hanterar pensioner via ITP-planen som är ett färdigt försäkringspaket från Alecta. I denna 
ingår ålderspension, ersättning vid långvarig sjukdom samt möjlighet att lägga ett ekonomiskt 
skydd till efterlevnad vid dödsfall. ITP förvaltas av Alecta och administreras av Collectum.

GR:s MILJÖARBETE
Sedan år 2003 är GR miljödiplomerat och ser detta som en självklar del i verksamheten. GR 
genomgår en miljörevision av externa revisorer en gång per år och interna miljörevisioner 
däremellan för att ständigt förbättra miljöarbetet och fortsätta leva upp till kraven i diplome-
ringen.

GR strävar efter att integrera miljöaspekter i verksamhetens alla processer och därmed bidra 
till en hållbar utveckling. Vårt miljöarbete ska genomsyra varje del av vår verksamhet och 
präglas av

• Kompetens
• Delaktighet
• Engagemang

För 2018 var följande fyra mätbara miljömål uppsatta:
• CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 procent per år i tre år, 

basnivå år 2017 – Målet är uppfyllt

• Fraktionen brännbart avfall ska minska med 10 procent per anställd jämfört med år 2017 
–  Målet är uppfyllt

• All personal skall genomgå grundläggande miljöutbildning – Målet är uppfyllt

• De varor och tjänster som köps in ska ha en lägre miljöpåverkan än 2017 – Målet är 
ännu ej reviderat
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GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING
Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och rikt-
linjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har 
därför i verksamhetsplan 2018 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 motverksamhet på kort sikt, och verksam-
hetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verk-
samhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas 
ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskra-
vet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen 
inte bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på 
ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

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):

Även under 2018 har GR haft ett tätt samarbete med Miljöbron och bland annat 
genomfört:

• Praktikperiod – en praktikant har under åtta veckor kartlagt våra medlemskommuners 
arbete och utvecklingsbehov när det gäller klimatanpassning med syfte att kartläggning-
en kan utgöra ett underlag till GR:s fokus i VGR:s och länsstyrelsens arbete med Klimat 
2030. Inriktningen är mot hur kommunernas handlingsplaner ser ut när de ställts inför 
fullbordat faktum, vattenbrist på grund av torka eller liknande. Praktikanten har också 
gjort en överskådlig sammansättning av alla GR:s pågående miljöprojekt under 2018.

• Resvaneundersökning – i samarbete med Miljöbron och Psykologiska institutionen 
på Göteborgs universitet har vi genomfört en undersökning av personalens resvanor till 
och från jobbet. Syftet med resvaneundersökningen har varit att kartlägga GR:s anställdas 
resvanor till och från arbetsplatsen och att analysera motiven bakom val av resesätt. Tan-
ken har varit att med hjälp av denna analys formulera ett antal konkreta tips om hur GR 
kan påverka de anställdas resvanor mot att välja mer hållbara alternativ och därigenom 
minska vår gemensamma miljöbelastning.

• Rekrytering av miljöinformatörer – Miljöbron har varit behjälpliga med rekrytering 
av studenter som arbetar extra som miljöinformatörer åt våra medlemskommuner. GR har 
koordinerat dessa studenter. 

Inom ramen för GR:s miljödiplomeringsarbete har samtliga anställda på GR genomgått en 
eget framtagen grundläggande utbildning i miljö & hållbarhet för att finna inspiration kring 
ämnet och visa på hur vi med hjälp av kunskap i dessa frågor kan driva på utveckling i vårt 
dagliga arbete på GR. 

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 focus på energiförbrukning och på 
åtgärder inför framtiden på miljöområdet.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT
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MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR 2018

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

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

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska kontinuer-
ligt utvärderas och omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnadsupp-
följning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande dialog 
med våra medlemskommuner om vad som ska göras och 
även i vissa fall hur. Under våren har samrådsunderlag 
skickats ut och kommunernas svar har hanterats inför 
verksamhetsplanearbetet 2019. Insatser och projekt av 
väsentlig karaktär (betydande ekonomiskt värde) rappor-
teras 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 lik-
som uppföljning av uppsiktsplikten av våra bolag och som 
fastställts vid deras sammanträden i februari respektive i 
mars 2018. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvalitets-
utveckling sker inom verk-
samheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig 
verksamhetsinriktning med ettåriga verksamhetsplaner. 
Verksamhetens mål följs upp i delårsrapporterna per april 
och per augusti med en beskrivning av nuläget och i årsredo-
visningen under separat rubrik. Dessutom har GR nu påbörjat 
ett förändringsarbete inför GR:s nya verksamhetsinriktning 
2020-2023 och som har arbetats fram under hösten 2018. 
Målet är uppfyllt.

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

GR ska ha ett fullgott och ge-
nomtänkt försäkringsskydd 
samt ha klara regler för hur 
risker ska hanteras.

GR genomför årligen med hjälp av försäkringsmäklare en 
genomgång av försäkringsskyddet. Allt från sakförsäkring 
till tjänstereseförsäkring gås igenom. Bedömningen från GR 
själva och upphandlad försäkringsmäklare är att vi har ett 
fullödigt försäkringsskydd. Genomfördes senast i augusti 
2018. 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 är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbundsdirek-
tören är ansvarig för GRs medelsförvaltning. Målet uppfyllt.

GR ska eftersträva en väl-
skött ekonomi där all verk-
samhet bedrivs i en anda 
av god ekonomisk hushåll-
ning och i enlighet med för-
bundsstyrelsens beslut om 
finansiella mål och ramar.

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

För helåret 2018 redovisar GR ett negativt resultat på 1 476 
tkr och avvikelsen kan i sin helhet förklaras av att avsatta 
medel för GR:s utveckling av IT-miljön för gymnasieantag-
ningen nu börjat att användas och löpande avräknas de 
öronmärkta 11 000 tkr. Målet är uppfyllt då dessa medel 
avräknas separat under eget kapital och efter avräkning 
redovisas ett resultat på +1 124 tkr vilket innebär att indi-
katorn är uppfylld.

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

GR redovisar inte en ekonomi i balans för perioden på ne-
dersta raden. Tas dock hänsyn till avräkning av öronmärkta 
medel kopplat till gymnasieantagningens planerade IT-ut-
veckling så landar resultatet in på +1 124 tkr vilket ger att 
ekonomin är i balans. Varje avdelning klarar i stort uppställda 
mål vilket ger att målet är uppfyllt.

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

GR:s avdelningar redovisade per augusti ett negativt resul-
tat. Utvecklingen avdelningsvis har under året följts noga 
och dialog förts för att i möjligaste mån komma ner mot ett 
nollresultat för GR som helhet. Målet är uppfyllt för helåret.

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

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

Sjukfrånvaron för hela 2017 uppgick till 4,3 % och sjönk se-
dan tillbaka till 3,6 % per april 2018 och låg per 31/8 på 3,4 %. 
För helåret 2018 redovisar GR en total sjukfrånvaro på 3,8 % 
genom främst en ökning för de korta sjukskrivningarna. Det 
är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om max 3,5 %. 
Målet är inte uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.



Göteborgsregionens årsredovisning 2018

54

Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att - utan 
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter - tillämpa långsiktiga strategier vid behov av 
anpassning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger hand-
lingsutrymme. Sex av sju uppsatta mål inför 2018 är helt uppfyllda och där sjuktalet genom 
främst den långa sjukskrivningen ökat så att GR redovisar ett resultat över målet. Med stöd av 
genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt kommunallagens krav på 
god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2018.

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR 2018

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

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

GRs intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren redovisar GR ett samlat okorrigerat 
ekonomiskt resultat på +5 314 tkr (nedersta raden). För hel-
året 2018 redovisas dock ett negativt resultat på 1 476 tkr 
men då ska  2 600 tkr förbättra det resultatet. Dessa 2 600 
tkr avräknas de sedan från bokslut 2017 öronmärkta medlen 
för gymnasieantagningens IT-utveckling. Målet klaras såväl 
för innevarande år som för femårsgenomsnittet. Gäller såväl 
det okorrigerade resultatet som det korrigerade resultatet.

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

GR:s egna kapital per 2018-12-31, inkl. periodens resultat, 
uppgår till 55 024 tkr (56 500 tkr). Det identifierade läg-
sta måltalet inför 2018 var 41 750 tkr. Målet har därmed 
uppnåtts.

Långsiktigt ska GRs egna 
kapital vara större än dess 
skulder inklusive pensions-
skulden.

Soliditeten inklusive pen-
sionsskulden ska vara po-
sitiv.

Soliditeten uppgår per 2018-12-31 till 25,6% vilket är en för-
sämring från bokslutet 2017 med cirka tre procentenheter. 
GR uppfyller måltalet.

GR:s sammanlagda nettolå-
neskuld ska inte öka.

GR:s investeringar ska fi-
nansieras med hjälp av egna 
medel.

Årets investeringar har varit höga kopplat till att en imma-
teriell tillgång aktiverats under perioden. GR:s investeringar 
har även under 2018 kunnat finansieras med hjälp av egna 
medel. Målet är därmed uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.
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RESULTATRÄKNING GR och sammanställd 
redovisning (koncernen) (tkr)

GR Sammanställd 
redovisning

NOT nr 2018 2017 2018 2017

VERKSAMHETENS INTÄKTER 1 539 046 429 949 872 928 675 738
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 46 669 45 286 46 669 45 286
varav årsavgifter transfererade till andra regionala 
 organisationer 28 658 27 516 28 658 27 516

varav övriga intäkter 463 719 357 147 797 601 602 936

VERKSAMHETENS KOSTNADER 2,3,9 -537 312 -416 100 -877 977 -665 985

Resultat före avskrivningar 1 734 13 849 -5 049 9 753
Avskrivningar 4,5,10,11,12 -3 193 -2 763 -7 667 -8 120

Res efter avskrivningar -1 459 11 086 -12 716 1 633
Finansiella intäkter 28 69 28 69

Finansiella kostnader -45 -23 -183 -37

Resultat efter finansnetto -1 476 11 132 -12 871 1 665
Inkomstskatt 0 0 338 1 468

ÅRETS RESULTAT -1 476 11 132 -12 533 3 133

FINANSIERINGSANALYS GR och sammanställd 
redovisning (koncernen) (tkr)

GR Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT nr 2018 2017 2018 2017

Rörelseresultat före nedskrivningar och avskrivningar 1 734 13 849 -5 049 9 753

Justeringar som inte ingår i kassaflödet 8,13 -8 0 8 827 6 718

Erhållen ränta 0 0 0 1

Erlagd ränta -9 -17 -147 -31

Betald skatt 0 0 5 130 -4 500

Resultat från försäljning av aktier 0 0 0 0

Förändring av rörelsekapital löpande verksamheten 1 717 13 832 8 761 11 941

JUSTERING FÖR FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL

Förändring av lager, pågående arbete & pågående projekt 17 749 7 256 17 749 7 256

Förändring av kortfristiga fordringar 1 288 -21 747 -3 521 -14 130

Förändring av kortfristiga skulder 8 457 36 165 9 845 39 806

Förändring uppskjuten skatt 0 0 0 0

Förändring av avsättning 0 0 0 0

KASSAFLÖDE LÖPANDE VERKSAMHETEN 29 211 35 506 32 834 44 873

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiell & immateriell anläggningstillgång 4,5,10,11,12 -14 110 -430 -18 039 -9 186

Försäljning av materiell & immateriell anläggningstillgång 0 0 -953 -422

Förändring finansiella anläggningstillgångar 0 0 0 0

KASSAFLÖDE INVESTERINGSVERKSAMHETEN -14 110 -430 -18 992 -9 608

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Utdelning 0 0 0 0

Amortering av skuld 0 0 0 0

KASSAFLÖDE FINANSIERINGSVERKSAMHETEN 0 0 0 0

ÅRETS KASSAFLÖDE 15 101 35 076 13 842 35 265

Likvida medel vid årets början 85 074 49 998 148 645 113 380

Likvida medel vid periodens slut 100 175 85 074 162 487 148 645
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BALANSRÄKNING GR och sammanställd 
redovisning (koncernen) (tkr)

GR Sammanställd 
redovisning

TILLGÅNGAR NOT nr 2018 2017 2018 2017
IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Pågående nyanläggning 4, 10 1 745 0 1 745 0

Programvara 4, 10 10 567 193 10 567 193

S:a immaterialla anläggningstillgångar 12 312 193 12 312 193
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Byggnader och mark 11 0 0 31 584 36 875

Inventarier 5, 12 2 995 4 196 6 185 8 906

S:a  materialla anläggningstillgångar 2 995 4 196 37 769 45 781
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Aktier i dotterbolag 18 730 18 730 0 0

Fordran hos koncern 241 406 0 0
Uppskjuten skattefordran 14 0 0 1 256 143
S:a Finansiella anläggningstillgångar 18 971 19 136 1 256 143
LAGER & PÅGÅENDE ARBETE
Lager avseende läromedel 189 122 189 122
Pågående arbete & pågående projekt 10 201 19 716 10 201 19 716

S:a lager & pågående arbete 10 390 19 838 10 390 19 838
FORDRINGAR

Kundfordringar 47 660 58 772 77 814 89 346
Förutbetald kostnad & upplupen intäkt (inkl räntor) 12 538 10 279 36 756 38 860
Skattefordran 0 0 5 355 277
Övriga kortfristiga fordringar 9 836 2 108 13 102 7 214

S:a Fordringar 70 034 71 159 133 027 135 697
LIKVIDA MEDEL
Kortfristiga placeringar 12 994 13 030 12 994 13 030
Kassa & bank 87 181 72 044 149 493 135 615
S:a likvida medel 100 175 85 074 162 487 148 645
S:A TILLGÅNGAR 214 877 199 596 357 241 350 297

EGET KAPITAL & SKULDER 2018 2017 2018 2017
EGET KAPITAL
Balanserade vinstmedel 56 500 45 368 126 168 123 035
Årets resultat -1 476 11 132 -12 533 3 133
S:a Eget kapital 55 024 56 500 113 635 126 168
AVSÄTTNINGAR
Uppskjuten skatt 0 0 471 277
Övriga avsättningar enligt beslut 14 0 0 1 616 33
Summa avsättningar 0 0 2 087 310
KORTFRISTIGA SKULDER
Leverantörsskuld 26 376 22 654 34 528 30 059
Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 66 296 61 095 107 034 104 640
Pågående arbete & pågående projekt 57 587 49 286 57 587 49 286

Skulder till koncernföretag 3 892 1 350 0 0
Skatteskulder 679 1 159 679 1 159
Övriga kortfristiga skulder 5 023 7 552 41 691 38 675
S:a kortfristiga skulder 159 853 143 096 241 519 223 819
S:A EGET KAPITAL & SKULDER 214 877 199 596 357 241 350 297

ANSVARSFÖRBINDELSER 2018 2017 2018 2017
Kvarst. betalningsskyldighet avseende ombyggn enl 
hyresavtal

0 0 0 342

STÄLLDA SÄKERHETER
Fastighetsinteckningar 0 0 0 0
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Redovisningsprinciper – GR och 
 sammanställd redovisning
Sammanställd redovisning
I GR-koncernen ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents inflytande. Inga föränd-
ringar har skett under året i kommunalförbundets koncernsammansättning. Koncernredovis-
ningen omfattar räkenskaperna för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), det helägda 
dotterbolaget Göteborgsregionens Internationella Skola (ISGR AB), och dotterbolaget Gryning 
Vård AB, som ägs till 54 procent.

Den sammanställda redovisningen upprättas enligt förvärvsmetoden med proportionerlig 
konsolidering. Med förvärvsmetoden avses att kommunalförbundet eliminerar det förvär-
vade egna kapitalet i dotterbolagen. Proportionerlig konsolidering innebär att den andel av 
dotterbolagens räkenskaper som tas upp i den sammanställda redovisningen motsvarar den 
ägda andelen. Ekonomiska transaktioner mellan de i koncernen ingående bolagen respektive 
kommunalförbundet har i allt väsentligt eliminerats.

De kommunala bolagens redovisning är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen, bok-
föringslagen samt bokföringsnämndens allmänna råd. Vid avvikelse i redovisningsprinciper 
mellan kommunalförbundet och kommunala bolag är kommunalförbundets redovisningsprin-
ciper vägledande för den sammanställda redovisningen. Inga väsentliga skillnader i redovis-
ningsprinciper har identifierats.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER
Koncernens tillgångar och skulder upptas till anskaffningsvärdet om ej annat framgår.

TILLGÅNGAR OCH SKULDER I UTLÄNDSK VALUTA
Tillgångar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. Valutakursdifferensen 
hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under finansiella poster.

Kortfristiga placeringar
Kortfristiga placeringar är värderade i enlighet med RKR 20:s rekommendation om redovis-
ning av bank- och företagscertifikat och statsskuldväxlar.

Kundfordringar
Kundfordringar redovisas till belopp varmed de förväntas inflyta.

Varulager
Varulagret (GR) värderas till anskaffningsvärdet enligt lägsta värdets princip. Anskaffnings-
värdet beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut). Avdrag har skett för bedömd inku-
rans.

Pågående projekt – förändrad redovisningsprincip
Redovisningsprincipen avseende pågående projekt har förändrats avseende räkenskapsåret 
2018 till följd av redovisningsrekommendation härom för att ge en mer rättvisande bild.
Förändringen innebär att samtliga justeringar av pågående projekt i resultaträkningen sker 
mot intäktssidan istället för som tidigare mot antingen kostnads- eller intäktssidan. Princip-
förändringen innebär ingen resultatpåverkan och därmed tillämpas den nya principen enbart 
framåt och ej retroaktivt. 

Om den nya principen skulle använts redan under 2017 skulle de projekt där upparbetade 
kostnader överskrider erhållna intäkter (19 700 tkr) erhållit en periodiserad intäkt istället för 
en kreditering av upparbetade kostnader. Saldot avseende projekt där upparbetade kostnader 
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överskrider erhållna intäkter är 2018 10 200 tkr. I de projekt där erhållna intäkter överstiger 
upparbetade kostnader sker ingen förändring med den nya principen. Även balanskonton för 
pågående projekt är desamma 2017 som 2018.

Redovisningsprincipen framgent avseende pågående projekt lyder därmed: Pågående pro-
jekt är projekt som har ett startdatum före årsskiftet, ett slutdatum efter årsskiftet, en tydlig 
budget och ett uttalat mål. Intäkter och kostnader för respektive projekt resultatförs i takt med 
upparbetning. Om nedlagda kostnader överstiger erhållna intäkter bokförs en justering av 
mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda kost-
nader bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster 
redovisas direkt i årets resultaträkning.

Inkomstskatter
Dotterbolagens redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas eller erhållas avse-
ende aktuellt år samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordring-
ar värderas till vad som enligt företagets bedömning ska erläggas till eller erhållas från skat-
temyndigheten. Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida 
skattemässiga avdrag redovisas i den utsträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas 
mot underskott vid framtida beskattning.

Avskrivningar
Anläggningstillgångar under upparbetning (materiella och immateriella), redovisas som pågå-
ende nyanläggning. Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk.

Koncernens avskrivningar enligt plan på anläggningstillgångar baseras på tillgångarnas 
anskaffningsvärde och en uppskattad ekonomisk livslängd av 3–33 år. Avskrivningarna görs 
månadsvis.

GR har följande avskrivningsintervall: maskiner–programvara–infrastruktur–data–hemda-
torer 3 år, maskiner– kontorsinventarier–fordon–programvara 5 år, konferensmöbler 7 år, 
programvaror 10 år.

ISGR AB har följande avskrivningsintervaller: datorer-programvaror 3 år, övriga inventarier 
5 år, klassrumsinventarier 10 år. Bolaget tillämpar avskrivningsregler enligt K3.

Gryning Vård AB har följande avskrivningsintervaller: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 
5-10 år och byggnader 33 år. Bolaget tillämpar avskrivningsregler enligt K3.

Soliditet
Soliditet definieras som eget kapital i förhållande till totala tillgångar. Soliditeten anger den 
finansiella ställningen på lång sikt, dvs. den visar vilken beredskap det finns för att möta oför-
utsedda 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
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Noter GR och koncernen
NOT 1-8 AVSER GR, MEDAN NOT 9-13 AVSER KONCERNEN (SAMMANSTÄLLD REDOVISNING)

Not 3, Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer

SPECIFIKATION AV 
PERSONAL

GR

Antal årsarbetare 2018 2017
Kvinnor 117 108
Män 37 39
Summa antal årsarbetare 154 147
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 4
Män 2 2
Summa förbundsdirektör 
& ledningsgrupp 7 6

SPECIFIKATION AV 
 ANSTÄLLNINGSFORMER

Antal i
dec 

2018

Antal i
dec 

2017

Ökning/
minsk-

ning

Antal tillsvidareanställda på heltid 114 114 0
Antal tillsvidareanställda på deltid 49 41 8
Antal tidsbegränsade anställda 16 31 -15
Antal timavlönade 26 23 3
Totalt antal anställda 205 209 -4
Av tidsbegränsade anställda är 1 st vikarier för föräldralediga 2018 och 0 st 2017.

SPECIFIKATION AV 
PERSONALKOSTNADER (tkr)

GR

Löner och ersättningar 2018 2017
Styrelse, & förbundsdirektör/VD 2 156 2 138
Ledningsgrupp 3 993 4 142
Övriga anställda 
(inkl extrapersonal & arvodister) 

77 302 72 354

Avsättning pension/Återföring  pensionsavsättning 0 0

Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 107 356
Summa löner och ersättningar 83 558 78 990
Sociala avgifter enligt lag & avtal 37 589 35 225
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension 11 532 10 632
Övriga personalkostnader 1 813 1 244
Total summa personalkostnader 122 960 115 459

Not 2, Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS 
 KOSTNADER (tkr)

GR

2018 2017
Köpta tjänster, varor och 
material 266 178 152 579
Personalkostnader 122 960 115 459
Transfereringar till andra 
organisationer 28 658 27 516
Arvoden 84 471 80 394
Övriga kostnader (Ex: Lokaler, 
Utställningar och mässor) 35 045 40 152
Summa verksamhetens 
 kostnader* 537 312 416 100
*) Ej avskrivningar, bankkostnader och räntor

Not 1, Verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS 
INTÄKTER (tkr)

GR

2018 2017
Årsavgift 75 327 72 803
Erhållna bidrag 191 569 130 298
Försäljning läromedel 71 744 70 246
Deltagaravgifter kurs och 
konferens 39 828 38 015
Övriga intäkter 160 578 118 587
Summa verksamhetens intäkter 539 046 429 949
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PROGRAMVARA (tkr) GR
2018 2017

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 12 990 13 780

Inköp under året 11 833 0

Försålt/utrangerat under året 0 -790

Utgående ack. Anskaffn.värden 24 823 12 990

Ack planenliga avskrivn.

Ingående avskrivningar -12 797 -12 493

Försålt/utrangerat under året 0 790

Årets planenliga avskrivningar -1 459 -1 094

Utgående ack.planenl.avskr. -14 256 -12 797

Utgående planenligt restvärde 10 567 193

Not 4, Programvara

INVENTARIER (tkr) GR
2018 2017

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 11 857 13 397

Inköp under året 532 430

Försålt/utrangerat under året -11 -1 970

Utgående ack. Anskaffn.värden 12 378 11 857

Ack planenliga avskrivn.

Ingående avskrivningar -7 660 -7 961

Försålt/utrangerat under året 11 1 970

Årets planenliga avskrivningar -1 734 -1 669

Utgående ack.planenl.avskr. -9 383 -7 660

Utgående planenligt restvärde 2 995 4 197

Not 5, Inventarier

DIREKTAVSKRIVNA 
KORTTIDSINVENTARIER (TKR)

GR
2018 2017

Direktavskrivna korttidsinventarier 1 384 2 018

Summa direktavskrivna 
 korttidsinventarier 1 384 2 018

FINANSIELLA POSTER (tkr) GR

2018 2017

Finansiella intäkter

Ränteintäkter 0 0

Placeringar 0 0

Valutakursdifferens likvida medel 28 69

Summa finansiella intäkter 28 69

Finansiella kostnader

Räntekostnader 0 -8

Placeringar -36 -6

Bankkostnader -9 -9

Summa finansiella kostnader -45 -23

Not 6, Finansiella poster

JUSTERINGAR SOM INTE INGÅR 
I KASSAFLÖDET (tkr)

GR

2018 2017

Ej erhållen intäktsränta 28 0

Ej erlagd kostnadsränta -36 0

Summa justeringar 
som inte ingår i kassaflödet -8 0

Not 8, Justeringar som inte ingår i kassaflödet 

FINANSIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 
(tkr)

GR

AKTIER I 
DOTTERBOLAG

Aktie- & 
röstandel 2018 2017

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 7, Finansiella anläggningstillgångar

PÅGÅENDE 
NYANLÄGGNING (TKR)

GR
2018 2017

Anskaffningsvärden

Tilläggsinvestering ELIN 1 380 0

Nytt system Läromedel 365 0

Utgående ack. Anskaffn.värden 1 745 0

Utgående planenligt restvärde 1 745 0
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Not 9, Sammanställd redovisning 
Specifikation av  personal och personalkostnader

SPECIFIKATION AV 
PERSONALKOSTNADER (tkr)

Sammanställd 
redovisning

Löner och ersättningar 2018 2017

Styrelse & förbundsdirektör/VD 1) 3 811 3 976

Ledningsgrupp 17 196 14 002

Övriga anställda (inkl extrapersonal 
& arvodister) 397 348 275 147

Avsättning pension/Återföring 
pensionsavsättning 0 0

Förändring löneskuld & semester-
löneskuld -565 -43

Summa löner och ersättningar 417 790 293 082

Sociala avgifter enligt lag & avtal 169 587 118 167

Varav pensionskostnader, inkl sär-
skild  löneskatt avsättning pension 34 810 24 473

Övriga personalkostnader 13 296 9 763

Summa personalkostnader 600 673 421 012

1) I 2018 års siffror är ej VD ISGR med ibland personalkostnader, 
utan redovisas istället som köpt tjänst från GR.

SPECIFIKATION AV PERSONAL Sammanställd 
redovisning

Antal årsarbetare 2018 2017

Kvinnor 600 628

Män 268 291

Summa medeltal anställda 868 919

Not 10, Programvara (tkr)

PROGRAMVARA (tkr) Sammanställd 
redovisning

2018 2017

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 12 990 13 780

Inköp under året 11 833 0

Försålt/utrangerat under året 0 -790

Utgående ack. Anskaffn.värden 24 823 12 990

Ack planenliga avskrivn.

Ingående avskrivningar -12 797 -12 493

Försålt/utrangerat under året 0 790

Årets planenliga avskrivningar -1 459 -1 094

Utgående ack.planenl.avskr. -14 256 -12 797

Utgående planenligt restvärde 10 567 193

Not 11, Sammanställd redovisning, 
Byggnader och mark

BYGGNADER OCH MARK 
(tkr)

Sammanställd 
redovisning

2018 2017

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 51 828 51 048

Inköp under året 3 825 7 934

Pågående nyanläggning 0 0

Utrangering pågående nyanläggning -299 -3 900

Försålt/utrangerat under året -9 997 -3 253

Utgående ack. Anskaffn.värden 45 357 51 829

Ack planenliga avskrivn.

Ingående avskrivningar -14 954 -12 255

Försålt/utrangerat under året 4 129 660

Årets planenliga avskrivningar -2 948 -3 359

Utgående ack. planenl. avskr. -13 773 -14 954

Utgående planenligt restvärde 31 584 36 875

Not 12, Sammanställd redovisning, Inventarier

INVENTARIER (tkr) Sammanställd 
redovisning

2018 2017

Anskaffningsvärden

Ingående anskaffningsvärde 26 847 31 202

Inköp under året 636 1 252

Försålt/utrangerat under året -2 566 -5 608

Utgående ack. Anskaffn.värden 24 917 26 846

Ack planenliga avskrivn.

Ingående avskrivningar -17 939 -19 448

Försålt/utrangerat under året 2 467 5 175

Årets planenliga avskrivningar -3 260 -3 667

Utgående ack.planenl.avskr. -18 732 -17 940

Utgående planenligt restvärde 6 185 8 906

Not 13, Justeringar som inte ingår i kassaflödet

JUSTERINGAR SOM INTE 
INGÅR I KASSAFLÖDET (tkr)

Sammanställd 
redovisning

2018 2017

Förändring avsättning 1 616 -628

Reavinst vid försäljning av inventarier -842 -608

Reaförlust vid försäljning av inventarier 1 795 1 030

Utrangering inventarier 6 266 6 924

Ej erhållen intäktsränta 28 0

Ej erlagd kostnadsränta -36 0

Summa justeringar som 
inte ingår i kassaflödet 8 827 6 718

PÅGÅENDE 
NYANLÄGGNING (TKR)

GR
2018 2017

Anskaffningsvärden

Tilläggsinvestering ELIN 1 380 0

Nytt system Läromedel 365 0

Utgående ack. Anskaffn.värden 1 745 0

Utgående planenligt restvärde 1 745 0
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Not 14, Avsättningar

AVSÄTTNINGAR (tkr) Sammanställd 
redovisning

2018 2017

Avsättning avvecklingskostnader *)

Redovisat värde vid årets början - -

Nya avsättningar 1 616 -

Ianspråktagna avsättningar - -

Outnyttjade belopp som återförts - -

Förändring av nuvärdet - -

Utgående avsättning 1 616 -

Avsättning uppskjuten skatt **)

Redovisat värde vid årets början 143 -

Nya avsättningar 1 113 -

Ianspråktagna avsättningar - -

Outnyttjade belopp som återförts - -

Förändring av nuvärdet - -

Utgående avsättning 1 256 -

*) Avsättningen avser avvecklingskostnader inom Gryning vård AB, 
vilka utbetalas första kvartalet 2019.
**) Avsättningen avser uppskjuten skatt avseende Gryning Vård AB
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Revisionsberättelse för år 2018
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Revisionsberättelse för år 2018 forts.
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Förbundsstyrelsen 2018

MANDATFÖRDELNING

Ledamöter
PER KOMMUN ordinarie ersättare
Ale kommun 1 0
Alingsås kommun 0 2
Göteborgs kommun 8 0
Härryda kommun 1 0
Kungsbacka kommun 1 2
Kungälvs kommun 2 1
Lerums kommun 1 0
Lilla Edets kommun 1 1
Mölndals kommun 3 0
Partille kommun 2 0
Stenungsunds kommun 1 2
Tjörns kommun 1 1
Öckerö kommun  0  2

 22  11

Ledamöter
PER PARTI ordinarie ersättare
Arbetarpartiet 
Socialdemokraterna 6 4
Moderata Samlingspartiet 6 3
Liberalerna 2 1
Miljöpartiet de gröna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Kristdemokraterna 1 0  
Sverigedemokraterna 2 1 
Centerpartiet  1  0
 22 11

KVINNOR 11 4
MÄN 11 7
 22  11

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ledamöter
Jonas Ransgård (M), ordf* Göteborg
Dennis Jeryd (S), 1:e vice ordf* Lerum
Stefan Svensson (M), 2:e vice ordf* Partille
Ann-Sofie Hermansson (S), 3:e vice ordf* Göteborg
Marina Johansson (S) Göteborg
Åse-Lill Törnqvist (MP) Göteborg
Helene Odenjung (L) Göteborg
Lars Hansson (SD) Göteborg
Marie Östh-Karlsson (S) Mölndal
Per Vorberg (M) Härryda
Daniel Bernmar (V) Göteborg
Miguel Odhner (S) Kungälv
Sofia Westergren (M) Stenungsund
Jenny Svanergren (MP) Partille
Paula Örn (S) Ale
Hans Forsberg (M) Kungsbacka
David Lega (KD) Göteborg
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Martin Johansen (L) Tjörn
Christina Martinsson (SD) Kungälv
Hans Bergfelt (M) Mölndal
Marie Lindqvist (V) Mölndal 

Ersättare
Joakim Järrebring (S) Alingsås
Arne Lernhag (M) Öckerö
Carlos Rebelo da Silva (S) Lilla Edet
Anders Holmensköld (M) Kungälv
Anna Hansson (MP) Alingsås
Ulrika Landergren (L) Kungsbacka
Kenth Wallin (SD) Kungsbacka
Maria Brauer (S) Öckerö
Anders G Högmark (M) Tjörn
Birgit Lövkvist (V) Stenungsund
Bo Pettersson (S) Stenungsund 

* utgör styrelsens presidium/arbetsutskott
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Arbetsmarknad
Eva Carlsson (S) ordf Partille
Zara Blidevik (M) vice ordf Lilla Edet
Ingrid Inhammar (S) Ale
Per Tranberg (M) Alingsås
Ann Catrine Fogelgren (L) Göteborg
Marcus Silverbåge (SD) Göteborg
Jonas Attenius (S) Göteborg
Inga-Lena Persson (MP) Härryda
Marianne Pleijel (M) Kungsbacka
Charlotta Windeman (M) Kungälv
Anette Holgersson (V) Lerum
Ulrica Frick (MP) Mölndal
Gunnar Lidén (M) Stenungsund
Benny Halldin (S) Tjörn
Ronnie Bryngelsson (S) Öckerö

Miljö och samhällsbyggnad
Henrik Munck (MP) ordf. Göteborg
Mikael Berglund (M) vice ordf Ale
Thorsten Larsson (M) Alingsås
Jöran Fagerlund (V) Göteborg
Hampus Magnusson (M) Göteborg
Mikael Johannison (M) Härryda
Fredrik Hansson (C) Kungsbacka
Maria Kjellberg (MP) Kungälv
Olle Adolfsson (S) Lerum
Carlos Rebelo Da Silva (S) Lilla Edet
Joel Olsson (SD) Mölndal
Isabell Asadian Falahieh (S) Partille
Olof Lundberg (S) Stenungsund
Benny Andersson (S) Tjörn
Göran Ohlsson (L) Öckerö

De politiska styrgrupperna 2018

Sociala området
Henrik Ripa (M) ordförande Lerum
Eva Borg (S) vice ordförande Kungsbacka
Kennet Sandow (SD) Ale
Sebastian Aronsson (S) Alingsås
Marina Johansson (S) Göteborg
Manijeh Mehdiyar (MP) Göteborg
Maria Rydén (M) Göteborg
Anna Palmér (S) Härryda
Mona Haugland (S) Kungälv
Mats Nilsson (V) Lilla Edet
Marcus Claesson (L) Mölndal
Jonas Mårdbrink (M) Partille
Lena Hedlund (KD) Stenungsund
Azar Hedemalm (MP) Tjörn
Claes Magnusson (M) Öckerö

Utbildningsgruppen
Helene Odenjung (L), ordförande Göteborg
Patrik Linde (S), vice ordförande Härryda
Toni Andersson (V) Ale
Ulf Carmesund (S) Alingsås
Ingrid Andreae (S) Göteborg
Kristina Tharing (M) Göteborg
Karin Pleijel (MP) Göteborg
Anders Ekström (M) Kungsbacka
Johan Holmberg (S) Kungälv
Rutger Fridholm (MP) Lerum
Camilla Olofsson (M) Lilla Edet
Solveig Hallin (S) Mölndal
Angela Fasth (M) Partille
Lilemor Arvidsson (M) Stenungsund
Thord Jansson (SD) Tjörn
Martina Kjellqvist (KD) Öckerö
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www.goteborgsregionen.se

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har valt 
att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt, har myndig-
hetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och är storstadsre-
gionens 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.


