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Det nya normala
Efter de första fyra månaderna av år 2021 är förbundets verksamhet fortfarande 
starkt präglad av coronapandemin. Vi har fortsatt att ställa om och anpassa verksam-
heten till kommunernas behov, med arbete, utbildningar, konferenser och mässor på 
distans samt omfördelning av resurser med målet att ha en ekonomi i balans. De få 
möten och arrangemang som genomförts fysiskt har anpassats utifrån Folkhälso-
myndighetens föreskrifter, bland annat med ett begränsat antal deltagare och gott 
om utrymme i konferensrummen. 

Samtidigt börjar GR nu planera för en verksamhet anpassad efter de möjligheter som vaccina-
tionen av befolkningen medför. Det utgör grunden för återstarten. Vilka erfarenheter tar vi med 
oss när vi ska öppna upp vårt samhälle igen? Vad är det vi vill lämna bakom oss? Att återgå till 
det ”nya normala” kräver både kunskap, reflektion och avstämningar i olika sammanhang. Det 
bör alla ägna vi oss åt som en del av förberedelserna för återstarten.

GR är en arena för samverkan mellan medlemskommunerna men samarbetar också med många 
andra samhällsbärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, 
akademi och näringsliv. När det gäller näringslivsfrågor och besöksnäring samverkar GR med 
Business Region Göteborg (BRG) och Göteborg & Co, inom ramen för våra samverkansavtal. Pla-
nering för en återstart av samhället efter pandemin har varit central i detta samarbete. Samverkan 
med Västra Götalandsregionen (VGR), Västkom och övriga kommunalförbund har under årets 
första månader varit fortsatt stark inom områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling 
samt kollektivtrafik. Under perioden har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom 
ett intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna som pandemin har inneburit. GR har 
tagit en aktiv roll för att stärka befintliga samverkansstrukturer kring exempelvis smittskydd och 
vårdhygien samt vårdsamverkan (VVG). På utbildningsområdet samverkar GR på nationell nivå 
med bland annat Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKR). Ett samarbete från 
2020 som fortsatt under början av 2021 är det gemensamma arbetet tillsammans med bland 
annat Skolverket, SKR och RISE kring Skolahemma.se. Skolahemma.se är en plats för dem som 
arbetar inom det svenska skolväsendet där man kan få tillgång till planeringsstöd, inspiration 
och kunskap kopplat till utbildning under coronapandemin.

Inom förbundet hanteras just nu flera olika infrastrukturfrågor. Det pågår ett intensivt arbete 
med revidering av både nationell och regional transportinfrastrukturplan. Arbetet sker i tät 
dialog med medlemskommunerna, övriga kommunalförbund i Västra Götaland samt Västra 
Götalandsregionen. 

I det fortsatta uppföljningsarbetet under år 2021 kommer GR även att beakta den gemen-
samma regionala utvecklingsstrategin som tagits fram i Västra Götaland – RUS 2030. Den be-
skriver övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå till 2030. Det finns många 
kopplingar till GR:s fokusområden i RUS:en. Det gäller långsiktiga prioriteringar som att bygga 

Delårsrapport april 2021



GR:s delårsrapport april 2021

4

kompetens och öka inkluderingen samt kraftsamlingar som fullföljda studier, digitalisering och 
cirkulära affärsmodeller. Utmaningen att möta klimatförändringarna står högt upp på agendan. 
Inom ramen för Västra Götalandsregionens arbete med Klimat 2030 har samtliga kommuner 
inom GR antagit olika klimatlöften. GR samordnar och växlar upp arbetet med hjälp av särskild 
finansiering från VGR. 

Under kommande rapportering under året kommer GR också att sträva efter att beskriva de 
11 fokusområdenas koppling till de 17 hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

Delårsrapporten per april redovisar endast status och eventuella avvikelser från plan och de-
taljbudget 2021 för de 11 fokusområden som särskilt ska följas upp under året. Utöver fokusom-
rådena följer vi ytterligare ett antal verksamheter och några av dessa kommenteras också längre 
fram i rapporten. Rapporten innehåller även en lägesrapport kring kompetensförsörjningsarbetet 
inom förbundet, ett område som kommer att vara i särskilt fokus i all vår rapportering i årets 
uppföljningsarbete.
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Följer plan Avvikelse

Bedömning av de 11 fokusområdena i Plan och 
detaljbudget 2021
Den här delårsrapporten för april tar upp avvikelser från Plan och detaljbudget 2021. 
Planen innehåller 11 fokusområden som särskilt ska följas upp och analyseras under 
året. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning 
2020–2023. 

Fysisk planering
Fokusområde Bedömning Kommentar

Profilering av storstads-
regionen 

Utbildning och kompetensförsörjning
Fokusområde Bedömning Kommentar

Kompetensförsörjning 
inom offentlig sektor och 
näringsliv 

Fullföljda studier för alla 
elever

Digital transformation
Fokusområde Bedömning Kommentar

Ökad digital kunskap hos 
politiker, chefer och med-
arbetare

Förskolans och skolans 
digitalisering

Införandet av Framtidens 
vårdinformationsmiljö

Delaktigheten från kommunerna i förberedandet inför införan-
det av FVM är stor och löper på enligt plan. Programmet har av 
olika skäl inte kommit så långt som planerat, sett till vad som 
behöver vara klart inför det första införandet (etapp 1) av Mil-
lennium våren 2022. Tidplanen ses nu över. 
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Social sammanhållning och trygghet
Fokusområde Bedömning Kommentar

Kunskapsbaserat arbete 
för att stärka ungas hälsa

Kommunal hälso- och 
sjukvård, med fokus på 
nära vård

Personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden 
samt nyanländas motta-
gande och etablering

Klimat och miljö
Fokusområde Bedömning Kommentar

Genomförande av vat-
tenförsörjningsplanen och 
avfallsplanen

Genomförande av kraft-
samlingen Klimat 2030
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Kompetensförsörjning i fokus 

Matchning av kompetens är 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. Inom många branscher, 
såväl privata som offentliga, saknas personal med formell kompetens. Här följer en 
lägesrapport med de viktigaste insatser som GR genomfört hittills i år inom fokus-
området Kompetensförsörjning inom offentlig sektor och näringsliv.

Yrkesvux
2021 ser ut att bli ett rekordår gällande yrkesvux. Digitala nya arbetssätt och metoder har utveck-
lats under pandemin både avseende möten, utbildningar och workshops. Stora delar av dessa 
kommer sannolikt att kvarstå efter pandemin. Läget hittills i år gällande antalet ansökningar, 
antagna studerande respektive startade utbildningar ser ut som följer:

• Januaristarten: 4355 ansökningar, 859 antagna, 61 utbildningar startade. 

• Aprilstarten: 2459 ansökningar, 367 antagna, 26 utbildningar startade

Utbildningarna med språkstöd har i regel högst söktryck.
Vid halvårsskiftet införs nya urvalsregler för komvux. Detta innebär att om antalet sökande 

överstiger antalet utbildningsplatser, kommer den person med ”störst behov av utbildning” att 
prioriteras. Tidigare var det den person med kort utbildning/svagast ställning på arbetsmark-
naden som skulle prioriteras. Denna justering kan komma att innebära nya målgrupper för 
komvux, till exempel yrkesbytare. Just nu pågår ett arbete med att ta fram regiongemensamma 
prioriteringsregler för antagning. Vuxenutbildningsnätverket förväntas fatta beslut senare under 
våren. Det innebär att vi får möjlighet att utveckla vårt utbud och erbjuda fortbildningskurser/
påbyggnadskurser och omställningsutbildningar inom vår samverkan. Några sådana utbildningar 
ligger sökbara till augustistarten.

Det finns utmaningar kring arbetsplatsförlagt lärande (APL), vilket bland annat visar sig ge-
nom att det är svårt att få ut alla elever i praktik. Här skiljer det sig dock mellan olika branscher.

På initiativ av en strategisk samverkansgrupp mellan kommunerna och Arbetsförmedlingen 
kartläggs nu det utbildningsutbud som planeras inom regionalt yrkesvux och AF:s arbetsmark-
nadsutbildningar. Kartläggningen ger en bredare och tydligare bild av det utbildningsutbud som 
finns inom Göteborgsregionen. Kartläggningen kommer att vara klar under våren 2021. Det blir 
ett viktigt verktyg för utbudsplaneringen och dialogen i de branschspecifika kompetensråden. 

Göteborgsregionens kompetensråd
Etableringen av Göteborgsregionens övergripande kompetensråd innebär att bättre förut-
sättningar har skapats för en strukturerad samverkansmodell mellan strategiska aktörer och 
organisationer inom regionen kopplat till kompetensförsörjning. Under årets första månader 
har GR:s uppdrag handlat om att samordna kompetensrådet samt vidta konkreta åtgärder för 
att försörja regionen med kompetens inom olika områden. En konkret kraftfull åtgärd är den 
omfattande satsningen på Kompetensnavet som bland annat syftar till att underlätta för kom-
petensomställningen i arbetslivet.

Kompetensrådet arbetar för 
• Effektivare matchning av arbetssökande, befintliga arbetstagare och arbetsgivare 

• Förbättrad matchning vad gäller behov, innehåll och leverans av utbildning i alla skol- och 
utbildningsformer 

• Ökad verkningsgrad genom synergier mellan de olika organisationerna samt även mellan 
de olika branschvisa kompetensråden och insatserna 
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Det övergripande kompetensrådets samordning är unik bland annat när det gäller att hitta 
gemensamma samverkansmodeller och affärsmodeller, att agera som en påverkansfaktor i strate-
giska frågor som påverkar tillväxten inom GR och att vara en hävstång i den egna organisationens 
kompetensförsörjningsarbete.

I Göteborgsregionens övergripande kompetensråd medverkar utöver GR följande deltagande 
organisationer och aktörer: Arbetsförmedlingen, Arbetsmarknad och vuxenutbildning i Göteborgs 
Stad, Business Region Göteborg (BRG), Chalmers tekniska högskola, Företagarna, Göteborgs 
Universitet, LO-distriktet i Västsverige, Unionen, Svenskt Näringsliv, Trygghetsrådet, Trygghets-
fonden, Västra Götalandsregionen (VGR) och Västsvenska Handelskammaren.

De branschspecifika kompetensråden
Under inledningen av 2021 har arbetet i Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd fort-
gått. De branschspecifika kompetensråden är en samverkansmodell där arbetsmarknadens parter 
och utbildningsanordnare etablerar en strukturerad mötesform. Här kan branschens företrädare 
synliggöra sina behov och genomföra aktiviteter som bidrar till bättre kompetensförsörjning med 
olika aktörer inom Göteborgsregionen. I ett strategiskt perspektiv kan de branschspecifika kom-
petensråden genom kraftsamling och fokusering bidra till att 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.

Göteborgsregionens branschspecifika kompetensråd är: 

• Installationsbranschen

• Besöksnäringen 

• Fastighetsbranschen 

• Handelsbranschen

• Byggbranschen

• Transportbranschen

Årligen samlar varje råd cirka 40 representanter från branscher/arbetsgivare, utbildningsan-
ordnare och andra relevanta aktörer. Utöver dessa finns branscher hos cirka 6 000 arbetsgivare 
och organisationer inom såväl privat som offentlig sektor representerade. Dessutom gynnas upp-
skattningsvis även 100 lokala organisationer inom de tretton medlemskommunerna av arbetet, 
exempelvis företagsorganisationer och utbildningsanordnare som inte sitter i kompetensråden. 

Arbetet har bidragit till bland annat fler och bredare yrkesvuxutbildningar samt kompetensut-
veckling för yrkeslärare. Befintligt anställda inom vissa branscher har fått kompetensomställning 
och kompetensutvecklingsinsatser. 

Utan de branschspecifika kompetensråden finns risker som att ”En väg in” för att diskutera 
gemensamma frågor skulle saknas, att utbildningar får fel fokus genom att de inte matchar ef-
terfrågad kompetens, att likvärdighet i utbildningar inom samma område skulle saknas liksom 
att utbildningsanordnare skulle skapa egna utbildningar utan samverkan som blir mer sårbara 
i händelse av en lågkonjunktur.

Kompetensnavet
Under 2020 sökte GR och fick medel från Europeiska socialfonden och VGR för att i samverkan 
med VGR, BRG och Göteborgs Stad etablera Göteborgsregionens kompetensnav. Syftet är att 
skapa och driva operativa insatser för kompetensomställning och kompetensutveckling. Kom-
petensnavet förstärker den redan etablerade infrastrukturen för samverkan kring kompetens-
försörjningsfrågor mot näringslivet och har medfört att de branschspecifika kompetensråden 
kan fördjupa arbetet och fokusera på målgruppen befintligt anställda. Kompetensnavet har gjort 
att både det övergripande kompetensrådet och de branschspecifika kompetensråden har fått 
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en större relevans inom branscherna och hos andra aktörer. En del i arbetet är även nationellt 
påverkansarbete och mobilisering på kompetensförsörjningsområdet. En utmaning är att få en 
bra lokal förankring hos medlemskommunerna, kopplat till politik och nätverk inom GR. 

Specifika insatser under första tertialet har varit utbildningsinsatser riktade mot fem branscher 
– besöksnäring, handel, transport, fordonsindustri och teknik/industri. Exempel på innehåll har 
varit ledarskap i förändring, arbetsrätt och digital marknadskommunikation. I samverkan med 
RISE har Kompetensnavet tagit fram tjänsten kompetensmatchning.se som matchar ihop befint-
liga utbildningar för yrkesverksamma med företag i behov av kompetensutveckling. I tjänsten 
finns cirka 100 utbildningserbjudanden för företagen att ta del av. I samverkan med Västsvenska 
handelskammaren har Kompetensnavet tagit fram rapporten ”Så blir det nya omställningssyste-
met framgångsrikt – en västsvensk analys”. Rapporten analyserar utmaningar och möjligheter i 
en västsvensk kontext, kopplat till kompetensomställning och kompetensutveckling ur både ett 
näringslivs- och ett utbildningsperspektiv.

Branschråd för offentlig sektor
Under inledningen av året har utvecklingen av de olika branschråden för offentlig sektor fortsatt. 
En rad effekter har uppnåtts under perioden. 

Branschråd förskola

• Branschrådet och Göteborgs universitet bedriver ett långsiktigt samarbete för att skapa 
mer flexibla utbildningar. Som ett resultat av detta hade söktrycket för förskollärarpro-
grammet för yrkesverksamma i april 2021 höjts med hela 375 procent! Programmet hade 
652 sökande varav en stor andel från Göteborgsregionen. 

• Åtta av regionens 13 kommuner har infört eller är under införande av befattningen försko-
leassistent som tagits fram av branschrådet.

• En helt ny valideringsmodell och ett utbildningskoncept riktat till barnskötare har tagits 
fram inom ESF-projektet Kompetensförstärkning förskola. En stor andel av regionens för-
skolepersonal som saknar utbildning för arbete med barn utbildas nu inom projektet till 
barnskötare eller förskoleassistent, enligt branschrådets regionalt överenskomna kurspaket.

Branschråd grundskola

• Efter genomförd kartläggning av medlemskommunernas befattningar på fritidshemmen 
har beslut fattats om att fortsätta arbeta för en gemensam befattningspalett för regionens 
fritidshem, vilket skapar förutsättningar för en regiongemensam arbetsmarknad. 

• Grundskolenätverkets årliga rektorskonferens lockade 360 rektorer inom grundskolan där 
ett stort fokus lades på Branschråd grundskolas arbete samt behoven och innebörden av 
nya organisatoriska förutsättningar. Det handlar om att designa en skolorganisation uti-
från andra befattningar än legitimerade lärare och vilka krav som ställs på ledare i fram-
tida organisering.

Branschråd äldreomsorg

• Branschrådet för äldreomsorg har träffats två gånger. Fokus har varit framdrift i branschrå-
dets prioriterade områden för 2021, bland annat kring gemensam titulatur, differentie-
ring av arbetsuppgifter och roller samt karriärvägsmodell för baspersonal. På uppdrag av 
branschrådet har en analys av nuläge och framtida behov gällande kompetens genomförts, 
och Validering Väst har påbörjat ett arbete med att kartlägga kvalitetskritiska arbetsmo-
ment för undersköterska.

• På initiativ av branschrådet äldreomsorg samordnar GR den statliga satsningen äldre-
omsorgslyftet. Genom GR:s samordning kommer cirka 350 utbildningsplatser att starta 
under året (cirka 300 platser 2020), vilket motsvarar kommunernas uttryckta behov. Det-
ta leder till förstärkt kompetens och fler utbildade undersköterskor i GR-kommunernas 
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äldreomsorg. GR upphandlar en uppdragsutbildning med högskolepoäng för första linjens 
chefer inom äldreomsorg. 

Yrkesresan (YR)
Yrkesresan (YR) sprids nu över hela landet. YR är ett program för introduktion och kompetens-
utveckling för socialtjänstens medarbetare som GR tillsammans med medlemskommunerna 
har antagit. I början av 2021 blev det klart att mer än 80 procent av landets kommuner nu har 
tackat ja till att delta. SKR kommer att sluta ett sjuårigt avtal med anslutna kommuner gällande 
fem Yrkesresor. SKR ansvarar för nationell samordning. GR ansvarar för nationell och regional 
samordning samt utförande av Yrkesresa barn och unga. GR-kommunerna får tillbaka tidigare 
nedlagda medel för utveckling, det vill säga erhåller ett lägre pris i avtalet än övriga landets 
övriga kommuner. 

En förstudie om behovet av en nationell Yrkesresa vård och omsorg slutfördes i mars och visar 
på ett stort intresse för ett nationellt introduktions- och kompetensutvecklingsprogram. Förstu-
dien har genomförts av GR tillsammans med Socialstyrelsen och SKR. Förstudien kommer att 
utgöra ett viktigt underlag i den fortsatta nationella processen om yrkesresor. Den nationella 
styrgruppen för Yrkesresan beslutade i april att inleda arbetet med att initiera förstudier för 
yrkesresor inom följande områden:
• LSS – myndighet och utförarverksamhet. Denna förstudie ska belysa om det är möjligt/lämpligt 

att genomföra en eller två yrkesresor, det vill säga en för respektive område myndighet och 
utförare

• Äldreomsorg utförarverksamhet
• Missbruk – myndighetsutövning

För de båda första punkterna ovan ska den RSS (regional samverkans- och stödstruktur) som ska 
genomföra förstudierna ta sin utgångspunkt i den förstudie som genomförts av GR enligt ovan.

LMS – digital lärplattform
GR har genomfört en direktupphandling av en digital lärplattform (LMS) – ett verktyg som an-
vänds av VGR och SKL Kommentus som även SKR använder för den nationella Yrkesresan. Ett 
antal pilotprojekt kommer nu att genomföras, bland annat Vårdens medarbetare. GR kommer 
att utvärdera dessa piloter för att sedan under 2021 ta beslut om en uppskalning av arbetet. Inom 
ramen för projektet Vårdens medarbetare tas en digital kompetensplattform fram för legitimerad 
personal inom kommunal hälso- och sjukvård, som ett stöd i omställningen till en god och nära 
vård. Klart är att detta blir en pilot i GR:s nya LMS. 

God och nära vård
Socialchefsnätverket beslutade i mars att för tredje året i rad avsätta statliga stimulansmedel, 
totalt cirka 6 700 tkr, till GR inom ramen för överenskommelsen mellan SKR och regeringen 
kring en god och nära vård. GR:s uppdrag är att stötta medlemskommunerna i omställningen 
till en nära vård utifrån ett kommunalt perspektiv. Flertalet beslutade aktiviteter har till syfte att 
stärka kompetensförsörjning och gemensamma kompetensutvecklingsinsatser i omställningen. 

Utbildningsaktiviteter
GR har under perioden jan–april 2021 genomfört 55 utbildningsaktiviteter för cirka  1500 del-
tagare. Alla dessa har genomförts digitalt.

FoU i Väst
FoU i Väst har löpande bidragit med vetenskapligt stöd och underlag i huvuddelen av de frågor 
och processer som rör arbetsmarknadsområdet. I detta har ingått stöd bland annat till Kompe-
tensnavet samt i en pågående studie om vilken kompetens kommunerna behöver för att arbeta 
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med personer i behov av kommunal hälso- och sjukvård. På uppdrag av SKR har FoU i Väst också 
utvärderat en nationell satsning inom socialtjänstens verksamhetsområde ekonomiskt bistånd. 
I satsningen har utvecklingsarbete bedrivits i 27 kommuner med det gemensamma målet att 
minska andelen personer med långvarigt biståndsmottagande. Kommunerna har bland annat 
ändrat arbetssätt och organisering för att ge individen ett bättre stöd i att nå egenförsörjning. 
En rapport kommer att publiceras i juni 2021.

Lärarutbildningens samverkansråd
Under våren beslutades om fem samverkansområden mellan kommunerna och Göteborgs uni-
versitetet, utbildningsvetenskapliga fakulteten. Det handlar bland annat om att förbättra sam-
verkan kring kompetensförsörjning, skola på vetenskaplig grund, verksamhetsförlagd utbildning, 
digitalisering samt gemensam västsvensk påverkan. Samverkan har bland annat genererat ett 
ökat tryck på olika utbildningar inom utbildningsvetenskapliga fakulteten och ett väl utvecklat 
samarbete för att etablera praktiknära forskning vid kommunernas förskolor och skolor.
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Övrig uppföljning

Utöver de 11 fokusområdena följer Göteborgsregionen (GR) särskilt ytterligare några 
verksamheter under 2021. I aprilrapporten kommenterar vi endast vissa av dessa 
verksamheter. 

Dotterbolag 
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i de hel- och delägda 
dotterbolagen. 

Gryning Vård är inne i en omställningsfas och kommer under 2021 att behöva fortsätta att 
anpassa verksamheten för att kunna möta kommunernas behov. Effekterna av coronapandemin 
förvärrar situationen ytterligare. Efter fyra månader följer bolaget huvudsakligen ekonomisk plan 
och har för närvarande den struktur och omfattning som motsvarar kommunernas efterfrågan 
för en ekonomi i balans. 

Arbetet inom Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR) löper på enligt plan.

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) 
Västkoms uppdrag är att företräda och samordna kommunernas intressen på en regional nivå. 
Under 2021 följer GR särskilt införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM), vilket 
kommenteras i uppföljningen av de 11 fokusområdena i denna rapport. 

BRG och Göteborg & Co
Besöksnäringen i Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. En jämförelse med 
år 2019 visar en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med cirka 19 
mdkr under år 2020. Inom ramen för samverkansavtal med Business Region Göteborg (BRG) 
och Göteborg & Co följer GR särskilt under 2021 arbetet med kompetensförsörjning och åter-
hämtningen i näringslivet (inklusive besöksnäringen), med anledning av coronapandemin. 

Politisk organisation 
Under 2020 har förbundsdirektören, på uppdrag av förbundsstyrelsen, utrett vilken politisk 
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Under 
2021 har den politiska diskussionen kring GR:s framtida organisation fortsatt med målet att 
förbundsfullmäktige ska fatta beslut om reviderad organisation i juni 2021.

Påverkan 
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, 
nationellt och internationellt. Under 2021 görs detta inom flera områden. Regionalt deltar GR 
i genomförandet av den nya regionala utvecklingsstrategin (RUS). Under perioden har särskilt 
påverkansarbete skett via förbundsstyrelsens presidium medverkan i BHU (Beredningen för 
hållbar utveckling) gällande den regionala och nationella infrastrukturplaneringen.

Nationellt bidrar GR i arbetet 2021 med att lyfta kommunernas roll som huvudman för hälso- 
och sjukvård. Detsamma gäller kommunernas roll och styrka som aktör i arbetsmarknadspolitiken 
med särskilt fokus på personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Under 2021 pågår insatser 
för att etablera Kompetensnavet som en nationell modell för kompetensomställning. Interna-
tionellt pågår även arbete med att analysera vilken påverkan pandemin har på resmönster och 
distributionsalternativ. 

Kommunikation
Under perioden har arbetet med att utveckla GR:s nya webbsida fortgått och webbsidan lanseras 
till hösten. 
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Delårsbokslut april 2021

GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000–0265, 
avlämnar härmed delårsbokslut per april månad 2021. GR-koncernen består förutom moder-
bolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent 
av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av GR. GR är också en av tre huvudmän 
i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra huvudmän i Stiftelsen Korsvägen.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, 
Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö. Till-
sammans hade dessa kommuner 1 049 592 invånare den 31 december 2020. 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 undervisning 
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 kommunal-
förbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksamhet enligt svensk läroplan.
Se www.isgr.se.

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

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) ekonomi-
rapport maj 2021 kring kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar. 

Trots omfattande restriktioner och vågor av hög smittspridning befinner sig ekonomin i en 
återhämtningsfas både globalt och i Sverige. Under loppet av 2021 beräknas konjunkturen stärkas 
allt snabbare och prognosen för svensk BNP-tillväxt är dryga 3 procent, vilket skulle innebära att 
raset från 2020 hämtas igen. Att BNP i princip hamnar på samma nivå som två år tidigare – skulle 
normalt sett beskrivas som två förlorade år. Men utifrån den berg- och dalbana som pandemin 
försatt världsekonomin i framstår återhämtningen snarast som en framgång, när man betänker 
de dramatiska nedgångarna i ekonomierna under våren 2020. Både i år och 2022 beräknas hög 
BNP-tillväxt. I Sverige och andra länder förutsätts tillväxten i hög grad drivas av hushållens kon-
sumtion, som alltmer kan riktas mot de tjänstenäringar som drabbats hårdast av restriktioner.
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Finansförvaltning
En policy som är beslutad av förbundsfullmäktige anger riktlinjer för medelsförvaltningen inom 
GR. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Placering av 
likvida medel får endast ske i finansiella instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. 
Endast överlikviditet över 20 000 tkr kan placeras. Ränterisken begränsas genom att den genom-
snittliga räntebindningen på placerat kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är 
att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital. Summa 
likvida medel (kassa och bank) uppgår till 225 544 tkr (219 613 tkr).

Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta. Eventuella medel i 
utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländska placeringar är 
genomförda. GR har idag hela sin överlikviditet på bankkonto hos Swedbank.

Riktlinjer avseende upplåning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbunds-
styrelsen. GR har i nuläget inga långfristiga lån eller borgensåtaganden.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 30 april uppgår till 
190 718 tkr jämfört med 261 159 tkr för motsvarande period föregående år. Koncernresultatet 
per april uppgår till -2 260 tkr att jämföra med motsvarande period 2020 då resultatet uppgick 
till -12 527 tkr.

Gryning Vård AB redovisar ett underskott om -800 tkr för årets fyra första månader vilket är 
en förbättring från -16 400 tkr för motsvarande period 2020. Resultatet har successivt förbättrats 
och under mars–april uppnår bolaget positiva månadsresultat. En ackumulerad positiv budgetav-
vikelse om 4 400 tkr redovisas för perioden, vilket är en förbättring från -11 400 tkr motsvarande 
period 2020. Att resultat och budgetavvikelse förbättrats med närmare 16 000 tkr jämfört med 
föregående år visar tydligt på den kostnadseffektivisering som bolaget genomfört inför 20211.

För att anpassa bolagets utbud till kommunernas efterfrågan och därmed säkerställa ekonomin 
har styrelsen beslutat om att ytterligare en ungdomsenhet ska avvecklas samt att fortsatta anpass-
ningar görs inom öppenvården under våren 2021. Utifrån kostnadsbesparingar och stabiliserade 
försäljningsnivåer prognostiserar Gryning Vård att uppnå en ekonomisk balans för verksamhetsår 
2021. De omställningskostnader som uppkommit under början av året kommer enligt prognos 
hanteras inom budget. Därtill kommer samlokalisering och avveckling av hyreskostnader att 
medföra ytterligare minskade kostnader under verksamhetsåret.

För ISGR är utfallet för delårsbokslutet per april 2021 positivt och uppgår till +3 535 tkr. Vid 
jämförelse mellan budget och utfall avseende intäkter kan noteras att utfallet är cirka 2 600 tkr 
bättre än budget och uppgår till 51 044 tkr. Resultatet för innevarande period är även 2 187 tkr 
bättre jämfört med motsvarande period förra året. Förbättringen förklaras av högre intäkter på 
den internationella sektionen samt lägre lönekostnader med anledning av kompensation från 
staten för sjuklönekostnader. Vidare har 622 tkr återförts från periodiseringsfond vilket har 
påverkat periodens resultat positivt.

Antalet elever april 2021 är oförändrat och uppgår till cirka 1 100. Eleverna på den svenska 
sektionen är lika till antalet med vårterminens elevtal, det vill säga 460. Antalet elever på den 
internationella sektionen är cirka 640 stycken. Klassorganisationen består av 46 klasser, 16 på 
den svenska och 30 på den internationella sektionen.

Färdigställandet av lokalprogrammet för de nya lokalerna på Guldhedstomten är i det närmaste 
klart och följer fastställd tidplan.

Omsättning och resultat

1. Siffrorna ovan visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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Omsättning för GR
Omsättningen för perioden januari till och med april 2021 uppgår till 99 185 tkr att jämföra med 
samma period föregående år då den uppgick till 163 822 tkr, vilket är en minskning med cirka 
40 procent. Denna kraftiga reduktion av omsättningen kan förklaras av att GR nu med början 
år 2021 har förändrat hanteringen av inkomna medel för vuxenutbildningar. Detta medför en 
förändring av GR:s redovisningsprinciper. Erhållna medel från Skolverket och utbetalda medel 
till medlemskommunerna för genomförda utbildningar hanteras nu enbart via balansräkningen 
och därigenom får vi en kraftig omsättningsminskning mellan åren 2020 och 2021.

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

Resultat
GR har fortsatt påverkats av konsekvenserna av coronapandemin under periodens första fyra 
månader. Under första tertialet har GR förlorat intäkter för flera miljoner på grund av inställda 
utbildningar, konferenser och mässor. Vi har fortsatt att ställa om och anpassa verksamheten 
till kommunernas behov, med arbete, utbildningar, konferenser och mässor på distans samt 
omfördelning av resurser med målet att ha en ekonomi i balans. 

GR redovisar per april 2021 ett negativt resultat på 4 882 tkr vilket även är 4 032 tkr sämre än 
periodiserad budget. Periodens negativa avvikelse mot budget kan i huvudsak förklaras av att 
GR har ett pågående och omfattande utvecklingsarbete av gymnasieantagningssystemet INDRA. 
Detta görs tillsammans med vår samverkanspart Storsthlm och där nedlagd tid i arbetet haft ett 
högre tempo jämfört med hur budgeten periodiserades under hösten 2020. Dessutom kommer 
arbetet att kräva att ytterligare insatser görs vilket även fördyrar arbetet något. Arbete pågår för 
att hantera denna merkostnad inom ram. Utöver detta har pandemin hindrat medarbetare att 
utnyttja sportlovs- och påsklovsledigheter på sedvanligt sätt. Detta innebär att samlade perso-
nalskulder ligger 1 200 tkr högre än vid samma tid föregående år. Det finns även visst eftersläp-
ningsarbete kopplat till GR:s webbutveckling som försenades under 2020 till följd av pandemins 
ekonomiska konsekvenser för GR.

Prognostiserat helårsresultat, trots ovan angivna svårigheter, är ändå att en ekonomi i balans 
gentemot fastställd budget ska kunna nås för helåret. Helårsprognosen per april är -4 500 tkr och 
ska jämföras med GR:s budgeterade helårsresultat på -4 500 tkr i Plan och detaljbudget 2021. 
Prognosen innebär en negativ avvikelse mot fastställd budget för perioden att hantera under 
hösten. Denna prognos är positiv och förutsätter att kurs- och konferensverksamheten i stort 
kan återgå till ungefärlig normal omfattning under hösten. GR arbetar kontinuerligt med olika 
scenarier och tänkta insatser om verksamheten mot förmodan inte kan genomföras på sedvanligt 
vis. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för helåret.

Kostnader
Kostnaderna per 2021-04-30 uppgår till 103 342 tkr (167 818 tkr). Dessa utgörs till största delen 
av personalkostnader, läromedelsinköp, konsultarvoden och transfereringar till andra regionala 
organisationer. Den kraftiga minskningen mellan åren består i huvudsak av den tidigare beskrivna 
förändrade hanteringen av köpta utbildningsplatser inom vuxenutbildningen.

Personalkostnaderna på GR, som är en betydande andel av GR:s kostnader, avviker positivt 
mot budget för perioden med 3 416 tkr, vilket även framgår av diagram på nästa sida. Orsaken 
till detta är att en hög försiktighet råder då pandemin fortsatt påverkar GR negativt och där vissa 
medarbetare fortsatt pausat sina ordinarie uppdrag till följd av coronapandemin och omallokerats 
till andra arbeten.

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

2021-01-01 
2021-04-30

2020-01-01 
2020-04-30

Business Region Göteborg (BRG) 6 667 6 667

Göteborg & Co 367 367

ISGR 333 333

Stiftelsen Korsvägen 0 12 500

Västkom 643 638

Västkuststiftelsen 1 309 1 283

Övriga *) 165 233

Summa 9 485 22 021
*) ARC, Europa Direkt, Mistra och Reväst

Finansnetto
Finansnettot per 30 april 2021 uppgår till +276 tkr, att jämföra med motsvarande period 2020 då
finansnettot var +271 tkr.

Vidaretransfereringar
Cirka 35 procent av årsavgiften från medlemskommunerna vidaretransfereras till andra regionala 
organisationer. Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa 
årsavgift per sista april, finansieras GR:s verksamhet till 19 procent av årsavgiften och till 81 
procent av övriga intäkter. GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de 
insatser som finansieras av årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
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Balansposter
Balansomslutningen uppgår den 30 april 2021 till 347 460 tkr jämfört med 320 346 tkr den 31 
december 2020 och 275 193 per april 2020.

Tillgångar och investeringar
På tillgångssidan är det pågående projekt (+9 052 tkr) och kundfordringar som ökat jämfört med 
senaste årsskiftet men även de likvida medlen har ökat med 5 931 tkr jämfört med föregående år. 
Per sista april 2021 hade GR 225 544 tkr på kassa/bank jämfört med 219 613 tkr per sista december 
2020. Detta till följd av högre utbetalda statsbidrag hittills i år kopplat till vuxnas lärande. Utöver 
detta har värdet av GR:s samlade anläggningstillgångar minskat med 1 001 tkr i huvudsak till 
följd av planmässiga avskrivningar. Inga nya investeringar är gjorda under perioden som gått.

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det kortfristiga skulder som ökar till följd av högre erhållna statsbidrag för på-
gående och kommande vuxenutbildningar jämfört med föregående år. Sammantaget har denna 
post ökat med 31 996 tkr upp till 301 765 tkr jämfört med föregående år. Även personalskulder 
ligger 1 268 tkr högre jämfört med motsvarande period 2020.

GR:s egna kapital uppgår till 45 695 tkr (inklusive periodens resultat). Det inför 2021 beräknade 
och identifierade lägsta måltalet för eget kapital utifrån riskhänseende uppgick till 35 000 tkr.

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

Antal anställda 
Den 30 april uppgick antalet månadsavlönade till 187 personer, vilket är en minskning med fyra 
medarbetare jämfört med samma period föregående år. Det är antalet tidsbegränsat anställda som 
utgör minskningen medan antalet tillsvidareanställda i stället har ökat. Andelen tidsbegränsat 
anställda har därmed minskat till 9,6 procent, jämfört med 14,4 procent föregående år.

Antalet årsarbetare låg oförändrat kvar på 160. Bland årsarbetarna var fördelningen 76 procent 
kvinnor och 24 procent män. 

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

Lön och anställningsvillkor 
Som en konsekvens av att samtliga berörda centrala fackliga organisationer ännu inte har anslutit 
sig till AB 20, står GR sedan november 2020 med två olika centrala kollektivavtal för arbetsta-
gare inom samma yrkeskategori. Ett lokalt kollektivavtal har tillfälligt upprättats mellan GR och 
Vision/Akademikerförbundet SSR/Ledarna gällande 4 §, Anställningsform, AB, för att hantera 
de olika konverteringsreglerna för tidsbegränsat anställda. Det lokala kollektivavtalet innebär 
kortfattat att konverteringsreglerna tillämpas enligt AB 17 för samtliga tidsbegränsat anställda 
tills dess att Akademikeralliansen har anslutit sig till AB 20.

Lönerevisionen per 2021-04-01 är genomförd enligt plan och lönerna betalades ut med april-
lönen.
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Arbetsmiljö
Sjukfrånvaro
Under perioden 2021-01-01 till och med 2021-04-30 var totala sjukfrånvaron 4,2 procent, precis 
som samma period föregående år. Dock har långtidssjukfrånvaron (>59 dagar) ökat med 0,5 pro-
centenheter medan korttidsfrånvaron har minskat. Fördelat på män och kvinnor så har kvinnor 
4,6 procent sjukfrånvaro och män 3,1 procent.

Arbetsmiljöarbetet
Arbetsmiljöarbetet har fortsatt präglats av den pågående coronapandemin där löpande riskana-
lyser och insatser har genomförts i syfte att minska smittspridning och förebygga ohälsa. 

För att uppmuntra medarbetare till ökad fysisk aktivitet, på ett sätt som ökar sammanhåll-
ningen, har en aktivitetsutmaning genomförts via Wellstep under mars och april. Parallellt har 
medarbetare kunnat delta i GR-gemensamma digitala träningspass 30 minuter varje vecka.

En uppföljande enkät kring medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och mående utifrån nuva-
rande arbetssituationen genomfördes i april. Resultatet visade på en förbättring inom samtliga 
områden där betyget i snitt var 7,7 på en tiogradig skala där 0 motsvarar ”mycket dåligt” och 10 
”mycket bra”.

Det långvariga distansarbetet och den ökade digitaliseringen kommer att medföra förändringar 
i arbetslivet även efter coronapandemin. Det interna projektet ”GR Omstart” har startats för att 
samla erfarenheter och lärdomar samt skapa dialogunderlag och rusta organisationen inför ”det 
nya normala”. Både internt i organisationen och externt i relation till våra medlemskommuner 
och samarbetspartners, med koppling till vårt uppdrag.

Kompetensförsörjning
Coronapandemin och omställningen till digitala mötesformer har medfört ökade krav på digital 
kompetens hos samtliga medarbetare på GR. Med stöd av medel från omställningsfonden har 
medarbetare erbjudits fortsatt kompetensutveckling inom Teams samt även nyttjat medel för 
kompetensutveckling för medarbetare inom diariet.
GR har haft fortsatt lätt för att attrahera och rekrytera rätt kompetens, med många kvalificerade 
sökanden till nästan alla utlysta tjänster. 

GR:s interna miljöarbete
Miljövision
Med värdegrunden som utgångspunkt ska GR ligga i framkant i utvecklingen av en hållbar region. 
Miljöarbetet ska genomsyra varje del av verksamheten och präglas av lyhördhet, handlingskraft 
och utveckling.

Miljödiplomerade
GR är sedan 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2021 blev GR återigen diplome-
rade enligt Svensk Miljöbas kravstandard. Att årligen genomgå en revision är en självklar del 
i verksamheten i syfte att ständigt förbättra miljöarbetet och att fortsätta leva upp till kraven i 
diplomeringen. GR:s miljöpolicy med riktlinjer för möten och resor i tjänsten och GR:s policy för 
inköp och upphandling är framtagna för att stödja arbetet med att minska belastningen på miljön.

Den 16 april blev GR åter miljödiplomerade med 2020 års siffror som underlag och följande 
fyra större mål var uppsatta:

1. Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 procent av vår elför-
brukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår 
personal. Tvåårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31. (Delmålen för 2020 är upp-
fyllda)
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2. Att öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 pro-
cent. Ettårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)

3. CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med 5 % per år i tre år, bas-
nivå år 2017. Treårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2020-12-31. (Målet framflyttat ett år*)

4. Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10 
procent. Tvåårigt mål, tänkt att vara uppfyllt 2021-12-31 (delmålen för 2020 är uppfyllda).

Efter sammanställning av indikatorer och mätetal framkommer att målen och delmålen är upp-
fyllda på alla punkter, *mål 2 och 3 är dock så påverkade av coronapandemi att de inte fullt ut 
är reviderbara. GR har därför valt att flytta med dessa mål till kommande miljörevision 2022. 
Punkt 1 och 4 är tvååriga mål med slutdatum 2021-12-31, där de inplanerade delmålen för 2020 
är uppfyllda. 

Andra delar som kan nämnas kopplat till vårt interna miljöarbete
GR har infört cykelförmån, en satsning med miljö- och hälsofokus vilket gör det möjligt för 
samtliga tillsvidareanställda medarbetare att hyra cyklar med tillbehör under 36 månader. De 
första två ”beställningsfönstren” är genomförda.

GR har också åter igen tilldelats tre stjärnor i Cykelvänlig arbetsplats. Cykelvänlig arbetsplats.

För att ge bästa möjliga förutsättningar för GR:s medarbetare och externa mötesdeltagare att 
minska det fysiska resande och underlätta för möten på distans har fler av våra mötes- och kon-
ferensrum utrustats med distansmötesteknik. Utveckling av en digital utbildnings- och mötes-
arena har påbörjats och utrustning för livesändningar och större Teams-möten har upphandlats.
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Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och riktlinjer 
för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför i 
Plan och detaljbudget 2021 tagit fram riktlinjer för GEH, vilka följs upp i samband med delårs-
rapporter och årsbokslut. God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla i 
tiden samt att hushålla över tiden, det vill säga att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt och 
verksamhetens behov på längre sikt. Vidare har begreppet god ekonomisk hushållning både ett 
verksamhetsperspektiv och ett finansiellt perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas 
ekonomi ska vara i balans. Intäkterna ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet 
utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen inte 
bör förbruka sin förmögenhet för att täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett 
ändamålsenligt och utifrån ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.

Se tabell nedan och på följande sida.

Målavstämning god ekonomisk hushållning

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 30 APRIL 2021

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

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 liksom uppföljning av uppsiktsplikten av våra 
bolag har rapporterats till förbundsstyrelsen och fastställts vid 
sammanträde i mars 2021. Policyn avseende medelsförvalt-
ning avrapporteras i samband med delårs- och årsbokslut. 
Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvalitetsut-
veckling sker inom verksam-
heterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verksam-
hetsinriktning som kompletteras med ettåriga planer. Verk-
samhetens mål följs upp i delårsrapporterna per april och per 
augusti med en beskrivning av nuläget och i årsredovisningen 
under separat rubrik. GR har genomfört ett förändringsarbete 
utifrån strategisk inriktning för 2020–2023 som varit utsänd 
till medlemskommunerna för synpunkter i samrådsunderlaget 
tillsammans med rambudget för 2021. Målet uppfyllt.

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

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

GR genomför årligen med hjälp av försäkringsmäklare en 
genomgång av försäkringsskyddet. Allt från sakförsäkring till 
tjänstereseförsäkring gås igenom. Bedömningen från GR själva 
och upphandlad försäkringsmäklare är att vi har ett fullödigt 
försäkringsskydd. Genomfördes senast hösten 2020. Målet 
uppfyllt.

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

GR har arbetat fram en policy som anger riktlinjer för medels-
förvaltning och är fastställd i förbundsstyrelsen. Förbundsdi-
rektören är ytterst ansvarig för GR:s medelsförvaltning och 
ekonomichefen verkställer. Målet uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

Forts.
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Inför verksamhetsåret 2021 har GR formulerat nya krav på när GEH ska anses vara uppfylld. Där 
framgår att "för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska minst hälften av de verk-
samhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella målen vara uppfyllda för helåret". För första 
tertialet 2021 har GR sammantaget ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att 
– utan omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av an-
passning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsutrymme 
och en ekonomi i balans gentemot beslutad budget för året beräknas att uppnås för helåret. Fem 
av GR:s sju uppsatta mål inför 2021 är helt uppfyllda och där två inte är det för perioden. 2021 har 
fortsatt varit ett annorlunda år kopplat till konsekvenser av pandemin och som ställer höga krav på 
GR och omvärlden. Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt 
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för perioden fram till och med april 2021.

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 30 APRIL 2021

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

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

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

För delåret per april 2021 redovisar GR ett negativ avvikelse på 
4 882 tkr vilket även är en negativ avvikelse mot periodiserad 
budget på 382 tkr. Målet är inte uppfyllt men beräknas vara 
uppfyllt för helåret.

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

GR redovisar inte en ekonomi i balans för perioden mot periodi-
serad budget. Tre avdelningar redovisar inte heller en ekonomi 
i balans per april men beräknas göra så per helår. Målet är inte 
uppfyllt för perioden men kommer att blir så för helåret.

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

Tre av GR:s avdelningar redovisade inte en ekonomi i balans per 
april 2021 vid en jämförelse med periodiserad budget. Arbete 
pågår med att anpassa verksamheten efter de ekonomiska 
förutsättningarna. Målet är ännu inte uppfyllt men beräknas 
vara uppfyllt för helåret.

Den totala sjukfrånvaron för 
GR:s medarbetare ska hållas 
på en fortsatt låg nivå.

Sjukfrånvaron på GR ska 
under stiga 3,5 procent på 
helåret.

Sjukfrånvaron för hela 2020 uppgick till 3,8 %. För första tertialet 
2021 redovisar GR en total sjukfrånvaron på 4,2 % och sjukfrånva-
ron för samma period föregående år låg på 4,2 %. Utfallet per april 
är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om max 3,5 %. Målet 
är därmed inte uppfyllt per april men avses att klaras för helåret.

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

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

GR:s intäkter ska överstiga 
dess kostnader.

För de senaste fem åren (helår) redovisar GR ett samlat 
ekonomiskt resultat på +5 390 tkr. För delåret per april 2021 
redovisas dock ett negativt resultat på 4 882 tkr, vilket även 
innebär en negativ avvikelse mot periodiserad budget med 382 
tkr. Målet klaras inte för perioden men beräknas att klaras för 
helåret. 

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

GR:s egna kapital per 2021-04-30, inklusive periodens negativa 
resultat, uppgår till 45 695 tkr. Det identifierade lägsta måltalet 
inför 2021 är 35 000 tkr. Målet har därmed uppnåtts.

Långsiktigt ska GR:s egna kapi-
tal vara större än dess skulder 
inklusive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive 
pensionsskulden ska vara 
positiv.

Soliditeten uppgår per 2021-04-30 till 13,2 % (15,8%) vilket dock 
är en försämring jämfört med samma period 2020. GR uppfyller 
därmed måltalet.

GR:s sammanlagda nettolå-
neskuld ska inte öka.

GR:s investeringar ska finansie-
ras med hjälp av egna medel.

Inga investeringar har hittills blivit gjorda under året. Målet är 
därmed uppfyllt.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT

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

Sammanställda 
räkenskaper

NOT 

nr.

Utfall 
210101-
210430

Utfall 
200101-
200430

Prognos 
210101-
211231

Budget 
210101-
211231

Utfall 
210101-
210430

Utfall 
200101-
200430

Prognos 
210101-
211231

Budget 
210101-
211231

Verksamhetens intäkter 99 185 163 822 - 656 537 190 718 261 159 - 922 925
varav årsavgifter avsedda för 
GR:s verksamhet 17 343 11 253 - 79 927 17 343 11 253 - 79 927
varav årsavgifter transfererade 
till andra  regionala organisa-
tioner 9 485 15 771 - 29 241 9 485 15 771 - 29 241

Verksamhetens kostnader 1 -103 342 -167 818 - -658 716 -190 990 -271 333 - -921 109

Avskrivningar -1 001 -1 316 - -2 971 -2 067 -2 566 - -6 911
Verksamhetens nettokostnader -5 158 -5 312 - -5 150 -2 339 -12 740 - -6 911
Skatteintäkter och generella 
statsbidrag och utjämning - - - - - - - -
Verksamhetens resultat -5 158 -5 312 - -5 150 -2 339 -12 740 - -5 095
Finansiella intäkter 278 280 - 650 306 280 - 660
Finansiella kostnader -2 -9 - 0 -227 -67 - -10
Resultat efter finansiella poster -4 882 -5 041 - -4 500 -2 260 -12 527 - -4 445
Extraordinära poster - - - - - - - -
PERIODENS RESULTAT -4 882 -5 041 -4 500 -4 500 -2 260 -12 527 -3 500 -4 445

KASSAFLÖDESANALYS GR och samman-
ställda räkenskaper (koncernen) (tkr) GR

Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Not nr. 2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30

Periodens resultat -4 882 -5 041 -2 260 -12 527

Justering för ej likviditetspåverkande poster 2 1 001 1 316 423 2 762

Övriga likviditetspåverkande poster 3 - - 0 -109

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -3 881 -3 725 -1 837 -9 873

Ökning/minskning pågående projekt -153 512 871 -153 512 871

Ökning/minskning lager 154 12 154 12

Ökning/minskning kortfristiga fordringar -13 286 -9 711 -9 055 1 663

Ökning/minskning kortfristiga skulder 176 456 46 547 168 836 35 074

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 5 931 33 994 4 586 27 747

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 0

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar - - - -

Investering i materiella anläggningstillgångar 0 -65 -29 -245

Försäljning av materialla anläggningstillgångar - - 0 109

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN 0 -65 -29 -135

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing - - - -
KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN - - - -

PERIODENS KASSAFLÖDE 5 931 33 929 4 557 27 611

Likvida medel vid årets början 219 613 124 047 289 335 194 330

Likvida medel vid periodens slut 225 544 157 976 293 892 221 941
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BALANSRÄKNING GR och sammanställda 
räkenskaper (koncernen) (tkr) GR

Sammanställda 
 räkenskaper

TILLGÅNGAR 2021-04-30 2020-12-31 2021-04-30 2020-12-31
A. Anläggningstillgångar 24 877 25 878 33 855 35 893
I. Immaterialla anläggningstillgångar 5 670 6 544 5 670 6 544
II. Materiella anläggningstillgångar 477 604 27 489 28 653
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 22 546 22 981
2. Maskiner och inventarier 477 604 1 793 2 095
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 3 150 3 577
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 322 583 294 468 433 461 411 030
I. Förråd m.m. 33 298 24 400 33 298 24 400
1. Lager avseende läromedel 35 189 35 189
2. Pågående projekt 33 263 24 211 33 263 24 211
II. Fordringar 63 741 50 455 106 271 97 295
1. Kundfordringar 48 881 30 711 66 618 48 549
2. Fordran hos koncern 290 303 - -
3.Förutbetald kostnad och upplupen intäkt 9 011 10 588 28 354 32 236
4. Skattefordran 3 736 4 194 7 534 7 456
5. Övriga kortfristiga fordringar 1 823 4 659 3 765 9 054
III. Kortfristiga placeringar - 0 - 0
IV. Kassa & bank 225 544 219 613 293 892 289 335
S:A TILLGÅNGAR 347 460 320 346 467 316 446 923

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital 45 695 50 577 88 520 90 780
I. Periodens resultat -4 882 -5 002 -2 260 -24 162
II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 50 577 55 579 90 780 114 942

B. Avsättningar - - 636 794
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar - - - 0
III.Uppskjuten skatt - - 636 794

C. Skulder 301 765 269 769 378 160 355 349
I. Långfristiga skulder - - - -
II. Kortfristiga skulder 301 765 269 769 378 160 355 349
1. Leverantörsskuld 13 933 21 183 17 569 27 194
2. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 53 020 25 075 84 879 65 175
3. Pågående projekt 69 360 213 820 69 360 213 820
4. Skulder till koncernföretag 4 372 3 701 - -
5. Skatteskulder 347 443 2 007 443
6. Övriga kortfristiga skulder 160 733 5 547 204 345 48 717
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 347 460 320 346 467 316 446 923

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter - - 16 200 8 100
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a)Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
 skulderna eller avsättningarna - - - -
b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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Noter
NOT 1, SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER, PERSONAL 

SPECIFIKATION AV PERSONAL GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 210430 200430 210430 200430
Kvinnor 122 120 369 402
Män 38 40 148 171
Summa årsarbetare 160 160 517 573

Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 6 - -
Män 2 2 - -
Summa förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp 7 8 - -

ANTAL ANSTÄLLDA GR Sammanställda räkenskaper
Antal i april 

2021
Antal i 

april 2020
Ökning/ 

minskning
Antal i april 

2021
Antal i april 

2020
Ökning/ 

minskning
Antal tillsvidareanställda på heltid 131 120 11 377 402 -25
Antal tillsvidareanställda på deltid 38 44 -6 115 140 -25
Antal tidsbergränsade anställda 18 27 -9 67 90 -23
Antal timavlönade 8 12 -4 193 269 -76
Totalt antal anställda 195 203 -8 752 901 -149

SPECIFIKATION AV PERSONALKOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Löner och ersättningar 210430 200430 210430 200430
Styrelse och förbundsdirektör/VD 759 765 1 086 1 011
Ledningsgrupp 1 656 1 778 2 232 2 379
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 27 820 26 515 79 715 88 913
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning 0 0 0 0
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 3 076 2 487 5 112 4 279
Summa löner och ersättningar 33 312 31 545 88 145 96 582

Sociala avgifter enligt lag & avtal 16 317 13 572 37 289 39 394
Varav pensionskostnader 5 408 3 851 9 779 8 851
Övriga personalkostnader -22 145 774 1 578
Summa personalkostnader 49 606 45 262 126 208 137 554
I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst.

TOTAL SJUKFRÅNVARO (%) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2021-01-01 
2021-04-30

2020-01-01 
2020-04-30

2021-01-01 
2021-04-30

2020-01-01 
2020-04-30

Kvinnor 4,6 4,3 - -
Män 3,1 3,7 - -
Summa total sjukfrånvaro (%) 4,2 4,2 - -
Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare)
Kvinnor 33,0 31,1 - -
Män 21,9 25,3 - -
Total sjukfrånvaro (timmar i genomsnitt per årsarbetare) 30,3 29,7 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 66,9 59,6 - -
Varav långtidssjukfrånvaro timmar per årsarbetare 20,3 17,7 - -
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 0,1 2,2 - -
30–49 år 4,8 4,4 - -
50 år och äldre 3,6 3,9 - -
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NOT 2, JUSTERINGAR FÖR EJ LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
JUSTERINGAR FÖR EJ  LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR
Sammanställda 

 räkenskaper
2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30

Justering ej erhållen ränta 0 0 0 0
Avskrivningar 1 001 1 316 2 067 2 566
Utrangering inventarier - - 0 17
Förändring avsättning - - 0 0
Justering inkomstskatt - - -1 644 179
Summa för ej likviditetspåverkande poster 1 001 1 316 423 2 762

NOT 3, ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR
Sammanställda 

 räkenskaper
2021-04-30 2020-04-30 2021-04-30 2020-04-30

Reavinst inventarier - - 0 -109
Reaförlust inventarier - - 0 0
Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 0 -109
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Upplysningar om redovisningsprinciper – GR och 
sammanställda räkenskaper

Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och re-
dovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning 
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker 
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader 
i redovisningsprinciper har identifierats. GR har från och med 2021 förändrat hanteringen av 
medel avsedda för regional vuxenutbildning. Såväl erhållna medel som utbetalda medel hanteras 
bokföringsmässigt via balansräkningen. Detta innebär att omsättningen för GR påverkas väsentligt 
med cirka 40 procent (-64 637 tkr) jämfört med samma period föregående år. 

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

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR kap §2. 

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

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 år 
klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. Gränsen 
för mindre värde har satts till 23 800 kr 2021 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som gemensam 
gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har ett värde 
under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under 3 år klassificeras som di-
rektavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande fall 
även för finansiella leasingavtal. 

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

Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
Materiella anläggningstillgångar 
GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år.
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrumsin-
ventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans 
fastighet 5 år.
Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsut-
gifter i annans fastighet 15–100 år. Komponentavskrivning tillämpas. Mark skrivs ej av.

I balansräkning och noter redovisas Förbättringsutgifter i annans fastighet under rubriken 
Övriga materiella anläggningstillgångar.

Immateriella anläggningstillgångar
GR: IT-investeringar 5 år avser egenutvecklade immateriella anläggningstillgångar. Programvaror 
3 och 5 år avser förvärvade immateriella anläggningstillgångar.

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) beräknas som Utgående Anskaffningsvärde dividerat 
med Årets avskrivningar.

Finansiella anläggningstillgångar
Aktier i dotterbolag
GR:s aktier i dotterbolag värderas till anskaffningsvärde.

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

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.
Lager avseende läromedel
Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och dess 
värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lagerinventering. 

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

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

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

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

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

Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.

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

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

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

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlemskom-
munerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel som 
avser transfereringar till andra organisationer. Erhållna medel för vuxenutbildning redovisas inte 
längre som erhållna bidrag utan bokförs direkt mot särskilt avsett skuldkonto i balansräkningen.

GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.

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

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

Leasing
Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing, 
dvs. leasingavgiften kostnadsförs linjärt över leasingperioden.
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Finansiella kostnader
Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.

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

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

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

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

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


