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Till örbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalftirbund
Till styrelsen i Göteborgsregionens kommunalörbund

GRANSKNINGSRAPPORT DELÅRSBOKSLUT AUGUSTI 2021

avseende Göteborgsregionens kommunalförbund, org ff 222000-0265

Uppdraget
Vi, revisorer for Göteborgsregionens kommunalf<irbund, skall bedöma om resultatet i
delårsrapporten är örenligt med de finansiella och verksamhetsmässiga mål som
forbundsfullmäktige beslutat om. Vårt uppdrag har sin utgångspunkt i kommunallagens
bestämmelser om god ekonomisk hushållning.

Granslvting
För att kunna uttala oss om huruvida Göteborgsregionens kommunalftirbund har en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet har vi översiktligt granskat delårsrapporten per 3l
augusti 202l.Kommunallagen foreskriver att budgeten skall innehålla mål och riktlinjer
för verksamheten samt mål som är av betydelse f<ir en god ekonomisk hushållning, såväl
finansiella som verksamhetsmässiga måI. Dessa mål skall foljas upp i delårsrapporten och
i årsredovisningen.

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

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

Ekonomiskt resultat
Resultatet för Göteborgsregionens kommunalförbund under perioden j anuari-august i 2OZl
är negativt med -5 838 tkr. Prognosen ftir räkenskapsåret 2021 är ett negativt resultat om
-4 250 tkr. Prognosen innebär att Göteborgsregionens kommunalförbund förväntas uppnå
en ekonomi i balans för helåret, beaktat lämnad budget pä -4 500 tkr. Vi har ingen
anledning att göra någon annan bedömning, beaktat de osäkerhetsfaktorer som en prognos
ändå innebär.

Måluppfyllelse - God ekonomisk hushållning
Förbundsfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmässiga mål och tre finansiella mål
som är av betydelse ör god ekonomisk hushållning. Till de sju målen kopplas indikatorer.
Förbundsfullmäktige har i budget 2021 formulerat nya krav på när god ekonomisk
hushållning ska anses vara uppfylld. Där framgår att för att god ekonomisk hushållning ska
anses vara uppfylld ska minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de
finansiella målen vara uppfyllda för helåret.

I delårsrapporten framgår att två av de verksamhetsmässiga målen inte uppnås för perioden
januari till augusti. I delårsrapporten görs dock bedömningen att samtliga mål kommer att
uppnås per helåret. Utifrån detta är den samlade bedömningen att god ekonomisk
hushållning f<irväntas uppnås ftir helåret.

olt



Vi konstaterar att det, liksom ftiregående år, saknas uppfoljning av mål ftir god ekonomisk
hushållning gällande Göteborgsregionens kommunalförbunds bolag.

Bedömning
Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap.2 $, granskat om resultatet är fiirenligt
med ftirbundsfullmäktiges mål och riktlinjer ftir god ekonomisk hushållning. Vi bedömei,
utifrån avrapporteringen i delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt är ftirenligt med de
mål som ftjrbundsfullmäktige fastställt. Vi delar bedömningen att god ekonomisk
hushållning ftirväntas kunna uppnås f<ir helåret.

Vi bedömer att delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med Lag om kommunal
bokftiring och redovisning 13 kap. Delårsrapport och Rådet f<ir kommunal redovisning
rekommendation R I 7 Delårsrapport.

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

Göteborg den 9 november 2021

fuu*
Thomas Svensson

Anna Lena Mellqurst

Sven Per Waborg

Cederborg
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Granskning delårsrapport

Upplägg

► Metod

► Iakttagelser

► Slutsats
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Granskning delårsbokslut

Metod

► Översiktlig analytisk granskning balans- och resultaträkningar

► Jämförelse av utfall resultaträkning mot förväntan, vanligen budget 

för perioden

► Jämförelse av utgående balanser per 210831 i balansräkningen 

mot förväntan, vanligen utgående balanser per 201231 och 

200831

► Förfrågningar avseende väsentliga avvikelser

► Avstämning delårsrapport mot huvudbok

► Övergripande intervju med ekonomichef om eventuella 

förändringar i redovisningsprinciper, väsentliga händelser m.m.

► Översiktlig granskning av måluppfyllelse utifrån god ekonomisk 

hushållning
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Iakttagelser

► Effekter av Covid 19
► Vi kan konstatera att GR gör ett sämre resultat än budget, till stor del på grund av ökade 

kostnader gentemot budget i utvecklingsarbetet kring gymnasieantagningssystemet INDRA. 

Utvecklingsarbetet, och därmed kostnaderna, har bland annat skett tidigare jämfört med hur 

budgeten periodiserats. Förbundet har även fortsatt negativa effekter av covid-19, t ex i 

Utbildningsverksamheten där utbildningar inte kunnat genomföras vilket ger minskade intäkter. 

Personal har inte nyttjat ledigheter i samma omfattning som tidigare och därmed ökar 

personalskulderna. 

► Ändrad redovisningsprincip i hantering av bidrag från 

Skolverket för vuxenutbildning
► GR:s omsättning per 2021-08-31 har minskat jämfört med 2020-08-31, vilket förutom covid-

relaterade orsaker till största del beror på en förändrad hantering av statsbidrag för 

vuxenutbildning. Statsbidragen vidaretransfereras till kommunerna. Tidigare år har 

statsbidragen redovisats som intäkter och kostnader. Från och med 2021 redovisas dessa 

statsbidrag via balansräkningen i syfte att ge en mer rättvisande bild. 

► Rättstvister och krav
► Inga väsentliga tvister noterade.
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Iakttagelser

► GR
► Vi har inga väsentliga noteringar från granskningen av delårsbokslutet 

avseende GR. Vi kan konstatera att kommunalförbundet redovisar ett 

negativt resultat om -5 838 tkr för perioden januari-augusti och prognosen 

för räkenskapsåret är ett resultat på -4 250 tkr. Budgeterat resultat för 

perioden är – 4 579 tkr och för helåret -4 500 tkr. 

► ISGR
► Vi kan konstatera att bolaget redovisar ett positivt resultat i delårsbokslutet 

med +5 732 tkr, vilket är +5 732 tkr bättre än budget. Detta beror dels på 

en restriktiv budget (nollresultat), dels även på den säsongseffekt per 

delårsbokslutet som kommer av att skolans kostnader är lägre under 

sommarlovet. Prognos för helåret är nu +2 700 tkr. Antalet elever har 

minskat något jämfört med vårterminen, i övrigt har verksamheten återgått 

till att undervisningen sker på plats igen. Några andra väsentliga 

iakttagelser har inte framkommit i granskningen.
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Iakttagelser

Delårsbokslutet

► Gryning Vård AB

► Bolaget redovisar ett negativt resultat i delårsbokslutet med -1 353 

tkr, vilket är 593 tkr bättre än budgeterat. 

► Grynings Barn- och familjeenheter har haft en god utveckling 

under 2021 men Ungdom, Öppenvård och Beroendevård ser en 

fortsatt minskad efterfrågan, även utifrån 2020 års nivå. Under 

våren avvecklade bolaget en ungdomsenhet och man fortsätter 

försöka minska sina kostnader. Kostnader kopplade till avveckling 

och anpassning gör att prognosen på helår justerats till ett resultat 

om -5,3 mnkr.
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God ekonomisk hushållning - förutsättningar

Budgeten ska enligt kommunallagen innehålla verksamhetsmål och 

finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

► Det bör enligt praxis finnas en definition av vad god ekonomisk 

hushållning innebär. Det vill säga vad som krävs för att det ska gå att säga 

att god ekonomisk hushållning föreligger. 

Målen ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen.

► I delårsrapporten bör styrelsen göra en bedömning av måluppfyllelsen per 

helåret. Det bör också göras en bedömning av huruvida god ekonomisk 

hushållning uppnås. 

► Lag om kommunal bokföring och redovisning ställer från och med 2019 

krav på att mål för god ekonomisk hushållning ska utvärderas även för 

bolagen med återkoppling till fullmäktige.
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God ekonomisk hushållning - iakttagelser

Målavstämning god ekonomisk hushållning, verksamhetsmål GR:s

bedömning

GR:s verksamheter ska hantera beslutade budgetmedel rationellt 

och effektivt så att de gör mesta möjliga nytta för GR och våra 

medlemskommuner.

GR:s tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande sätt.

GR ska eftersträva en välskött ekonomi där all verksamhet 

bedrivs i en anda av god ekonomisk hushållning och i enlighet 

med förbundsfullmäktiges beslut om finansiella mål och ramar.*

Den totala sjukfrånvaron för GR:s medarbetare ska hållas på en 

fortsatt låg nivå.*

= Målet helt uppfyllt  

= Målet ej uppfyllt  

*Målet prognosticeras att uppfyllas för helåret. 
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God ekonomisk hushållning - iakttagelser

Målavstämning god ekonomisk hushållning, finansiella 

mål

GR:s

bedömning

GR ska redovisa ett genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat 

över en femårsperiod.

Långsiktigt ska GR:s egna kapital vara större än dess skulder 

inklusive pensionsskulden.

GR:s sammanlagda nettolåneskuld ska inte öka.
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God ekonomisk hushållning – iakttagelser

► Förbundsfullmäktige har i budget 2021 formulerat nya villkor för när god 

ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld. God ekonomisk hushållning 

ska anses vara uppfylld då: 

► Minst hälften av de verksamhetsmässiga målen är uppfyllda för helåret.

► Samtliga av de finansiella målen är uppfyllda för helåret.

► I delårsbokslutet görs avstämning av målen för god ekonomisk hushållning. 

► Vi noterar att GR i delårsrapporten per augusti inte följer upp några mål för 

god ekonomisk hushållning specifikt för förbundets bolag.

► Den samlade bedömningen som görs i delårsrapporten är att GR förväntas 

uppfylla kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för helåret. 
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Samlad bedömning

►► Vi delar bedömningen att GR kan förväntas uppfylla kommunallagens krav på

god ekonomisk hushållning för helåret.

► Vår bedömning är att förbundsstyrelsen bör bereda mål för god ekonomisk

hushållning som inbegriper även förbundets bolag samt följa upp dessa i

samband med delårsbokslut och årsredovisning.

► Vi bedömer att det vid vår översiktliga granskning av delårsrapporten inte

framkommit några omständigheter, beaktat ovanstående noteringar, om att

delårsrapporten innehåller väsentliga felaktigheter. Vi bedömer vidare att

delårsrapporten i huvudsak är upprättad i enlighet med Lag om kommunal

bokföring och redovisning 13 kap. Delårsrapport och Rådet för kommunal

redovisning rekommendation R17 Delårsrapport.

Presentation title



GöTEBORcS
REGIONEN 2021-rt-09

Iill Förbundsslyrelsen

lögesropporl löponde gronskning finonsiell redovisning 2021

På uppdrag av de fiirtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalfiirbund (GR) har EY
genomfort en granskning av intem kontroll inom redovisningsområdet (löpande granskning). Syftet
med granskningen år att granska väsentliga konton och processer samt den interna kontrollen i
identifierade väsentliga flöden. Granskningen innefattar fiirbundsstyrelsens örvaltning av fiirbundet.

Den samlade bedömningen är att den interna kontrollen är god. Utifrån genomfiird granskning har
vissa mindre fiirslag till fiirbättringar identifierats. Utöver dessa har inga problem med avseende på
det kommande årsbokslutet identifi erats.

Granskningsrapporten översänds fijr kännedom till forbundsstyrelsen.

Göteborg den 9 november 2021

Thomas Svensson
Ordft)rande

Sven R.
Vice ordftirande
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

 

Som ett led i revisionen har våra noteringar från granskning av intern kontroll i 

redovisningen sammanställts. 

 

Sammanfattningsvis är det vår bedömning att den interna kontrollen i huvudsak är god. 

 

Vår granskning täcker endast områden och aspekter väsentliga för revisionen och är ej av 

sådan omfattning att den täcker in alla eventuella svagheter i rutiner och intern kontroll. 

Föreliggande rapport är upprättad i avvikelseform, vilket innebär att det som granskats utan 

notering inte kommenteras. 

1.2. Granskningsansats 

Vår granskning av den interna kontrollen omfattar granskning och bedömning av följande 

processer och konton enligt upprättad riskanalys och granskningsplan: 

 

 Bokslutsprocessen 

 Inköpsprocessen 

 Löneprocessen 

 Intäktsprocessen 

 Projektredovisning 

 

 

Ovanstående granskning av processer innebär att vi följer hela flödet, det vill säga, från det 

att en intäkt eller kostnad genereras tills dess att bokning i huvudboken utförs och slutlig 

reglering sker. Vi har även utfört vissa allmänna revisionsåtgärder såsom: 

 

 Kontoanalys och stickprov väsentliga intäkts- och kostnadskonton 

 Uppföljning av lägesrapport från 2020 års granskning 

 Stickprov på momsredovisning 

 Granskning av rutiner för närståendetransaktioner 
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2. Utförd granskning 

2.1. Bokslutsprocessen 

2.1.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Bokslutsprocessen är central utifrån att det sker en mängd avstämningar, reserveringar och 

bedömningar som kan påverka bokslutet. Den risk för fel, i redovisningen, som föreligger i 

bokslutsarbetet innebär att bokslutsprocessen alltid bedöms som väsentlig. 

 

Vi har gått igenom rutiner för bokslutsarbetet rörande ansvar, avstämningar, 

periodiseringar mm med representanter för kommunalförbundet.  

2.1.2. Gjorda iakttagelser 

GR har en tidplan för bokslutsarbetet och det finns instruktioner och mallar som skickas ut 

till dotterbolagen inför delår- och årsbokslut. Tidplanen för årsbokslutet fastställs årligen i 

november.  

2.1.3. Förslag till förbättringar 

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

förbättringar. 

 

2.2. Inköpsprocessen 

2.2.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Rutin för inköpsprocessen och hantering av behörigheter, attester m.m. har granskats. Vi 

har stämt av processen med personal samt granskat ett flertal stickprov för att verifiera 

fakturornas utformning, kontering, attestering, koppling till verksamheten, beställning, 

följsamhet till ramavtal och att utbetalning sker av två i förening. Vidare har vi granskat att 

det för ändring av behörigheter i bank krävs två i förening. Ett särskilt framtaget 

granskningsprogram för väsentliga kontroller i processen har använts.  
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2.2.2. Gjorda iakttagelser 

Vi har, liksom föregående år, noterat att vissa personer själva kan lägga till en extern 

mottagare vid betalning via Swedbank. Kommunalförbundet har dock en kompenserande 

kontroll genom att en person en gång per kvartal granskar, signerar och sparar logglistor 

över gjorda ändringar i grunddata. Kontrollen utförs av medarbetare som ej har behörighet 

att ändra grunddata. Vidare krävs två i förening för samtliga betalningar och betalning kan 

ej ske utan att ansvarig chef har attesterat underlag. Kommunalförbundets bedömning är 

att det är låg risk för fel i samband med tillägg av extern mottagare i bank. Vi bedömer att 

de kompenserande kontrollerna och att det alltid är två i förening vid betalning minskar den 

identifierade risken.  

2.2.1. Förslag till förbättringar 

Inga förslag till förbättringar har identifierats.  

 

2.3. Intäktsprocessen 

2.3.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har granskat rutin för intäkter och kreditfakturor och kommunalförbundets egna 

kontroller, uppföljningar och rutinbeskrivningar. Vi har stämt av processen med personal 

samt granskat ett flertal stickprov för att granska intäkterna. Ett särskilt framtaget 

granskningsprogram för väsentliga kontroller i processen har använts.  

2.3.2. Gjorda iakttagelser 

Föregående år noterade vi att det saknades en rutinbeskrivning för ett av systemen vid 

bokning av kurser och konferenser, BookIT. Vi noterade även att rutinbeskrivning 11-004 

”Registrera inbetalning i kundreskontran” behövde uppdateras med anledning av att GR 

under år 2020 bytt bank. Vi kan i årets granskning konstatera att GR har upprättat och  

uppdaterat sina skriftliga rutinbeskrivningar.  

 

2.3.3. Förslag till förbättringar 

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



 

5 

 

2.4. Personalkostnader 

2.4.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har granskat löneprocessen och gått igenom väsentliga kontroller i enlighet med särskilt 

framtaget granskningsprogram samt genomfört en så kallad ”walkthrough”, vilket innebär 

att vi följer en medarbetares lön från registrering till dess att lönefil godkänns och skickas 

vidare för betalning. Därutöver har ett antal löner stickprovsmässigt granskats mot 

dokumenterade underlag.  

2.4.2. Gjorda iakttagelser 

Vi har granskat stickprov avseende skilda anställningsformer som visstidsanställning, 

timanställning liksom hantering av arvodister. Vi har inte några avvikelser att rapportera.  

2.4.3. Förslag till förbättringar 

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

 

2.5. Projektredovisning 

2.5.1. Beskrivning av genomförd granskning 

Vi har översiktligt granskat projektredovisningsprocessen genom intervju och stickprovsvis 

granskning av intäkter och kostnader i projekt. Vidare har vi följt upp projekt som varit 

vilande mer än sex månader.  

2.5.2. Gjorda iakttagelser 

Vid stickprovsgranskning av projekt noterade vi att ett projekt hade väsentligen mer intäkter 

jämfört med projektets budget. Vid avstämning med GR visade det sig att 

intäktstransaktionen felaktigt hade redovisats två gånger. Felet är nu justerat. Vid 

uppföljning av vilande projekt har vi noterat att fler projekt än normalt har varit vilande i mer 

än sex månader på grund av pandemin. Restriktioner kring fysiska möten har hindrat 

planerade aktiviteter, som kommer utföras så snart restriktionerna släpps.  
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2.6. Fördjupad granskning projektredovisning  

2.6.1. Beskrivning av genomförd granskning  

Resultatet av granskningen kommen att rapporteras i en separat rapport. 

 

2.7. Granskning av väsentliga närståendetransaktioner 

Vi har följt upp om kommunalförbundet har en närståendeförteckning samt rutiner för 

eventuella transaktioner med närstående parter. Vidare har vi granskat hos Bolagsverket 

registrerade engagemang för förbundsdirektör, chef Arbetsmarknad, chef Social välfärd, 

chef Miljö och samhällsbyggnad samt chef Utbildning. I de fall ett engagemang har noterats 

har vi följt upp transaktioner mot förbundets leverantörsregister.  

 

2.7.1. Gjorda iakttagelser 

Vi konstaterar att kommunalförbundet, likt föregående år, inte har upprättat en 

närståendeförteckning. Vidare kan vi konstatera att kommunalförbundet inte heller har tagit 

fram skriftliga rutiner för transaktioner med närstående parter. Rutinen sedan tidigare är 

att medarbetare i samband med medarbetarsamtal får fråga om det finns någon bisyssla att 

rapportera in. För politiker är rutinen att politikerna själva anmäler jäv vid ett möte när så 

är påkommet.  

 

Vi har vid vår stickprovsvisa granskning inte noterat några transaktioner som synes vara 

genomförda på annat än marknadsmässiga villkor.  

 

2.7.1. Förslag till förbättringar 

Vi rekommenderar fortsatt att kommunalförbundet upprättar skriftliga rutiner för hur 

eventuella närståendetransaktioner skall anmälas och hanteras för medarbetare.  
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2.7.2. Kommunalförbundets kommentarer 

 

GR kommer att försöka få till denna rutin nu när fokus kan övergå från att parera för 

konsekvenserna ur den pågående pandemin. Plan är att detta ska utföras under våren 2022.  
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3. Identifierade eller befarade problem inför det kommande 

årsbokslutet 

 

Vi har inte, förutom ovanstående noteringar, identifierat några problem med avseende på 

det kommande årsbokslutet. 

 

 

 

Göteborg den 1 november 2021 

 

 

 

___________________   ________________ 

Hans Gavin    Maria Strandberg  

Huvudansvarig revisor   Granskningsledare  

Ernst & Young AB   Ernst & Young AB 
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Sammanfattning 
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har EY genomfört en granskning av GR:s arbete med att stödja medlemskommunerna i sitt 

arbete med kompetensförsörjning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om 

förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet 

med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Granskningen visar att den formella styrningen av kompetensförsörjningsarbetet utgår ifrån 

Förbundsordning, Strategisk inriktning 2020–2023, och Plan och detaljbudget 2021. 

Styrkedjan är väl förankrad i GR:s organisation och ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet 

inom GR: organisation upplevs som tydligt.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning sker inom olika samverkansytor. Samverkan i branschråd 

inom offentlig sektor lyfts som viktiga samverkansforum där kommunerna med stöd av GR kan 

ta ett gemensamt grepp om regionens kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning och GR:s 

samverkan med arbetsförmedlingen är exempel där GR bidrar till medlemskommunernas 

arbete med kompetensförsörjning. 

 

Granskningen visar att förbundsstyrelsen tar del av uppföljning av kompetensförsörjnings-

arbetet via delårs- och årsrapporter. I förekommande fall får förbundsstyrelsen dragningar från 

chefsnätverken. Genom protokollstudier kan vi inte se att föredragningar från chefsnätverken 

avseende kompetensförsörjning har ägt rum under 2021 för förbundsstyrelsen. 

 

Granskningens sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för 

ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning 

och uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetens-

försörjning. Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser lämnar vi därför inga 

rekommendationer till förbundsstyrelsen.  
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Kompetensförsörjning är ett samlingsbegrepp för personalförsörjning, kompetensutveckling 

och kompetensomställning. Tillgången till rätt kompetens är en strategisk fråga för alla 

Sveriges kommuner, då den påverkar möjligheten att leva upp till givna uppdrag och krav som 

ställs enligt lagstiftning. Förbundsfullmäktige i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) 

har i den strategiska inriktningen formulerat sex utmaningar som GR ska fokusera på under 

perioden 2020–2023. En av de utmaningarna är utbildning och kompetensförsörjning inom 

offentlig sektor och näringsliv. 

Enligt GR:s plan- och detaljbudget 2021 är matchning av kompetens fortsatt en stor utmaning 

för regionens arbetsliv, inte minst på grund av den strukturomvandling som arbetsmarknaden 

befinner sig i, där arbetsuppgifter förändras och nya kompetenser efterfrågas. Under 2019 och 

2020 växlade GR upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning; fler arenor och 

samverkansplattformar skapades. Under 2021 inriktas arbetet med kompetensförsörjning 

inom offentlig sektor på äldreomsorg, förskola och grundskola. Ett nytt branschråd för 

äldreomsorg ska etableras och de befintliga branschråden för förskola och grundskola 

utvecklas ytterligare. GR planerar även att undersöka förutsättningarna för att etablera ett 

branschråd inom området funktionsstöd. När det gäller kompetensförsörjning inom näringslivet 

ligger fokus under 2021 på omställning av kompetens inom bland annat fordonsindustrin, 

besöksnäringen och handeln. 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) skriver i sin strategi för kompetensförsörjning inom 

bland annat socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård att antalet barn och äldre i 

befolkningen ökar kraftigt under de kommande tio åren. Antalet personer i arbetsför ålder ökar 

samtidigt i lägre utsträckning, i vissa delar av landet minskar till och med antalet. Konkurrensen 

om arbetskraften på hela arbetsmarknaden väntas därför öka, vilket ställer högre krav på 

kommuners kompetensförsörjning. 

Mot bakgrund av ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen 

bedömt det som väsentligt att granska förbundets styrning, ledning och uppföljning av det 

stödjande arbetet med kompetensförsörjning. I God revisionssed framgår de grunder som 

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

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

uppföljning. 

1.2. Syfte och revisionsfrågor 

Granskningens syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig 

styrning, ledning och uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning. 
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I granskningen besvaras följande revisionsfrågor: 

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning avseende 
arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning? 

o Finns det tydliga mål och styrdokument inom området?  

o Är dessa mål och styrdokument implementerade i GR:s verksamhet? 

► Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och rapportering av 
arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning? 

o Hur följs GR:s insatser på området upp? 

o Vad visar uppföljningen? Kan effekt av insatserna påvisas?  

► Hur ser utvalda medlemskommuner på GR:s arbete med att stödja dem i 
kompetensförsörjning?  

1.3. Revisionskriterier 

Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens 

analyser, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av: 

► Kommunallagen (2017:725) 6 kap 4 § och 6 § som reglerar nämnders och 
styrelsens ansvar 

► Förbundsstyrelsens reglemente  
► Förbundsspecifika riktlinjer och policys med relevans för området 

 

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 1.  

1.4. Metod 

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

 

Intervjuer har hållits med presidiet i förbundsstyrelsen, förbundsdirektör, avdelningschefer med 

ansvar för branschråden förskola, grundskola respektive äldreomsorg.  

Därutöver har intervjuer även hållits med valda representanter från medlemskommunerna som 

deltar i branschråd förskola, branschråd grundskola och branschråd äldreomsorg. Urvalet av 

intervjupersoner för branschrådsrepresentanterna har varit strategiskt med sikte på att välja 

fem medlemskommunerna utifrån principen större kommuner, mindre kommuner och krans-

kommuner.  

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten. 

1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd 

Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser förbundsstyrelsen.  
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2. GR:s styrning och ansvar inom kompetensförsörjningsarbetet 

2.1. Tydlig kedja i styrande dokument  

Kompetensförsörjningen är en viktig del i det uppdrag GR har gentemot 

medlemskommunerna. Kompetensförsörjning finns beskrivet i Förbundsordningen såväl som 

i Strategisk inriktning 2020–2023 och i Plan och detaljbudget 2021. Dessa tre styrdokument är 

centrala för förbundstydelsens styrning och ledning vad gäller GR:s arbete i att stödja 

medlemskommunerna i arbetet med kompetensförsörjning.   

 

2.1.1. Förbundsordningen 

Förbundsordningen är GR:s viktigaste styrande dokument och fastställer förbundets ändamål 

och verksamhet. I förbundsordningen framgår att förbundet har två funktioner. För det första 

är det myndighetsutövande inom utbildning, som bland annat innebär att svara för antagningen 

till gymnasieskolan, svara för anordnande av lärande för vuxna, bedriva internationellt inriktad 

förskoleklass-, grund- och gymnasieskolverksamhet samt verksamhet för fritidshem. För det 

andra är förbundet ett samverkansorgan inom arbetsmarknad, miljö och samhällsbyggnad, 

social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå, utbildning och näringsliv.  

 

Det som i nu gällande förbundsordning, som trädde i kraft 2020, framgår vad gäller 

kompetensförsörjning är att GR:s verksamhet bland annat syftar till att ”bedriva 

kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring kompetens-

försörjning”. 

 

I intervju beskrivs styrningen av kompetensförsörjningsarbetet följa förbundets styrkedja.  GR:s 

mål är att bedriva kompetensutveckling och samordna kommunernas mötesplats för forskning, 

kunskapsbaserad verksamhetsutveckling och även jobba med omställning i förhållande till 

teknikutveckling. 

 

2.1.2. Strategisk inriktning 2020–2023  

Strategisk inriktning 2020–2023 är det för förbundet styrande dokumentet för verksamheten 

under innevarande mandatperiod. Den strategiska inriktningen pekar ut sex utmaningar som 

GR behöver fokusera på att möta under de kommande åren. Dessa utmaningar finns inom 

områden där GR ser att regionalt samarbete kan göra stor skillnad. I likhet med 

Förbundsordningen beskriver Strategisk inriktning 2020–2023 kompetensförsörjningen som 

en av dessa utmaningar. I tillägg ges också exempel på hur kompetensförsörjningsarbetet 

hänger ihop med de globala målen i Agenda 2030. För området kompetensutveckling är de 

målen: 

 

 Ingen fattigdom  

 God utbildning för alla  

 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk utveckling  

 

I Strategisk inriktning 2020–2023 beskrivs att kompetensförsörjning handlar både om att få 

elever att klara av skolan med godkända betyg och att erbjuda möjligheter att utvecklas efter 
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skoltiden. Människor behöver besitta den kompetens som efterfrågas. I regionen beskrivs det 

att flera branscher där bristen på arbetskraft med rätt utbildning ökar. Kontinuerlig kompetens-

utveckling måste vara lättillgänglig och gå i takt med verksamhets- och teknikutveckling.  

 

Vidare framgår i Strategisk inriktning 2020–2023 hur GR arbetar i samverkan med 

kommunerna för att bidra till deras arbete med kompetensförsörjningen. Bland annat arbetar 

GR tillsammans med kommunerna förebyggande med skolfrågor och fullföljda studier. Detta 

för att minska studieavbrotten och därmed skapa bättre förutsättningar för både individ och 

samhälle. För att detta ska lyckas behövs en långsiktig samverkan mellan skola och arbetsliv, 

eftersom det lägger grunden för framtida studie- och yrkesval. Val som är avgörande för 

kompetensförsörjningen.  

 

Enligt Strategisk Inriktning 2020-2023 är kommunerna de största arbetsgivarna i 

Göteborgsregionen. Under de senaste åren har personalomsättningen i kommunerna 

fördubblats. Vidare visar prognoserna att kommunerna i Göteborgsregionen totalt kommer att 

behöva rekrytera 9000 personer årligen fram till 2026. För att fortsätta leverera välfärd av god 

kvalitet behöver arbetsgivarvarumärket stärkas för att både attrahera nya medarbetare och 

behålla befintlig personal. För att kunna möta behoven på en förändrande arbetsmarknad 

behöver människor dessutom lära hela livet. En flexibel och anpassningsbar vuxenutbildning 

spelar en stor roll för att lyckas med detta arbete. Detta även eftersom kraven på utbildning 

har höjts. Strukturomvandlingen som sker leder till att arbetsuppgifter förändras, nya 

kompetenser behövs och vissa yrken försvinner. En rörlighet på arbetsmarknaden där de som 

redan har en anställning ska kunna vidareutvecklas och de som saknar anställning ska kunna 

in- eller omskolas är nödvändig. 

 

 
Figur 1. Illustration av GR:s olika insatser för kompetensförsörjning gentemot olika individer. Källa: GR 
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2.1.3. Plan och detaljbudgeten 2021   

Plan och detaljbudgeten 2021 beskriver vilka delar av GR:s verksamhet som särskilt ska följas 

upp under 2021. Utgångspunkten är de utmaningar som definierats i Strategisk inriktning 

2020–2023. Som tidigare nämnts rör två fokusområden för mandatperioden kompetens-

försörjningsarbetet: 

 kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv, och 

 fullföljda studier för alla elever.  

 

Avseende kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv är matchning av 

kompetens en stor utmaning för regionens arbetsliv. Arbetsmarknaden befinner sig i en 

strukturomvandling där arbetsuppgifter förändras och nya kompetenser efterfrågas. Inom 

många branscher och inom välfärdssektorn saknas personal med formell kompetens. Därför 

växlade GR upp arbetet med strategisk kompetensförsörjning under 2019 och 2020. Under 

2021 inriktas arbetet med kompetensförsörjning inom offentlig sektor på äldreomsorg, förskola 

och grundskola.  

 

Beträffande fullföljda studier för alla elever samverkar GR med kommunerna för att motverka 

studieavbrott. Målet är att alla elever ska fullfölja en gymnasieutbildning. Sedan 2011 har GR 

i samverkan med kommunerna byggt kunskap och praktisk erfarenhet på området. Under 2021 

var GR:s ambition att etablera ett regionalt kunskapscentrum kring fullföljda studier. Under året 

har samverkan pågått med VGR och kommunalförbunden Fyrbodal, Sjuhärad och Skaraborg. 

I oktober formulerades en gemensam ansökan med målsättningen att etablera kunskapsnoder 

i de fyra kommunalförbunden. Om ansökan beviljas kan konskapsnoderna träda i kraft under 

våren 2022 och bidra till att skapa bättre förutsättningar för GR och medlemskommunerna att 

fördjupa arbetet kring fullföljda studier. Vidare har GR:s ambition varit att fortsatta driva 

satsningar på ledarskap och kvalitet inom skolområdet, exempelvis genom ledarprogram för 

blivande skolledare. Programmet ”Jag vill bli skolledare!?” ställdes dock in under pandemin, 

men avser starta upp igen under våren 2022. Ytterligare exempel på utvecklingsinsatser inom 

skolan finns inom Göteborgs stad där samtliga rektorer och biträdande rektorer under 2021–

2023 ingår i en insats med fokus på team- och ledarutveckling.  

 

Av intervju med förbundsstyrelsen presidium framgår att de upplever att GR:s arbete med 

kompetensförsörjning gentemot kommunerna fungerar bra.  

 

I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter som indikerar att mål- och styrdokument 

inte skulle vara implementerade i GR:s verksamhet.  

2.2. Olika samverkansytor för kompetensförsörjning 

2.2.1 Branschråd inom offentlig sektor  

I delårsrapporten beskrivs branschspecifika kompetensråd som en arena/samverkansmodell 

där GR bedriver en del av sitt kompetensförsörjningsarbete. Det är en samverkansmodell där 

representanter från branscher/arbetsgivare, utbildningssamordnare och andra relevanta 

aktörer etablerar en strukturerad mötesform. Här kan företrädare från olika branscher 

synliggöra sina behov som bidrar till bättre kompetensförsörjning. I ett strategiskt perspektiv 

kan de branschspecifika kompetensråden genom kraftsamling och fokusering bidra till att 
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skapa kortare beslutsvägar. De kan även möjliggöra ett systematiskt arbete kring 

utbudsplanering, medverka till erfarenhetsutbyte, ta fram underlag, prognoser och analyser 

samt ge möjlighet att tillsammans hitta nya modeller och metoder för förbättrad matchning.  

 

GR:s branschspecifika kompetensråd är följande: 

 Installationsbranschen  

 Besöksnäringen  

 Fastighetsbranschen  

 Handelsbranschen  

 Byggbranschen  

 Transportbranschen 

 

I denna granskning har dock fokus varit på det arbete som riktas mot den verksamhet där 

kommunerna är arbetsgivare och inte näringslivet.  

 

2.2.2 Branschspecifika kompetensråd för offentlig verksamhet 

Branschråden startade för att göra något åt den stora bristen på personal. Idag finns 

etablerade branschråd för förskolan, grundskolan och äldreomsorgen. Utvecklingen av de 

olika branschråden för offentlig sektor fortsatt under året. Under 2021 har ett nytt branschråd 

för äldreomsorg etablerats och branschråden för förskola och grundskola utvecklas ytterligare. 

Branschråden består av representanter från kommunerna, bland annat personal-, 

verksamhets- och förvaltningschefer. Branschråden arbetar gentemot ett antal fokusområden 

anpassade efter utmaningarna inom deras specifika verksamheter. Branschrådens syfte, 

uppdrag och sammansättning finns beskrivet i dokumenten Branschråd: Förskola – syfte, 

målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning, Branschråd Grundskola – upplägg, 

samt i Branschråd för äldreomsorgen – förslag till sammansättning, uppdrag och mandat. Det 

framgår av  dokumentet rörande Grundskola och av intervjuuppgift att Branschråd Grundskola 

och Branschråd äldreomsorg har baserat arbetsformenen på Branschråd Förskolas struktur.  

 

Att skapa samverkansytor med arbetsförmedlingen lyfts i intervjuer som ytterligare en viktig 

aspekt av GR:s arbete med kompetensförsörjning. Där kan GR ”ha örat mot rälsen” för att 

säkerställa att statliga satsningar matchar kommunernas behov. Syftet med detta arbete är att 

varje enskild kommun inte ska behöva ha en organisation för att övervaka förändringar och 

direktiv från statlig nivå, utan ett mervärde från kommunalförbundet ska finnas.  

 

I intervjuer lyfts dock att det finns utvecklingspotential i GR:s arbete. De intervjuade pekar på 

att det skulle kunna gå att utveckla matchningen mellan statlig och lokal nivå mer via 

dialogytorna med statliga aktörer som GR har.   

2.3. Ansvar inom GR 

Inom GR:s organisation ligger ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet på 

avdelningscheferna för Arbetsmarknad och social välfärd samt Utbildning. Ansvaret för arbetet 

kan också bero på hur kompetensförsörjningsarbetet och insatserna organiseras och 

finansieras. Vid arbete i projekt uppges det exempelvis finnas en projektorganisation med en 
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tydlig struktur. Då är avdelningschefernas arbete och ansvar som viktigast i uppstarten av 

arbetet, när problem identifieras och finansiering ska fram.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning beskrivs i intervjuer som ett komplext arbete. Skola, 

förskola och äldreomsorg är olika verksamheter som är i behov av olika insatser och olika 

insatser krokar i varandra. Vid arbetet med kompetensförsörjning utgår därför inte GR från sin 

egen organisationsmodell. Istället framkommer i intervjuer att det för GR har varit viktigt att 

hitta sätt att internt organisera sig så att det på bästa sätt stödjer medlemskommunerna. 

Kompetensförsörjning handlar om att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med 

tillgången av personer som har rätt erfarenhet och utbildning. GR arbetar med olika målgrupper 

och anpassar insatser efter individen.   

 

 
Figur 2. Illustration av GR:s process att matcha arbetsgivarnas behov av kompetens med tillgången av 

personer som har rätt erfarenhet och utbildning. Källa: GR 

 

2.4. Bedömning 

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning och ledning 

avseende arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Granskningen visar att det finns en tydlig styrkedja inom GR. Förbundsordningen fastställer 

förbundets ändamål och verksamhet. Strategisk inriktning 2020–2023 är det styrande 

dokumentet för verksamheten under innevarande mandatperiod och pekar ut riktningen för 

verksamheten då den identifierar sex utmaningar som GR behöver fokusera på att möta under 

de kommande åren. I Plan och detaljbudget 2021 beskrivs vilka delar av GR:s verksamhet 

som särskilt ska följas upp under 2021. Dessa delar är kopplade till de sex utmaningar som 
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pekats ut i Strategisk inriktning 2021. I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter som 

indikerar att mål- och styrdokument inte skulle vara implementerade i GR:s verksamhet.  

 

Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet ligger på avdelningscheferna inom Arbetsmarknad 

och social välfärd och Utbildning. GR arbetar med olika samverkansforum för att bidra till 

medlemskommunernas kompetensförsörjning. Omvärldsbevakning och samverkan med 

arbetsförmedlingen är exempel på hur GR stöttar medlemskommunerna för att säkerställa att 

statliga satsningar matchar kommunernas behov. Samverkan i branschråden är också ett 

viktigt samverkansforum där kommunerna med stöd av GR kan ta ett gemensamt grepp om 

regionens kompetensförsörjning.    
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3. Uppföljning och rapportering    

3.1. Uppföljning genom delårs- och helårsrapporter 

Som tidigare nämnts kopplas i GR:s Plan och detaljbudget för 2021 de 11 fokusområden som 

finns för de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 2020–2023. Dessa 11 fokusområden är 

områden som enligt Plan och detaljbudget 2021 ska följas upp och analyseras. Två av dem är 

knutna till kompetensförsörjning och utbildning och rör kompetensförsörjning inom offentlig 

sektor och näringsliv, respektive fullföljda studier för alla elever. 

 

I intervju med förbundsstyrelsens presidium framkommer att förbundsstyrelsen inte efterfrågat 

någon specifik uppföljning för området kompetensförsörjning. Den uppföljning som 

förbundsstyrelsen uppges få är genom delårs- och årsrapporter samt i förekommande fall 

dragningar från chefsnätverken. Genom protokollstudier kan vi inte se att föredragningar från 

chefsnätverken avseende kompetensförsörjning har ägt rum under 2021 för förbundsstyrelsen.  

 

Av intervju med tjänstepersoner framkommer att det hade varit bra om det fanns en separat 

uppföljning för GR:s arbete med att stödja kommunerna i kompetensförsörjningsarbetet.  

 

3.2. Uppföljningen visar att kompetensförsörjningsarbetet har gett resultat   

I delårsrapporterna för april respektive augusti 2021 utvärderas de 11 fokusområdena i Plan 

och detaljbudget 2021. Enligt delårsrapporterna utvecklas båda områdena som rör utbildning 

och kompetensförsörjning enligt plan. Vidare presenterar GR i delårsrapporterna en 

lägesrapport över de viktigaste insatserna som GR har genomfört inom området 

kompetensförsörjning inom offentlig sektor. Där listas arbetet med respektive branschråd och 

de effekter som har uppnåtts, vilket i korthet återges nedan.  

 

Branschråd förskola  

 GR samarbetar med Göteborgs universitet för att skapa flexibla utbildningar. 

Söktrycket för förskollärarprogrammet för yrkesverksamma ökade med 375 procent.  

 Åtta av regionens 13 kommuner hade i april infört eller var under införande av 

befattningen förskoleassistent som tagits fram av branschrådet   

 En ny valideringsmodell och ett utbildningskoncept framtaget genom ESF-projektet 

Kompetensförstärkning förskola har medfört att en stor del av regionens outbildade 

förskolepersonal nu utbildas till barnskötare eller förskoleassistent.  

 

Branschråd grundskola 

 En kartläggning av medlemskommunernas befattningar på fritidshemmen har 

resulterat i att gemensamma befattningar ska tas fram för regionens fritidshem. Detta 

uppges skapa bättre förutsättningar för en regiongemensam arbetsmarknad.  

 Grundskolenätverkets årliga rektorskonferens lockade 360 rektorer. Ett stor fokus 

lades på branschråd grundskolas arbete samt behoven och innebörden av nya 

organisatoriska förutsättningar. Det handlar om att designa en organisation utifrån fler 

befattningar än lärare och de krav som ställs på ledare i framtida organisering.   
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Branschråd äldreomsorg 

 Branschrådet har startats och inlett arbetet mot en GR-gemensam strategi för 

differentierade roller och arbetsuppgifter för personal inom äldreomsorg. Även GR-

gemensamma karriärvägar för personal tas fram.  

 På branschrådets initiativ samordnar GR den statlig satsningen äldreomsorgslyftet som 

kommer att leda till att 350 nya utbildningsplatser för undersköterskor startar under 

året.  

 

Vad gäller ansvar för uppföljning av branschrådens arbete finns detta beskrivet i dokumenten 

Branschråd: Förskola – syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och sammansättning, 

Branschråd Grundskola – upplägg, samt i Branschråd för äldreomsorgen – förslag till 

sammansättning, uppdrag och mandat. Utbildningschefsnätverket respektive socialchefs-

nätverket är ansvariga för uppföljning av det arbete som branschråden för grundskola och 

äldreomsorg bedriver. Det framkommer även att en utvärdering av branschrådens arbete görs 

som underlag för chefsnätverken att ta ställning till, till exempel rörande fortsättning eller 

ändring av uppdrag och prioriteringar.  

 

I intervjuer diskuteras också att det finns olika sätt att följa upp arbetet på. En del av arbetet är 

kvantifierbart. Exempelvis går det att påvisa hur många utbildningar GR har startat och hur 

många som har deltagit. Det går också att följa hur många kommuner som infört den nya 

befattningen förskoleassistent som togs fram av branschrådet med syftet att stärka 

kompetensförsörjningen i förskolan genom att skapa fler vägar in. Denna typ av kvantifierbara 

resultat återfinns i delårsrapporten.  

Andra aspekter av kompetensförsörjningsarbetet uppges inte vara mätbara på samma sätt. 

Vad gäller uppföljning av branschrådens arbetssätt pågår just nu ESF-projektet BROS; 

Branschråd i offentlig sektor. Projektet pågår under ett år och avslutas i januari 2022. Projektet  

kartlägger branschrådens arbete med hjälp av intervjuer och syftar till att hitta former för 

samverkan kring arbetsmodellen inom GR samt en gemensam kvalitetssäkring. Detta projekt 

uppges kunna bidra till att ge GR mer information om vad deltagande kommuner i 

branschråden saknar och vad GR kan göra för att förbättra sitt arbete. En mindre formell 

uppföljning inom tjänstepersonsorganisatonen på GR sker varje vecka när ansvariga 

avdelningschefer från GR stämmer av med branschråden vad de vill ha hjälp med och vad för 

insatser de behöver just nu.  

3.3. Bedömning  

Vår bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig uppföljning och 

rapportering avseende arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning.  

Granskningen visar att det finns ett pågående uppföljningsarbete avseende kompetens-

försörjningsarbetet. Arbetet med fokusområdena som återfinns i Strategisk inriktning 2020–

2023 och i Plan och detaljbudgeten 2021 följs upp i delårsrapport för april och augusti 2021. 

Uppföljningen visar att båda områdena som rör utbildning och kompetensförsörjning utvecklas 

enligt plan. 
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I de fall arbetet med kompetensförsörjning är kvantifierbart presenteras resultaten i 

delårsrapporterna. I styrande dokument finns information kring hur branschrådens arbete och 

resultat ska återrapporteras och till vem. En uppföljning bestående av ett ESF-projekt 

innehållande intervjustudier pågår även kring hur medlemmarna i branschråden upplever att 

arbetet och samarbetet med GR fungerar.   
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4. Medlemskommunernas syn på arbetet med kompetensförsörjning 

4.1. Arbetet med kompetensförsörjning uppskattas av medlemskommunerna 

Samtliga intervjuer med representanter från branschråden ger en bild av att GR:s arbete med 

att stödja medlemskommunerna vad gäller kompetensförsörjning fungerar bra och är 

uppskattat av medlemskommunerna. Av intervju framgår att den gemensamma kartläggningen 

av yrkesgrupper i kommunerna möjliggör för kommunerna att dra lärdom av varandra och de 

slipper därmed göra samma resa var och en för sig.  

 

De intervjuade uppger att de är nöjda med GR:s arbetssätt rörande kompetensförsörjning och 

berömmer även sammansättningen av tjänstepersoner inom GR:s organisation som arbetar 

med området. GR:s arbete att omvärldsbevaka och i kontakt med statliga myndigheter ha örat 

mot rälsen gällande frågor som rör medlemskommunerna uppskattas.  

 

Vidare poängteras processtödet från GR som viktigt för kommunerna. GR:s processtöd i 

branschråden erbjuder en form av draghjälp och hjälper kommunerna att behålla ett riktat 

fokus. Branschrådens arbete och rekommendationer beskrivs också av de intervjuade 

representanterna som en extra tyngd att ha med sig under arbetet i de egna kommunerna. Det 

upplevs som att branschråden gör medlemmarna mer kompetenta och professionella när det 

kommer till att hantera utmaningar i de egna kommunerna. Branschråden utgör också ett viktigt 

stöd när det kommer till att förankra åtgärder och målsättningar i politiken på hemmaplan.  

 

Av intervjuer framkommer inga förbättringsområden vad gäller GR:s arbete med att stödja 

medlemskommunerna i arbete med kompetensförsörjning. Det finns dock en medvetenhet 

bland de intervjuade kring de begränsningar som GR måste förhålla sig till. Att GR och 

branschråden endast arbetar med rekommendationer och inte har något mandat att fatta 

beslut gör att kommunernas politiska styrning och ekonomi påverkar vilka satsningar som 

genomförs. En viss svårighet med att alla medlemskommunerna ska kunna gå i takt diskuteras 

också av flera intervjuade representanter. Ofta finns det en önskan om att invänta 

branschråden/GR vid beslutsfattande kring identifierade behov. Det finns dock tillfällen då det 

inte är möjligt för kommunerna att invänta branschrådets rekommendationer innan beslut 

fattas.  

4.2. Bedömning 

Vår bedömning är att de utvalda medlemskommunerna ser positivt på GR:s arbete med att 

stödja dem i kompetensförsörjning.  

 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete med kompetensförsörjning, i synnerhet 

samverkan i branschråd, skapar mervärde för medlemskommunerna som på ett effektivare 

sätt kan driva frågan om kompetensförsörjning än om de hade dragit i frågan var och en för 

sig. Att driva arbetet tillsammans och lära av varandra upplevs som en stor fördel. Att ha 

branschrådens och GR:s arbete med sig har också gjort att medlemmarna känt sig mer 

kompetenta och trygga med att hantera utmaningar på hemmaplan.  
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5. Samlad bedömning 

5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna 

Revisionsfrågor Bedömning 

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig styrning och ledning 
avseende arbetet med att stödja 
medlemskommunernas arbete med 
kompetensförsörjning? 

o Finns det tydliga mål och 
styrdokument inom området? 
 

o Är dessa mål och styrdokument 
implementerade i GR:s 
verksamhet? 

 

 

 

Ja. Vår bedömning är att styrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning och ledning avseende arbetet 

med att stödja medlemskommunernas arbete med 

kompetensförsörjning.  
 

Det finns en tydlig styrkedja för arbetet inom GR vad 

gäller kompetensförsörjning. Förbundsordningen fast-

ställer förbundets ändamål och verksamhet. Strategisk 

inriktning 2020–2023 pekar ut riktningen för verksam-

heten under mandatperioden genom att identifiera sex 

utmaningar som GR behöver fokusera på att möta. I 

Plan och detaljbudget 2021 beskrivs vilka delar av 

GR:s verksamhet som särskilt ska följas upp under 

2021.  
 

Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet ligger på 

avdelningscheferna inom Arbetsmarknad och social 

välfärd och Utbildning. Samverkan i branschråden är 

ett viktigt samverkansforum där kommunerna med stöd 

av GR kan ta ett gemensamt grepp om regionens 

kompetensförsörjning.    

I intervjuer har det inte framkommit några uppgifter 

som indikerar att mål- och styrdokument inte skulle 

vara implementerade i GR:s verksamhet.  

Har förbundsstyrelsen säkerställt en 
ändamålsenlig uppföljning och 
rapportering av arbetet med att stödja 
medlemskommunernas arbete med 
kompetensförsörjning? 

o Hur följs GR:s insatser på 
området upp? 
 

o Vad visar uppföljningen? Kan 
effekt av insatserna påvisas? 

 

 

Ja. Vår bedömning är att styrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig uppföljning och rapportering avseende 

arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete 

med kompetensförsörjning.  

Det finns ett pågående uppföljningsarbete avseende 

kompetensförsörjningsarbetet. Arbetet med fokus-

områdena som återfinns i Strategisk inriktning 2020–

2023 och i Plan och detaljbudgeten 2021 följs upp i 

delårsrapport för april och augusti 2021. Uppföljningen 

visar att båda områdena som rör utbildning och 

kompetensförsörjning utvecklas enligt plan.   

I de fall arbetet med kompetensförsörjning är 

kvantifierbart presenteras resultaten i delårs-

rapporterna. I styrande dokument finns information 

kring hur branschrådens arbete och resultat ska 

återrapporteras och till vem.  
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Hur ser utvalda medlemskommuner på 
GR:s arbete med att stödja dem i 
kompetensförsörjning? 

 

Ja. Vår bedömning är att de utvalda medlems-

kommunerna ser positivt på GR:s arbete med att stödja 

dem i kompetensförsörjning.  

 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete 

med kompetensförsörjning, i synnerhet samverkan i 

branschråd, skapar mervärde för medlems-

kommunerna som på ett effektivare sätt kan driva 

frågan om kompetensförsörjning än om de hade dragit 

i frågan var och en för sig.  

 

5.2. Slutsatser och rekommendationer  

Granskningens syfte har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en 

ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av arbetet med att stödja medlems-

kommunernas arbete med kompetensförsörjning.  

 

Vår sammanfattade bedömning utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvars-

prövning är att förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och 

uppföljning av arbetet med att stödja medlemskommunernas arbete med kompetens-

försörjning.  

 

Arbetet med kompetensförsörjning utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument som 

Förbundsordning, Strategisk inriktning 2020-2023 och Plan och detaljbudget 2021 samt i stor 

utsträckning styrdokument vad gäller branschrådens syfte, uppdrag och fokusområden. 

Förbundsstyrelsen erhåller uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet i delårsrapporterna. 

Utvalda medlemskommuner uppger att GR:s arbete med kompetensförsörjning, i synnerhet 

samverkan i branschråd, skapar mervärde för medlemskommunerna  

 

Utifrån granskningens bedömningar och slutsatser lämnar vi därför inga rekommendationer till 

förbundsstyrelsen.  
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Bilaga 1. Revisionskriterier  
 

Kommunallagen (2017:725)   

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

ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.   

 

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

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

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

verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 

 

Förbundsstyrelsens reglemente  

Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar 

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

samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter.   

 

Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för 

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

och ekonomiskt sätt.   

 

Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.  Styrelsen ska hålla sig 

underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och budget, period- och 

årsbokslut samt verksamhetsplanering. 
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Bilaga 2. Källförteckning  
 

Intervjuer  

 Intervju med representanter från Branschråd Grundskola, 2021-09-20 

 Intervju med representanter från Branschråd förskola, 2021-09-20 

 Intervju med representant från Branschråd äldreomsorg, 2021-10-11 

 Intervju med förbundsdirektör, 2021-09-20 

 Intervju med avdelningscheferna för Utbildning respektive Arbetsmarknad och social 

välfärd (tillika ansvar för branschråden förskola, grundskola och äldreomsorg), 2021-

09-21 

 Intervju med förbundsstyrelsens presidium, 2021-09-23  

  

Dokument  

 Branschråd: Förskola – syfte, målsättningar, prioriteringar, mandat och 

sammansättning 

 Branschråd för äldreomsorgen – förslag till sammansättning 

 Branschråd Grundskola – upplägg 

 Delårsrapport för GR per april 2021 

 Delårsrapport för GR per augusti 2021 

 Förbundsordning  

 Kompetensförsörjning i Göteborgsregionen (PPT)  

 Plan och detaljbudget 2021  

 Strategisk inriktning 2020–2023  


