Förbundsfullmäktige – ärende 3
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-26, Diarienummer: 2021-00003, 2020-00394
Datum: åååå-mm-dd

Anmälan om val av nya
ledamöter och ersättare till
förbundsfullmäktige
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena.

Sammanfattning av ärendet
Från Göteborgs kommunfullmäktige har protokollsutdrag inkommit
•

från sammanträde 2020-12-10, § 7, som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Marianne Aase (D), utses Eva Jonsson (D).

•

från sammanträde 2021-01-28, § 7, som visar att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Naod Habtemichael (C), utses nuvarande ersättaren Sabina
Music (C).

•

från sammanträde 2021-03-11, § 3, som visar att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Susanne Sillberg Ligander (S), utses nuvarande ersättaren
Camilla Widman (S).

•

från sammanträde 2021-03-25, § 11, som visar att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället Admir Ramadanovic (S), utses nuvarande ersättaren Roshan
Yigit (S).

•

från sammanträde 2021-03-25, § 13, som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Karolina Mildgrim (KD), utses Kristina Norén Lallo (KD).

•

från sammanträde 2021-04-22, § 15 som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Camilla Widman (S), utses Alfred Johansson (S).

•

från sammanträde 2021-04-22, § 17, som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Hanna Bernholdsson (MP), utses Helena Norin (MP).

•

från sammanträde 2021-05-20, § 10, som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Mikael Sjöholm(D), utses Roy Glimström (D).

Nya ledamöter
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•

från sammanträde 2021-05-20, § 11, som visar att till ny ersättare i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Roshan Yigit (S), utses Sören Björkman (S).

•

från sammanträde 2021-05-20, § 28, som visar att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Emmali Jansson (MP), utses Dalibor Eminefendic (MP).
Från Stenungsunds kommunfullmäktige har protokollsutdrag inkommit
•

från sammanträde 2020-12-17, § 239, som visar att till ny ledamot i
Göteborgsregionens förbundsfullmäktige för tiden till och med 2022,
istället för Birgit Lövkvist (V), utses Emma Ramhult (V).

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Nya ledamöter
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Förbundsfullmäktige – ärende 4
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-26, Diarienummer: 2020-00370, 2020-00371

Val till styrelse och skolnämnd
för ISGR
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för år 2021 och fram till och med
bolagsstämman 2022 till styrelse och nämnd som ersättare välja Renée
Bengtsson (S), Lerum, och till styrelsen som ersättare välja
företagsrepresentanten Veronica Ekstedt Nyberg (Volvo Cars).

Sammanfattning av ärendet
Enligt Kl Kap 10 § 3 ska fullmäktige utse styrelseledamöter i hel- och delägda
bolag. Detta gäller även kommunalförbund.
Dennis Ljunggren (S), Ale, har avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen
samt i skolnämnd för ISGR. Till ny ersättare i styrelse och skolnämnd föreslår
GR:s valberedning Renée Bengtsson (S), Lerum.
Till ny ersättare i styrelsen föreslår ISGR:s styrelsepresidium dessutom
företagsrepresentanten Veronica Ekstedt Nyberg (Volvo Cars). I nämnden
ingår inte företagsrepresentanterna men de adjungeras.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
ISGR

Val till ISGR

Förbundsfullmäktige – ärende 5
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00156
Datum: åååå-mm-dd

Årsredovisning för GR avseende
år 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för
Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys.
Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till
medlemskommunerna för kännedom.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga.
Göteborgsregionen växer och hade vid utgången av det gångna året 1 041 850
invånare. Tillsammans med våra medlemskommuner och samverkanspartners
har vi fortsatt att utveckla GR som mötesplats och samverkansorgan i syfte att
skapa mervärde. Årsredovisningen visar att medlemskommunerna anförtror
sitt kommunalförbund angelägna uppdrag för att utveckla och genomföra
insatser inom områden där gemensamt agerande stärker både den enskilda
kommunen och Göteborgsregionen som helhet. GR har, likt andra
organisationer i vår omvärld, påverkats av konsekvenserna av pandemin.
GR uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket
däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till
556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och
där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala
samverkansorganisationer.
Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt
resultat på 24 162 tkr och med en omsättning på 833 347 tkr.
GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning
för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 252 förbundsstyrelsen 2021-03-19
Årsredovisning för GR 2020
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-03-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 252. Årsredovisning för GR avseende år 2020
Diarienummer: 2020-00156
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för
Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys.
Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till
medlemskommunerna för kännedom.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till årsredovisning för GR 2020 har tagits fram enligt bilaga.
GR uppvisar för verksamhetsåret 2020 ett negativt resultat på 5 002 tkr vilket
däremot är 4 748 tkr bättre än beslutad budget. GR:s omsättning uppgick till
556 854 tkr, varav 77 653 tkr (14%) finansierats genom årsavgifter till GR och
där 41 064 tkr i årsavgifter sedan vidaretransfererats till andra regionala
samverkansorganisationer.
Den sammanställda redovisningen för GR och dotterbolagen visar ett negativt
resultat på 24 162 tkr och med en omsättning på 833 347 tkr.
GR gör bedömningen att kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning
för verksamhetsåret 2020 är uppfyllt.
Beslutsunderlag
Årsredovisning för GR 2020

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:
Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

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

2

GR:s årsredovisning 2020

Innehåll GR:s årsredovisning 2020
Verksamhet................................................................................................ 5
2020 – ett år som inte liknar något annat ...................................................................... 6
Samverkan är grunden ....................................................................................................... 7

Uppföljning av verksamheten 2020........................................................ 10
Fysisk planering................................................................................................................. 11
Utbildning och kompetensförsörjning............................................................................. 12
Näringslivsutveckling ....................................................................................................... 15
Digital transformation........................................................................................................ 16
Social sammanhållning och trygghet.............................................................................. 17
Klimat och miljö.................................................................................................................. 19
Fullföljda studier i fokus.................................................................................................... 20
Övrig uppföljning................................................................................................................30

Bokslut 2020............................................................................................ 33
Bokslut 2020 – förvaltningsberättelse.......................................................................... 34
GR-koncernen..................................................................................................................... 34
Väsentliga händelser i koncernen.................................................................................... 37
GR – omsättning, resultat och kostnader 2020............................................................ 39
Disposition av resultat 2020............................................................................................42
Balansposter......................................................................................................................44
Väsentliga händelser under 2020.................................................................................... 45
God ekonomisk hushållning............................................................................................. 49
Resultaträkning.................................................................................................................. 52
Kassaflödesanalys............................................................................................................ 52
Balansräkning.................................................................................................................... 53
Upplysningar om redovisningsprinciper – GR och sammanställda räkenskaper..... 54
Noter GR och koncernen.................................................................................................... 58
Revisionsberättelse för år 2020 ...................................................................................... 64
Bilaga1. Agenda 2030 – 17 globala mål för hållbar utveckling.................................... 66

3

GR:s årsredovisning 2020

er
n
o
ers mhälls et
p
0 a d

ta om
Visste du det
en
n
io
g
e
r
s
g
r
o
b
Göte
(GR) 2020?

r
k
m
55s7omsättning
GR:

Genom
samord GR:s
ni
äldreom ng av
s
lyftet h orgsar
medarb 300
e
påbörja tare
tu
ning til tbildl und
sköters erka

kt
e
j
o
pr GR
6
2
1
s på
v
dre

at:
Årets result

-5,0 mkt r
(budgetera
resultat
-9,75 mkr)

90 r fått s ing via alet
ha nter a avt
l
orie iona
g
re

En webbaserad introduktionsutbildning
för nya medarbetare
inom vård och omsorg
lanserades i april och
har haft 6 148 unika
besökare under året

11 000 elever

antogs till
llt program på
ione
nat

gymnasieskola

14 p
roce
av G
nt
R:s v
er
fi

k
nans
ieras samhet
årsa
vgift genom
med er från
kom lemsmun
erna

Årets digitala
Gymnasiedagarna
och Future Skills
hade 24 000
besökare och
180 000
monterbesök

Proje
k

te
avfa ”Minsk t
på ä llsmäng a
har h ldrebo derna
ende
min ittills re
n”
skni
sult

med ng av erat i e
och 1,2 ton utsläpp n
min
en
ko
för a skade k ldioxid
vfall
o
shäm stnade
tnin r
g

4

75,52gkiftren

v
var årsa
nare
per invå

207
är a perso
nstä
llda ner
p
å GR

I slutet
a
hade m v året
er än 1
600
av kom
munern
medarb
etare et as
t konto
på

Yrkesre
san
och pro
jektet

mer
procent
nöjda d än 98
eltagare

GR:s årsredovisning 2020

Verksamhet

5

GR:s årsredovisning 2020

2020 – ett år som inte liknar något annat
Vi lägger ett år med exceptionella samhällsutmaningar bakom oss. Coronaviruset
drabbade världen och kom att utvecklas till en pandemi som påverkade oss alla.
Proportioner och perspektiv har förändrats och det har vi tvingats att hantera. Det
är i den kontexten som årsredovisningen för Göteborgsregionen (GR) ska läsas.
Verksamheten har framgångsrikt gjort stora anpassningar och vi konstaterar att leveransen på
uppdraget är minst lika bra som tidigare år. Även om den till delar har genomförts på ett annat
sätt.
I krissituationer är det viktigt för organisationer att ha en robust struktur som kan hantera
komplexa arbetsuppgifter under tidspress. Det har många verksamheter fått erfara under det
gångna året. Samma logik gäller för samverkan. Tillit och förtroende byggs långsiktigt genom
ett gediget vardagsarbete med strukturer som binder samman olika aktörer, så att effektiviteten
i det gemensamma arbetet uppnås.
Under pandemin har vi prövat vårt samverkanslandskap och arbetat tillsammans för att
hantera pandemins effekter inom förskola och skola, vård och omsorg, näringsliv samt arbetsmarknad. Kommunerna har genom GR arbetat tätt tillsammans med Västra Götalandsregionen
(VGR), Länsstyrelsen och Business Region Göteborg (BRG) för att nämna några exempel. Den
samverkansstruktur vi gemensamt har på plats har klarat prövningen och kommer även fortsatt
att underlätta arbetet när vi tar oss an de kvarvarande konsekvenserna av pandemin, utöver de
samhällsutmaningar som sedan tidigare är identifierade.
GR är en mötesplats. Under 2020 har vi fått mötas på nya sätt och vi vill passa på att ta
tillfället i akt att tacka alla politiker, tjänstepersoner och samarbetspartners för gemensamma
ansträngningar när det gäller att genomföra vårt uppdrag med förändrade förutsättningar.
Erfarenheter och lärdomar från det gångna året leder oss in i ”det nya normala” – som vi ser
fram emot att ta oss an i det fortsatta arbetet.

Axel Josefson
Ordförande förbundsstyrelsen

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
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Samverkan är grunden
Coronapandemin har påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens verksamhet. Under året har förbundet förlorat intäkter för flera miljoner kronor på grund av
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi har ställt om verksamheten
med nya kreativa lösningar och initiativ utifrån medlemskommunernas behov.

Vi prioriterar om utifrån nya behov i medlemskommunerna
Förbundsledningen har kontinuerligt följt utvecklingen för att kunna fatta de beslut som
krävts utifrån hur coronapandemin påverkat verksamheten. Folkhälsomyndighetens rekommendationer har legat till grund för anpassningar. Bland annat har utbildningar och möten
genomförts online eller med ett begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferensrummen. En handlingsplan med åtgärder har tagits fram och reviderats kontinuerligt.
Pandemin till trots pågår mycket i verksamheten, inte som vanligt men på andra sätt. GR har
riktat om en del insatser och bland annat sökt externa medel utifrån nya behov i kommunerna.
Strategisk inriktning 2020–2023, fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 samt inspel
från chefsnätverken är vägledande för insatserna. Situationen i näringslivet, omställningen
på arbetsmarknaden, utbildningssektorn, den kommunala hälso- och sjukvården samt äldreomsorgen är områden som uppmärksammats mycket under året. Det påverkar också de insatser och utvecklingsområden som GR arbetar med tillsammans med medlemskommunerna.
Pandemins konsekvenser påverkar arbetsmarknaden och antalet öppet arbetslösa samt i
arbetsmarknadsprogram 16–64 år i Göteborgsregionen uppgick i slutet av året till ungefär
44 700 personer. Det är en ökning med cirka 13 000 personer jämfört med ett år tillbaka i tiden.
Drygt 138 000 personer är korttidspermitterade i Västra Götaland och rekordmånga varsel har
lagts i Göteborgsregionen under år 2020, enligt BRG.
GR har växlat upp arbetet med digital transformation, vilket framgår av uppföljningen av
våra fokusområden, se sidan 16. Bland annat har vårt utbud av digitala utbildningar ökat; under
året genomfördes cirka 60 procent av utbildningarna inom ramen för GR:s öppna utbud digitalt. Chefsnätverk och styrgrupper möts online och digitala verktyg används för samordning och
kommunikation internt och externt. Gymnasiedagarna och Future Skills, som är en av medlemskommunernas största satsningar under året, genomfördes digitalt med 24 000 deltagare.
Ett annat exempel är projektet Skola hemma. Tillsammans med Skolverket, RISE, Sveriges
Kommuner och Regioner (SKR), Swedish Edtech Industry, UR, Skolforskningsinstitutet,
Specialpedagogiska Skolmyndigheten, Rädda Barnen samt Prinsparets Stiftelse har GR varit
med och bidragit med kompetens och kunnande i projektet som i augusti tilldelades Guld
länken 2020. Det är ett pris som delas ut av SKR, Vinnova och Regeringskansliet och som
premierar projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av
digitalisering.

Samverkan är grunden
Göteborgsregionen (GR) är de 13 medlemskommunernas organisation för mellankommunal
och regional samverkan. Det GR gör handlar i grunden om att skapa tillit och förutsättningar
för att arbeta tillsammans och därigenom lösa uppgifter med stor komplexitet. De regionala
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nätverken med representanter från medlemskommunerna innebär i detta sammanhang
viktiga forum för kunskaps- och erfarenhetsutbyte samt utgör en betydelsefull regional resurs
med fokus på den kommunala nyttan.
GR samarbetar inte bara med medlemskommunerna utan också med många andra samhällsbärande aktörer på kommunal, regional och statlig nivå, inom offentlig sektor, akademi och
näringsliv. Vi lär känna varandra och vet hur vi kan förstärka varandras arbete när vi gör på
rätt sätt. Det har vi en mycket stor nytta av idag när coronapandemin ger stora samhällseffekter som vi kommer att få leva med länge. Nätverken har fungerat som en kanal för att effektivt
kunna samla och sprida information mellan kommunerna och upp till statlig nivå.

Regionala samarbetsparter
GR samverkar med VGR vad gäller områden som hälso- och sjukvård, hållbar utveckling samt
kollektivtrafik. Under året har samverkan mellan kommun och region förstärkts genom ett
intensivt gemensamt arbete för att möta utmaningarna som pandemin har inneburit. Det har
bland annat handlat om att dela kunskap, diskutera aktuella frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner. Det arbetet fortsätter under kommande år tills vi börjar se slutet på pandemins verkningar i samhället.
Samarbetet i frågor kring hållbar utveckling sker via beredningen för hållbar utveckling,
BHU, som är ett politiskt samverkansorgan för VGR och länets kommuner. Under 2020 har GR
tillsammans med kommunerna varit mycket involverade i processen med att ta fram den regionala utvecklingsstrategin (RUS), som ska gälla från 2021 för hela Västra Götaland, samt lämnat
synpunkter på remissutgåvan som blev resultatet av ett gediget förankringsarbete med många
aktörer. RUS:en är styrande för VGR:s verksamheter och vägledande för kommuner, företag,
myndigheter och organisationer som verkar för Västra Götalands utveckling. Den beskriver
övergripande mål för vad flera aktörer tillsammans ska uppnå till 2030.
Samarbete i frågor som rör socialtjänst samt hälso- och sjukvård sker inom ramen för Västkom – läs mer om detta under rubriken Övrig uppföljning.
GR:s näringslivsuppdrag är reglerat i förbundsordningen och genomförs via samverkansavtal
med BRG samt Göteborg & Co. Årets näringslivsdag i samarbete med BRG ägde rum den 23  oktober, digitalt med närmare 100 deltagare.
Göteborgsregionen är en av huvudmännen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen) som förvaltar cirka 280 naturreservat i Västra Götalands och Hallands län.
Övriga stiftare är VGR och Region Halland.
Sammanfattningsvis har GR under 2020 politisk representation i Internationella skolan i
Göteborgsregionen (ISGR), BRG, Västkuststiftelsen, Stiftelsen Korsvägen och Västkom. Genom
tjänstepersoner finns representation i Universeum, Göteborg & Co, Urban Futures, Gryning
Vård samt Reväst.

Påverkan och intressebevakning
Enligt GR:s förbundsordning ska verksamheten bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Under 2020 har detta gjorts på flera områden.
Regionalt i VGR lyfter GR in storstadsregionens perspektiv i frågor som rör den regionala och
nationella transportinfrastrukturplaneringen, kollektivtrafik, hälso- och sjukvård samt integration. Läs mer under avsnittet Regionala samarbetsparter ovan.
På den nationella nivån verkar GR bland annat i frågor som rör kunskapsutveckling i social
tjänst, kommunal hälso- och sjukvård, arbetsmarknad och utbildning samt i frågor som befinner sig i gränssnittet mellan kommun, region och stat. GR är en självklar part i nationella
sammanhang och samarbetar med aktörer som SKR, Socialstyrelsen, Skolverket och Utbildningsdepartementet. GR utgör en delregional samverkans- och stödstruktur (RSS) och deltar
aktivt i nationella sammanhang kring kunskapsstyrningsfrågor inom det sociala området. GR
bedriver också ett nationellt påverkansarbete för att belysa kommunala samt regionala utmaningar och behov. Några aktuella exempel är kompetensförsörjning och kompetensomställning
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inom näringslivet förskola, skola, vård och omsorg.
Under 2020 har GR:s EU-arbete till stor del fokuserat på att påverka utformandet av de nya
strukturfondsprogrammen 2021–2027. Som en mobilisering inför kommande programperiod
togs också fram en rapport som beskriver de nya EU-programmen. Rapporten utgår från GR:s
strategiska inriktning 2020–2023 och redogör för kommande EU-finansiering. Med utgångspunkt i den strategiska inriktningen planeras en utbildningssatsning 2021 om den nya programperioden. Under året genomfördes en pilot på temat utbildning och kompetensförsörjning.
Året har i övrigt präglats av flera organisatoriska förändringar. Till följd av att kommunerna
successivt avvecklat funktionen EU-samordnare, lägger GR från och med 2021 ner nätverket för
EU-samordnare. Från 2021 avslutas avtalsperioden för Europa Direkt Göteborgsregionen för
GR, framförallt eftersom det varit svårt för verksamheten att nå utanför Göteborgs tätort. Vad
gäller EU-överenskommelsen med Göteborgs Stad har staden under året genomgått en omfattande organisationsförändring vilket inneburit färre samarbeten än tidigare år. Under 2020 har
GR drivit sju EU-projekt och beviljats medel för ytterligare fyra nya EU-projekt. GR har även
bidragit till nationellt påverkansarbete genom remissvaren på statliga utredningar gällande
dimensionering och planering av gymnasial utbildning samt likvärdig skola.
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Uppföljning av verksamheten 2020
Här görs en uppföljning av de 20 fokusområden som lyfts fram i Plan och detaljbudget
2020. Fokusområdena är kopplade till de sex utmaningarna i Strategisk inriktning
2020–2023.
• Fysisk planering
• Utbildning och kompetensförsörjning
• Näringslivsutveckling
• Digital transformation
• Social sammanhållning och trygghet
• Klimat och miljö

Struktur för uppföljning av fokusområdena
De 20 fokusområdena följs upp och analyseras med en gemensam struktur i form av en logisk
kedja i fem steg (se figur 1 nedan).
Ett syfte med uppföljningen är att underlätta ansvarstagandet för beslutsfattare genom att de får
insyn i, och kunskap om, GR:s verksamhet. Ett annat är att bidra till reflektion. Genom att akti
viteters kvalitet och resultat analyseras, skapas ett underlag för lärande som leder till utveckling.
Ett av fokusområdena – Fullföljda studier – får särskild uppmärksamhet i denna rapport. Det
redovisas i en mer omfattande form på sidan 20.

FIGUR 1.

A. Externa faktorer som påverkar
(exempelvis konjunktur)

A. GR:s resurser
och förutsättningar
att arbeta med
fokusområdet

B. Processer med
aktiviteter
som har relevans för
fokusområdet. Mandat
ges genom förbundsordningens §3
Ändamål och
verksamhet

C. Regional och/eller
kommunal nytta
uppstår (direkta
resultat)

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

E. GR bidrar till de
globala målen inom
Agenda 2030

Nedanstående redovisning innehåller även en bedömning av på vilket sätt GR har skapat
kommunal eller regional nytta inom de olika fokusområdena (se box C i figur 1). Grönt innebär
att arbetet fungerat bra och följer plan, orange att det funnits vissa svårigheter och att arbetet delvis följer plan. Rött innebär att GR inte kommer att kunna skapa den kommunala eller
regionala nytta som var avsikten under året. Arbetet följer inte plan.
I ett globalt perspektiv har arbetet inom de olika fokusområdena koppling till vissa av
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen är för varje fokusområde
anges i sammanställningen på följande sidor.
Läs mer om målen i Agenda 2030 i bilaga 1, sidan 66.

Följer plan
Följer delvis plan
Följer inte plan
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Fysisk planering
Fokusområde
Arbetet med
att fördjupa
Göteborgs
regionens
strukturbild
genom att ta
fram stöd för
utvecklingen i
stationssamhällena och i de
gröna kilarna.

Bedömning Kommentar
Kunskapsprocessen Det urbana stationssamhället, som syftar till att utgöra stöd för
kommunernas planering i stationssamhällen, har under året avslutats i sin tidigare form.
En slutrapport är publicerad. Resultat och erfarenheter har tagits med in i nästa fas av
det praktiknära forskningsarbetet inom Urban Futures. Under året har en GR påbörjat
framtagandet av en uppdaterad bild över kommunernas behov av kunskap och faktaunderlag
för att komma vidare i utvecklingen av stationssamhällena.
Genom samarbetet inom Urban Futures har GR påbörjat utvecklingsarbetet med en
analysmetod för utvärdering av tillgänglighet och täthet i förhållande till de globala
hållbarhetsmålen, i synnerhet mål 11. Under året har GR även arbetat med att sammanställa
statistik kring mobilitet och vad som påverkar denna.
Arbetet med att nå den politiskt antagna målbilden i stråket Göteborg–Borås fortsätter med
att stötta och komplettera infrastrukturplaneringen i stråket, bland annat med att ta fram
underlag för regionala nyttor och tillväxtpotentialer.
Projektet Tillväxtskapande samhällsplanering har slutförts med lyckat resultat. Näringslivet har
deltagit med stort engagemang och kommunerna har fått ett välförankrat planeringsunderlag
som stöttar hållbara näringslivsetableringar i stråket.
Under året har det femåriga EU-finansierade projektet SMART-MR avslutats. Bland annat har
erfarenheterna från projektet bidragit till utvecklande av projekt. Slutrapporten utgörs bland
annat av en guide för hur storstadsområden kan omvandlas i en hållbar riktning.
Kartläggning av jordbruksmark i regionen har slutförts och finns nu som ett lager i vår
kommungemensamma GIS-webb. Bilden visar på såväl målsynergier som målkonflikter i
frågor om hur jordbruksmark i stationsnära lägen kan nyttjas på bästa sätt.
För att fördjupa kunskapen om de gröna kilarna har GR under året tagit fram ett kunskaps
underlag om planering med hänsyn till ekosystemtjänster. Underlaget har spridits till
medlemskommunerna via flera av nätverken. En annan inriktning har varit att fördjupa och
komplettera Länsstyrelsens handlingsplaner för grön infrastruktur. Underlaget kan ligga till
grund för den kommunala fysiska planeringen, men också utgöra bas för en fördjupad dialog
med Länsstyrelsen.
Coronapandemin har inneburit ett kraftigt ökat intresse för friluftsliv och vistelse i naturen,
vilket är positivt men samtidigt innebär ökat besökstryck och ökad belastning på natur
områden. GR har, tillsammans med ett antal universitet, kartlagt de nya friluftsvanorna.
Underlaget kommer bland annat att användas för att öka tillgängligheten och skötseln i de
mest attraktiva grönområdena.

Insatser
för att öka
incitamenten för
klimateffektiv
mobilitet

Under året har Göteborgsregionens inriktning för transportinfrastrukturplaneringen i stor
stadsregionen arbetats fram och antagits politiskt. Inriktningsunderlaget syftar till att
identifiera och beskriva framtida behov i transportsystemet utifrån ett storstadsperspektiv.
Underlaget är en viktig del i arbetet med revideringen av nationell och regional infrastrukturplanering.
GR har under flera år arbetat med att jämställa cykel med andra transportslag. I september
fattade förbundsstyrelsen beslut om att anta den regionala cykelplanen. Med cykelplanen
som grund har regionala medel allokerats till de utpekade, prioriterade stråken. Därmed följer
processen för cykelinvesteringar samma modell som övrig infrastrukturinvestering – ett
viktigt steg på vägen till att jämställa transportslagen.
GR har även varit projektledare och ansvarat för nätverk inom VGR:s Hållbart resande väst
som fokuserar på beteendepåverkande åtgärder för hållbart resande.
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Utbildning och kompetensförsörjning
Fokusområde Bedömning Kommentar
Insatser för
att säkra
kompetensförsörjningen
i regionens
kommuner och
näringsliv

GR bedriver ett brett arbete för att stärka kommunernas och näringslivets kompetensförsörjning. För kommunerna görs ett framgångsrikt arbete genom branschråden för förskolan och
grundskolan samt äldreomsorgen.
Det nystartade branschrådet inom äldreomsorg har prioriterat sex områden för det fortsatta
arbetet: gemensam titulatur, differentierade arbetsroller, skapa karriärvägar, samordning av
den statliga satsningen Äldreomsorgslyftet, regional standard för kunskap samt regionalt
kompetensutvecklingsprogram.
Under året har bland annat en befattningspalett tagits fram för kompletterande tjänster i
grundskolan och den nya befattningen förskoleassistent har införts i flera kommuner. Under
hösten anmälde sig cirka 100 deltagare från kommunernas förskolor till att delta i det nystartade
projektet Kompetensförstärkning förskola med fokus på validering av barnskötare. I december
beviljades en ansökan om medel från Europeiska socialfonden (ESF) kring förstärkning av
branschrådsarbetet under 2021.
Under året har GR beviljats medel från ESF och VGR för att utveckla ett kompetensnav tillsammans med ett antal andra aktörer. Syftet är att stärka kompetensomställningen samt stötta
genom olika kompetensutvecklingsinsatser för näringslivet. Kompetensnavet bygger på de
redan etablerade plattformarna Göteborgsregionens kompetensråd och de branschspecifika
kompetensråden. Fokus för satsningen är branscherna fordon, transport, industri, handel och
besöksnäring. Arbetet genomförs i samverkan med VGR, Göteborgs Stad och BRG.
Genom Validering Väst finns en unik samverkan kring validering inom regionen. Den samlade
expertisen har bidragit till flera utvecklingsinitiativ. Bland annat har en ny valideringsmodell
mot förskoleassistent och barnskötare utvecklats. Ett stort fokus har också funnits på att
stödja nationella myndigheter i utvecklingen av validering samt SeQF (Sveriges referensram
för kvalifikationer för livslångt lärande).
Under året har 2 160 medarbetare deltagit i utbildningar inom ramen för GR:s öppna kursutbud. Coronapandemin har inneburit att utbildningarna fått ställas om. Ungefär 60 procent av
kurserna har genomförts digitalt. Även innehållet har anpassats efter nya behov. Exempelvis
har en webbaserad introduktionsutbildning för personal inom kommunernas vård och omsorg
tagits fram, i syfte att underlätta kommunernas bemanning under pandemin. Från lanseringen
i april har webbplattformen haft 6 148 besökare. Under året har GR även samordnat Äldreomsorgslyftet, vilket bidragit till att cirka 300 medarbetare i kommunerna påbörjat utbildning
till undersköterska.
Årets Gymnasiedagarna och Future Skills genomfördes som en helt digital gymnasiemässa med
exempelvis digitala chattsamtal, workshops och monterbesök. Intresset från eleverna och deras
vårdnadshavare var stort, vilket bland annat visas i att mässan hade drygt 24 000 besökare.
GR har också stöttat i utbudsplaneringen och etablerat fler yrkesvuxutbildningar. Det leder till
utbildningar som matchar arbetsmarknadens behov vilket visas i att åtta av tio som har gått
utbildningarna är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. Under året har det
varit ett stort söktryck på de yrkesvuxutbildningar som anordnas i regionen. I syfte att svara
upp mot det utökade kompetensomställningsbehovet till följd av coronapandemin har antalet
yrkesvuxutbildningar som erbjudits fördubblats.
Inom ramen för Framtidens ledare har, trots coronapandemin, viss ledarutveckling kunnat
genomföras, exempelvis Ny som chef, traineeprogrammet Framtidens samhällsbyggare samt
mindre ledningsgruppsinsatser.
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Insatser för att
stärka kommunernas attrak
tivitet som
arbetsgivare.

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

Utveckling av
nya koncept
och samarbeten
för prao och
andra former
av praktik för
att ytterligare
stärka kommunernas förutsättningar att
vidareutveckla
detta arbete

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

Arbetet med
det regionala
samrådet kring
gymnasieutbildningar
för att stärka
kommunernas
samverkan på
området

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

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

Antagningen till gymnasieskolan kunde genomföras helt enligt plan trots rådande pandemi
läge och utbildningsgruppen fattade sedvanliga beslut om gymnasieantagningen. Utan en
regional gymnasieantagning hade varje kommun gjort sin egen antagning, vilket hade varit
mycket dyrare och inte gett eleverna möjlighet att söka till gymnasieskola i annan kommun.
Samarbetet gör även att kommunerna kan erbjuda en regional garanti, vilket innebär att det
går att behålla program som annars skulle ha försvunnit i vissa kommuner.
GR samordnar även ett regiongemensamt elevuppföljningssystem där kommunerna får d irekt
avisering när avbrott och studievägsbyte sker, vilket gör att arbete inom ramen för det lagstadgade kommunala aktivitetsansvaret kan påbörjas utan fördröjning.
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Utvecklingen av
regionala utbildningskoncept
för vuxna som
passar olika
målgrupper

Under året har nya inriktningar inom yrkesvux tagits fram, till exempel storkökskock med
språkstöd. Det finns även flera nya utbildningar inom lärlingsvux, såsom cykelmekaniker,
gatuanläggare och plåtslagare mot bygg. En pilotutbildning inom språkstödsutbildning för
barnskötare har tagits fram, där deltagarna enbart läser yrkessvenska i kombination med
kurser som har stort fokus på yrket.
Inom ramen för Kompetensnavet genomfördes ytterligare nischade utbildningar i syfte
att bidra till att möta upp det ökade behovet av utbildningsmöjligheter med anledning av
coronapandemin.
De regiongemensamma yrkesvuxutbildningarna planeras i samråd med branschen, vilket
innebär att deltagarna får den kompetens som krävs för att bli anställningsbar.
De kommunala resurserna för vuxenutbildningarna optimeras genom att ekonomi, kvalitet,
uppföljning och marknadsföring samordnas. Ingen kommun kan anordna ett så brett utbildningsutbud på egen hand som det som kan erbjudas genom samverkan i regionen.

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

GR driver, i samverkan med kommunerna och nationella aktörer, utvecklingsprojekt inom
grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning – till exempel InVux och Plug Innan. GR ger
också stöd till kommunerna inom området.
Under året har två stora projekt avslutats: Yrk In och Fullfölja studier GR (FSGR). Yrk In syftade
till att bredda rekryteringsbasen till yrkesprogrammen genom att stärka kopplingen mellan
introduktionsprogrammen och gymnasieskolans yrkesprogram. FSGR fokuserade på att skapa
förutsättningar för gymnasieskolor att motverka studieavbrott genom individanpassade
insatser. Genom projekten får kommunernas personal såväl kompetensutveckling som ta del
av framgångsrika arbetssätt. Genom erfarenheter från projekten kan kommunerna utveckla
organisation, arbetssätt, metoder och kompetens. Det handlar exempelvis om att ta fram nya
rutiner och utveckla arbetet med uppföljning.
Under året beviljades GR medel från ESF i syfte att fördjupa dialogen med kommunerna gällande ytterligare satsningar på området fullföljda studier.

Insatser som
stärker kommunernas förutsättningar för
samarbete med
Arbetsförmedlingen

Många viktiga steg har tagits under året. Ett delregionalt samråd mellan kommuner och Arbetsförmedlingen har bildats. Samrådet har tagit initiativ till en kartläggning av, och plattform
för, det totala utbildningsutbudet inom GR. Här ingår utbildningar anordnade av kommuner,
Arbetsförmedlingen och Folkhögskolor, vilket på sikt kan bidra till en bättre dimensionering
av utbildningsutbudet samt en enklare överblick för individer. Initiativ har också tagits till en
delregional överenskommelse mellan kommuner och Arbetsförmedlingen, vilket förväntas
bidra till en förbättrad lokal samverkan. Beslut har också tagits om att pröva en delregional
samverkan kring jobbspår. Särskilt fokus har också funnits på att analysera arbetslösheten
bland ungdomar.
Under året har en särskild utredning kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken pågått. GR:s roll som storstadsregion ger flera möjligheter till påverkan, bland annat
har yttrande på utredningen lämnats. Förbundsstyrelsens presidium har även, tillsammans
med övriga storstadsregioner, mött arbetsmarknadsministern för att lyfta fram kommunernas
roll i arbetsmarknadspolitiken.
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Näringslivsutveckling
Fokusområde Bedömning Kommentar
Regionala
analyser när det
gäller behovet
av, och tillgången på, mark för
näringslivet.

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

Göteborg & Co:s
insatser för att
stärka besöksnäringen i GR:s
13 medlemskommuner

GR har följt Göteborg & Co:s insatser för att stärka besöksnäringen i medlemskommunerna
utifrån vårt samarbetsavtal med bolaget som berör framtagande av kunskapsunderlag,
kompetensutveckling, destinationsmarknadsföring samt utveckling av besökskoncept,
projekt och testarenor.
Besöksnäringen i Göteborgsregionen har drabbats hårt av coronapandemin. En jämförelse
med år 2019 visar en minskning av besöksnäringens omsättning i Göteborgsregionen med
cirka 19 mdkr under år 2020. Konkurserna ökade med närmare 20 procent inom såväl hotelloch restaurangbranschen som besöksnäringen, och närmare 30 procent av de varslade
mellan mars och december förra året var anställda inom besöksnäring och handel. Under
året har även antalet gästnätter mer än halverats från cirka 5,1 miljoner år 2019 till 2,3
miljoner år 2020.
Under året har besöksnäringen varit ett tema i flera nätverk, bland annat kommunchefer.
Utöver detta har Göteborgsregionens gemensamma forum för näringslivsansvariga i
kommunerna startat ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringsstatistik,
beläggningsstatistik och resmönster. Arbetet har under året även fokuserat på att inkludera
GR-kommunerna i utvecklingen av destinationens dataplattform och att ge dem kunskap
och tillgång till relevant statistik. I det sammanhanget har bolaget initierat och drivit ett
projekt där samtliga GR-kommuner fått tillgång till och kunnat följa besöksflöden i den egna
kommunen samt destinationen.
Göteborg & Co har under året besökt samtliga kommuner i nätverket i syfte att föra dialoger
kring samverkan rörande besöksnäringsfrågor. Dialogmötena ligger till grund för ett fortsatt
utvecklingsarbete, som sker bolagsövergripande och i samverkan med BRG.
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Digital transformation
Fokusområde Bedömning Kommentar
Kompetensutvecklingsinsatser som ökar den
digitala kunskapen hos politiker,
chefer och medarbetare i kommunerna.

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

Införandet av
Framtidens vårdinformations
miljö (FVM) i
kommunerna

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

Insatser och regionala överenskommelser som
stöder kommunerna i arbetet
med förskolans
och skolans digitalisering.

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

När barn och unga får möta väl rustade socialsekreterare ökar kommunernas förutsättningar
att stärka barn och ungas hälsa. I slutet av 2020 hade mer än 1 600 personer ett konto på
Yrkesresans sajt. Yrkesresans utbud omfattar nu 18 olika kurser som vänder sig till bland andra
nya socialsekreterare och deras chefer. Mer än 98 procent av deltagarna på kurserna under
2020 gav kursen betyget ”bra” eller ”mycket bra”. På uppdrag av IFO-chefsnätverket pågår
ett delprojekt inom Yrkesresan med fokus på utförare barn och unga, som ska rapporteras
i början av 2021. Under våren meddelade 238 av Sveriges kommuner att de är intresserade
av att delta i en fortsatt utveckling av fem nationella Yrkesresor. Erbjudandet från SKR till
Sveriges alla kommuner omfattar utveckling av totalt fem olika yrkesresor och sträcker sig i
första avtalsperioden över sju år. Kommunerna ska lämna sitt svar senast i februari 2021. GR
kommer i så fall att bli ansvarig för området barn och unga.
GR har under året utvecklat och tillgängliggjort kunskap kring barn och ungas hälsa i ett flertal
FoU-projekt, bland annat genom projektet Förälder på avstånd, utvärdering av föräldrastöd till
nyanlända i Göteborgsregionen samt Västernorrlandsmodellen och uppföljning av ungdomsmottagningarnas särskilda satsning på ungas psykiska hälsa.
Tio GR-kommuner har under våren fattat beslut om att samverka med Göteborgs Stad kring
starten av ett regionalt stödcentrum för personer som är utsatta för hedersrelaterat våld, där
barn och unga är en viktig målgrupp. På så sätt kan stödet till utsatta och yrkesverksamma
bli mer resurseffektivt och ändamålsenligt än om varje enskild kommun skulle utveckla
motsvarande stödfunktion. Även VGR och Polisen ingår i samverkan. Centrumet planeras att
starta 2021.
Under 2020 genomförs LUPP (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Cirka 5 600 tonåringar
i nio av GR:s medlemskommuner har beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden. Detta
är ett rikt kunskapsunderlag som GR och kommunerna kommer att arbeta vidare med under
2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta dialog med ungdomarna
själva. Nätverket för LUPP träffas regelbundet och har även haft dialog på nationell nivå med
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Insatser som
stärker kommunerna som aktör
i vårdsamverkan med Västra
Götalands
regionen

GR har fortsatt arbetet med att stärka den politiska processen i hälso- och sjukvårdsfrågor
och har varit delaktig i framtagandet av flera länsgemensamma överenskommelser som
hanterar förutsättningar för huvudmännens samverkan. Förbundsstyrelsen har i dagsläget
fattat beslut om fyra, bland annat om förlängningen av överenskommelse för samverkan vid
in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
GR har deltagit aktivt i olika samverkansstrukturer regionalt och delregionalt. Pandemin har
blivit en hävstång för framtida arbete med nära vård, där etablerade strukturer för samverkan
har visat sig hålla och vara effektiva. Tillsammans har huvudmännen skapat samsyn och
samordning. Ett exempel på detta är det snabba framtagandet av rutiner för egentester som
också lyftes fram nationellt.
För att stärka GR:s arbete med hälso- och sjukvårdsfrågor har ett nätverk för medicinskt
ansvariga sjuksköterskor (MAS) och medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR) startat.
I projektet Vårdens medarbetare har GR-kommunerna beslutat att avsätta nationella stimulansmedel för gemensamt utvecklingsarbete som syftar till att stärka kommunerna i den
pågående omställningen. Under hösten har 21 digitala workshops genomförts med totalt
250 deltagare kring möjligheter och utmaningar i omställningen till en nära vård. Detta har
resulterat i ett gediget kunskapsunderlag om kommunernas behov av stöd i omställningen,
vilket utgör en grund för fortsatta beslut och utveckling 2021.
Under hösten har arbetet med en digital kompetensutvecklingsplattform för legitimerad personal intensifierats. Kartläggning av utbildningsbehov samt utbildningsutbud har genomförts.
En prototyp har tagits fram och lansering planeras till våren 2021.
Genom olika FoU-arbeten har GR bidragit till ny kunskap om omställningen till nära vård i en
kommunal kontext. Fokus i dessa arbeten har bland annat varit kostnader, kompetensbehov
samt utvecklingen av nyckeltal vid omställningen till nära vård.
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GR har under hösten påbörjat en förstudie kring förutsättningarna för en Yrkesresa för vård
och omsorg i samarbete med SKR, Socialstyrelsen och de regionala samverkans- och stödstrukturerna.
GR har agerat snabbt och lyhört gentemot kommunernas behov under coronapandemin. Ett
exempel är att ett 70-tal personer från GR-kommunerna deltog på en webbföreläsningsserie
om krisledning i coronatider för MAS, MAR och verksamhetschefer. Pågående FoU-arbeten har
anpassats, bland annat har en studie om patienters och anhörigas upplevelser av vård i hemmet under coronapandemin genomförts under hösten 2020.
Insatser för att
stärka kommunernas arbete
med mottagandet av nyanlända med fokus på
utbildning och
etablering

Under året har GR beviljats medel för tre nya utvecklingsprojekt. Projektet NAD i Väst (Nätverk,
Aktivitet och Delaktighet) syftar till att matcha föreningslivet och nyanlända med varandra.
Under sommaren tog GR över projektägarskapet från VGR. Arbetet har påverkats av coronapandemin men trots det lett till att cirka 130 nyanlända fått en matchning med föreningslivet.
Projektet Stärkt mottagande av kvotflyktingar startade i september; här deltar nio av GRkommunerna samt VGR. Ett av fokusområdena är att stärka samarbetet mellan kommuner
och vården. Det tredje projektet syftar till att stödja studie- och yrkesvägledningen.
Under året avslutades projektet Föräldrastöd för nyanlända, som bland annat genomfört 37
föräldrastödskurser för totalt 352 nyanlända.
Ett nytt samverkansavtal kring den regionala samhällsorienteringen har tecknats. I det nya
avtalet har antalet timmar utökats från 60 till 100. Under året har avtalet inneburit att 913
personer (cirka 55 procent kvinnor och 45 procent män) fått del av den regionala samhällsorienteringen som bedrivits på tio olika språk.
Nätverket mottagande och integration utgör en kontinuerlig mötesplats mellan kommuner,
stat och region och har varit initiativtagare till flera av de satsningar som skett under året.
GR samordnar de yrkesutbildningar med språkstöd som erbjuds i regionen. Genom samverkan kan fler utbildningsplatser och alternativ erbjudas. Dessutom leder yrkesutbildning
med språkstöd till en hög grad av etablering på arbetsmarknaden för nyanlända: Åtta av tio
deltagare är i sysselsättning sex månader efter avslutad utbildning. En jämförelse av andelen
personer i arbete före respektive efter deltagande i språkstödsutbildning visar en ökning från
27 till 66 procent.
Under året har GR jobbat tillsammans med Länsstyrelsen för att ta fram nationellt stödmaterial
till samhällsorientering för nyanlända. Arbetet fortsätter under 2021.

Insatser för att
stärka kommunernas arbete
med marginaliserade grupper
och personer
som står långt
ifrån arbetsmarknaden.

Ett särskilt fokus har funnits på att stödja utvecklingen av lokala och delregionala jobbspår.
Flera initiativ har tagits, både lokalt och delregionalt. Bland annat har GR:s arbete bidragit till
beslutet att pröva ett delregionalt jobbspår för blivande fordonsmontörer. Beslutet ger deltagare från kranskommunerna möjlighet att delta i ett jobbspår som utvecklats av Göteborgs
Stad, Volvo och Arbetsförmedlingen. GR:s stöd har även bidragit till att fem kommuner tecknat
en gemensam lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen.
Genom FoU-plattformen för arbetsmarknadsfrågor får kommunerna kontinuerligt del av
aktuell forskning och uppföljning av kommunala arbetsmarknadsinsatser. Under året har
en utvärdering av ungdomstjänster genomförts, dessutom har delresultat från en studie om
lokala skillnader i resultaten inom etableringen spridits till kommunerna. GR har även påbörjat
en löpande uppföljning av hur ekonomiskt bistånd påverkas av coronapandemin.
Validering Väst har fortsatt sprida modeller speciellt framtagna för personer som står långt
ifrån arbetsmarknaden. Under året har 53 personer fått utbildning i KUB-modellen (Kartläggning, utveckling, bedömning).
Mycket arbete pågår, samtidigt kvarstår utmaningar, inte minst till följd av coronapandemins
påverkan på arbetsmarknaden. De processer som inletts under året kommer därför fortsätta
under 2021.
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Klimat och miljö
Fokusområde Bedömning Kommentar
Arbetet med
att planera för
regional tillgång
till dricksvatten

Under året har en uppdatering och aktualitetsförklaring av den regionala vattenförsörjningsplanen genomförts.
Utifrån fokusområdet har GR även genomfört en större geografisk kartläggning av det
långsiktiga behovet av dricksvatten. Genom att befolkningsprognoser har kombinerats med
tillväxtens geografi finns nu ett underlag för regional dimensionering och identifiering av framtida vattentäkter samt framtida samarbete ur såväl tekniskt som organisatoriskt perspektiv.
Planeringsfrågan är också en fråga om konsumtion. Under året har GR genomfört en kartläggning av effektiva kommunikationssätt för att uppnå minskad vattenkonsumtion. Underlaget
kommer att användas för en kommande kommunikationsstrategi. Resultatet har även rönt
nationellt intresse.

Insatser som
stöder kommunernas arbete
med att minska
CO2-utsläppen

Projektet Färdplan för klimatsmart Göteborgsregion syftar till att stödja medlemskommunerna
i att tillsammans öka genomförandetakten och effektiviteten i klimatarbetet. En utgångspunkt
har varit att i mesta möjliga mån nyttja befintliga processer, till exempel genom klimatkrav
i upphandling. För att stötta kommunerna genomfördes en utbildning kring klimat och upphandling som rönte stort intresse.
För att stärka skolans arbete med hållbar utveckling drev GR ett avdelningsövergripande
projekt där 30 skolor deltog.
Utveckling av Hållbarhetsverktyget har fortgått genom vidareutveckling av det digitala GISbaserade verktyg som är ett stöd för kommunerna i analyser av klimat- och energieffekter av
olika bebyggelselokaliseringar kopplat till transporter. Med nya data och utvecklad beräkningsmodell kommer verktyget att möjliggöra än mer kvalificerade analyser. Verktyget möjliggör
framtagande av ett bredare underlag för kommunerna i till exempel planprövningsprocesser.
Verktyget har uppmärksammats av Boverket, som har ett regeringsuppdrag att ta fram ett
verktyg för bedömning av planförslagets klimatpåverkan vid planläggning enligt plan- och
bygglagen. GR sitter nu med i Boverkets referensgrupp.
Ytterligare insatser som bidragit till att minska CO2-utsläppen har gjorts i projekt och aktiviteter
kopplat till den regionala avfallsplanen, till exempel Resurssmart äldreboende, F/ACT Movement
och elevrådsprojektet. Det preliminära resultatet från projektet Resurssmart äldreboende
visar ett minskat CO2-utsläpp med totalt cirka 1,4 ton och som bieffekt minskade kostnader
för avfallshanteringen.
Klimatfrågan är högaktuell i infrastrukturplaneringen, där storstadsregionens utmaningar och
potential är stora. Under året har GR aktivt drivit frågor rörande hållbart resande, till exempel
utökning av kollektivtrafik, cykelplanering och ökad valfrihet inom mobilitet.
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Fullföljda studier i fokus
Ett av fokusområdena i Plan och detaljbudget 2020 är Insatser kring att ge stöd
till kommunerna i arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever. I detta
avsnitt presenteras en fördjupad uppföljning av fokusområdet. Inledningsvis
beskrivs bakgrunden till varför det är av vikt att verka för fullföljda studier för alla
elever inom Göteborgsregionen. Därefter beskrivs GR:s arbete för att möta utmaningen samt vilket värde det skapar för medlemskommunerna och deras invånare.

Fullföljda studier: en investering som ger livslång nytta för enskilda elever och
gagnar samhället i stort
En av de viktigaste skyddsfaktorerna för att motverka människors utanförskap i samhället är
genomförda grundskolestudier, behörighet till gymnasieskolans nationella program och fullföljd gymnasieutbildning med gymnasieexamen. Olika undersökningar1, såväl som Göteborgsregionens fleråriga erfarenhet av projekt kopplat till fullföljda studier’, visar att en avslutad
gymnasieutbildning med examen ger större möjlighet till arbete och fortsatta studier. Det är i
sig är hälsofrämjande och ger förutsättningar för delaktighet i samhällslivet.
Möjligheterna att fullfölja gymnasiestudier skapas redan i grundskolan. Forskning visar att
om elever tidigt lyckas i skolan, tycks det bli den mest betydelsefulla faktorn för att elever inte
ska lämna skolan i förtid. Det är i grundskolan de mönster som kommer att bli avgörande för
en elevs skolgång etableras, och om stöd ges tidigt gör det stor skillnad2. I början av 2000-talet
var andelen behöriga till ett nationellt gymnasieprogram i Västra Götaland ungefär 90 procent.
Skolresultaten har sedan dess försämrats i samtliga regiondelar – andelen behöriga till ett nationellt gymnasieprogram 2015 var cirka 85 procent3. Den nationella siffran för andelen elever
som var behöriga till ett nationellt gymnasieprogram för läsåret 2018/2019 är 84,3 procent. För
Göteborgsregionens medlemskommuner var spridningen i behörighet till ett nationellt gymnasieprogram samma läsår mellan 72,4 och 91,1 procent4.
Flera aktörer inom utbildningsområdet i
Sverige ser att fullföljda studier är viktigt
och bör vara ett prioriterat område för
såväl nyttan för enskilda individer som för
samhället. Begreppet fullföljda studier definieras dock något olika beroende på aktör. I
nationell mening, sett till Skolverkets definition, innebär fullföljda studier att erhålla en
gymnasieexamen. Med erfarenhet från att
leda projekt rörande fullföljda studier vill
Göteborgsregionen utveckla definitionen till
att innefatta såväl den akademiska progressionen med betyg, examen och sedermera
anställning, som att rusta elever för framtiden där aspekter som hälsa, delaktighet,

DIAGRAM 1: Andel elever behöriga till
nationellt gymnasieprogram, Siris (2019)
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*Oviktat medelvärde för de medlemskommuner där statistik finns att tillgå.

1. Ex. Rumberger och Lamb 2003, Nilsson och Wadeskog 2008, m.fl., rapporten "Utbildning – nyckel till arbete" SKL, 2015, Regional handlingsplan för
Europeiska socialfonden i Västsverige, ESF 2014–2020
2. Ensminger and Slusarcick, 1992, Vårt gemensamma ansvar – för unga som varken arbetar eller studerar, SOU 2018:11, Alexander et al: 2001
3. Att motverka skolmisslyckanden VGR, 2016
4. Siris, hämtat 2020-01-15

20

GR:s årsredovisning 2020

likabehandling samt relationer både inom och utanför skolkontexten tas i beaktande. Den
bredare definitionen av fullföljda studier innebär alltså såväl resultatet “fullföljda studier” som
vägen dit, vilken ser olika ut beroende på elevens behov.
Nära sammankopplat med fullföljda studier är begreppet skolanknytning. En viktig förutsättning för fullföljda studier för alla elever oavsett skolform är en stark skolanknytning. Med skolanknytning menas exempelvis att eleven känner en tillhörighet med skolan, har goda relationer
med såväl andra elever som skolpersonal samt att eleven ser en koppling mellan arbete som
läggs ned i skolan och framtida förutsättningar.

Fullföljda studier – en del av Agenda 2030
Sverige har liksom övriga medlemsländer i FN åtagit sig att verka för 17 globala mål för en
hållbar utveckling, där mål 4 utgörs av att “säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning
av god kvalitet och främja livslångt lärande för alla”. I 2030-agendan understryks att utbildning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle och att utbildning har en viktig roll i att bidra till måluppfyllelse inom flera
områden - vilket arbetet med fullföljda studier också vittnar om.
Då lokala aktörer, såsom skolhuvudmän, är viktiga i realiserande av de globala målen kan den
verksamhet kopplat till fullföljda studier som Göteborgsregionen driver sägas utgöra ett viktigt
bidrag till Sveriges arbete för att nå mål 4. Här bör också lyftas att Göteborgsregionen fungerat
som rådgivare till såväl Skolverket som till Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) rörande
fullföljda studier, vilket ger en indikation på att Göteborgsregionen är en framträdande nationell aktör på området.

Verksamt arbete för fullföljda studier
Mellan 2012 och 2018 drev SKR metod- och strukturpåverkansprojekten Plug In och därefter
Plug In 2.0 tillsammans med totalt åtta regioner. Göteborgsregionen deltog dels på operativ
nivå genom att leda delprojekt i medlemskommunerna, dels på strategisk nivå genom arbetet med en digital kunskapsplattform samt genom projektstödjande verksamhet för samtliga
lokala projekt i landet. Drygt 70 kommuner ingick i projekten och mer än 10 000 ungdomar
nåddes under den totala projekttiden. Under Plug In identifierades fem framgångsfaktorer
som fortsatt är verksamma i arbetet med att fler elever ska fullfölja sina studier.
Själva grunden för att lyckas stötta elever som redan påvisat en svag skolanknytning är ett individcentrerat arbetssätt där elevens helhetsbehov beaktas. Det handlar om att utifrån ett brett
perspektiv utreda vad som hindrar elever från att komma till skolan, delta i undervisningen och
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Fem framgångsfaktorer för arbetet med fullföljda studier,
framtagna i samband med projekt Plug In.

lyckas med sina studier samt att beakta behov som även sträcker sig utanför ett pedagogiskt
stöd. Utöver ett individcentrerat arbetssätt är en systematik kring koll och uppföljning viktig
för fullföljda studier. Viktigt är också positiva relationer mellan elever och mellan elever och
skolpersonal samt att hitta flexibla lösningar för eleven som passar just dennes behov. Även
samverkan såväl inom skolan som med aktörer utanför skolan lyfts som betydelsefull i arbetet
med fullföljda studier.
Baserat på Göteborgsregionens erfarenhet av att driva verksamhet rörande fullföljda studier
kan konstateras att ett framgångsrikt arbete alltid bör baseras på ett identifierat behov. Ofta
gynnas skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier av att arbete bedrivs för hela skolan, för en grupp elever samt enskilda elever samtidigt – det beskrivs ofta som ett främjande,
förebyggande och åtgärdande arbete. Tanken kring att bedriva utvecklingsarbete på flera nivåer
samtidigt föddes i projekt Plug In 2.0, men har utvecklats i projekt Plug Innan. Plug Innan, som
finansieras av Västra Götalandsregionen (VGR) men som ägs och drivs av Göteborgsregionen,
baseras i mångt och mycket på resultaten av Plug In 2.0, med skillnaden att Plug Innan riktas
till barn i yngre åldrar i grundskolan. Plug Innan beskrivs mer lite längre fram i detta avsnitt.
Ytterligare en erfarenhet som kan konstateras efter Göteborgsregionens mångåriga arbete
med att driva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier är betydelsen av ledning och
styrning sett till projekt och satsningars verkshöjd i själva genomförandet samt till förutsättningar för hållbarhet och synergieffekter kopplat till implementering. Förankring i hela styrkedjan är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Vad gör Göteborgsregionen i arbetet för fullföljda studier?
Göteborgsregionens arbete med skolutveckling inom verksamhetsområdet fullföljda studier fokuseras på individanpassning och likvärdighet för att bidra till att alla elever ska nå
utbildningens och sina egna mål. Göteborgsregionen är en samlande kraft i arbetet med att
genomföra metod- och kompetensutvecklingsinsatser inom grundskola, gymnasieskola och
vuxenutbildning riktat till skolpersonalen. Verksamhetsområdet fullföljda studier knyts an till
Göteborgsregionens strategiska inriktning 2020–2023, då en av de identifierade utmaningarna är utbildning och kompetensförsörjning – en utmaning som bland annat konkretiseras
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i det fokusområde som är utgångspunkten här: Insatser kring att ge stöd till kommunerna i
arbetet med att verka för fullföljda studier för alla elever.
Processtöd till medlemskommunerna i fokusområdet fullföljda studier
Göteborgsregionens processtöd inleds i regel med att stödja berörda verksamheter i att göra en
nulägesanalys – en kartläggning över både verksamhetens och målgruppens behov. De identifierade lokala behoven hos eleverna ska styra vad den berörda verksamheten ska fokusera på
i sitt utvecklingsarbete. Under 2020 blev detta särskilt viktigt för det pågående utvecklingsprojektet InVux som delfinansieras av Europeiska socialfonden (ESF) samt ägs och drivs av
Göteborgsregionen.
I InVux som startade 1 september 2019 och pågår till sommaren 2022, arbetar sex av medlemskommunerna med individer i åldern 15–24 år som riskerar att inte etablera sig på arbetsmarknaden. Fokus ligger på att utveckla förbättrade tvärsektoriella samverkansmodeller och
erbjuda målgruppen individuella stödinsatser och anpassade utbildningsvägar. Nulägesanalys
har hjälpt kommunerna att få en översyn av nuläget och fungerat som ett verktyg för att kartlägga och fördjupa kunskapen om målgrupperna. Analysen har också haft som syfte att förmå
kommunerna att ringa in hur deras verksamheter idag kan eller inte kan möta upp målgruppernas behov, för att de ska kunna skönja organisatoriska utvecklingsområden.
I Göteborgsregionens större och längre skolutvecklingsprojekt tillsätts en ändamålsenlig
regional projektgrupp med olika kompetenser och ansvarsområden – allt för att medlemskommunerna ska få ett så bra processtöd som möjligt. I flera av de befintliga projekten under
2020, som InVux, Yrk In, Fullfölja studier GR (FSGR) och Plug Innan, har Göteborgsregionen
utsedda processledare som arbetar närmast kommunerna och kommunernas egna tillsatta
lokala projektledare. Det enskilda processtödet har handlat om att stötta deltagande kommuner
i projektledning, så som författandet av en lokal projektplan, arbetsledning av projektgrupp och
hur insatser kan utformas, utvecklas, presenteras och införlivas samt följas upp. Processtödet
har också handlat om stöd utifrån vad forskning och beprövad erfarenhet visar är verksamma
arbetssätt, samt vad lagstiftningen säger på olika relevanta områden.
En grundläggande förutsättning för att Göteborgsregionens processtöd ska nå ut till samt
värdesättas av kommunerna är uppbyggnaden av ett förtroende och en legitimitet, vilket inte
enkom handlar om uppvisad och förmedlad kunskap i sakfrågan eller hur ett hållbart utvecklingsarbete ska bedrivas utan också om graden av lyhördhet och anpassningsförmåga i relation
till dem som arbetar med projekten lokalt.

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

komplexa situationer utifrån
identifierat behov

Åtgärdande
insatser

Förebyggande insatser

Främjande insatser

Riktade insatser till grupp av
elever eller elev utifrån
identifierat behov

Pågående insatser som gynnar
alla elever i verksamheten

(Plug Innan)

Modell för att visualisera att insatser för att fler ska fullfölja sina studier bör riktas till olika målgrupper och ha
olika syfte, men att arbete bör ske parallellt.
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En återkommande aktivitet i Göteborgsregionens processtöd är att planera och genomföra
regionala projektmöten där representanter från de aktuella kommunerna träffas för att lära
av varandras erfarenheter, lärdomar och genomförda förändringar. Göteborgsregionen verkar för samarbete över kommungränserna och dessa regionala projektmöten är ett forum för
idé- och erfarenhetsutbyte inom regionen. I Göteborgsregionens processtöd ingår ofta också
olika former av workshops för berörd skolpersonal. Detta har exempelvis genomförts i tidigare
nämnt Plug Innan och i projektet Ungas Kraft, ofta med fokus på att skapa samsyn i kollegiet
kring olika rutiner och insatser för att möta elevers behov. Ungas Kraft är ett samarbete mellan
Universeum och Göteborgsregionen där Wallenbergstiftelsen är finansiär.
Under året har GR genom projektet Rebas (Regionala bilder av segregation) också påbörjat
ett arbete för att visualisera och följa segregationen inom Göteborgsregionen. Här ingår bland
annat att analysera hur ungdomars livsvillkor skiljer sig beroende på bostadsort. Ett särskilt fokus finns på mönster som spänner över kommungränserna. Arbetet har skett i samverkan med
skolhuvudmän inom olika utvecklingsprojekt med extern finansiering på lokal, delregional,
regional, nationell och internationell nivå.
Kunskapsunderlag och analysstöd om barn och ungas hälsa
Göteborgsregionen utvecklar och tillgängliggör kunskap inom barn och ungas hälsa samt
ger analysstöd i syfte att öka kommunernas förutsättningar att arbeta mer kunskapsbaserat.
Hälsa är en framträdande indikator för fullföljda studier, vilket gör det här arbetet synnerligen
viktigt. Ett gott exempel på detta är att Göteborgsregionen samordnar det regionala genomförandet av ungdomsundersökningen Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken), bistår med
analyser av resultaten och stödjer kommunerna i att använda resultaten som beslutsunderlag
för lokalt utvecklingsarbete. Sedan 2017 har Lupp-nätverket träffats regelbundet även mellan
de år som undersökningen genomförs. För närvarande består nätverket av de nio kommuner
som har genomfört Lupp 2020. Här har omkring 3 800 14-åringar och 1 800 17-åringar i Göteborgsregionen beskrivit bland annat sin hälsa i olika avseenden.
Detta är ett rikt kunskapsunderlag som Göteborgsregionen och kommunerna kommer att
arbeta vidare med under 2021. Det lokala utvecklingsarbetet kommer att på olika sätt omfatta
dialog med ungdomarna själva. Göteborgsregionen för löpande dialog med Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) som är nationellt ansvarig myndighet för Luppenkäten. Göteborgsregionen genomför dessutom årligen regiongemensamma elevenkäter i
årskurs 2, 5, 9 och gymnasieskolans år 2. Detta ger också ett kunskapsunderlag om barn och
ungas hälsa.
Resultat och lärdomar, praktiknära paketering och spridning av erfarenheter och
kunskap i ett regionalt perspektiv
Fortlöpande under projekt och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier arbetar
Göteborgsregionen på olika sätt med att bidra till skolhuvudmännens arbete på området. En
viktig del i detta arbete är att extrahera kunskap från utvecklingsarbetet. Detta görs exempelvis genom att följa utvecklingen såväl kvalitativt som kvantitativt. Genom att systematiskt
samla in underlag från det pågående utvecklingsarbetet genereras beprövad kunskap och erfarenhet på området – kanske framförallt kopplat till verksamma metoder och förhållningssätt
för att möta målgruppens behov. Göteborgsregionen sammanställer och paketerar underlagen
på ett praktiknära vis, så att fler skolor och andra relevanta aktörer enkelt kan ta del av informationen.
Ett projekt att inspireras av gällande sammanställning av praktiknära underlag för spridning
är Plug Innan. Projektet avslutas i mars 2021 och har då pågått i fyra år. Västra Götalandsregionen finansierar projektet och totalt 22 delprojekt har varit med från hela regionen. Göteborgsregionen är projektägare och driver arbetet som syftat till att utveckla och långsiktigt stärka
grundskolors främjande, förebyggande och åtgärdande insatser kopplat till fullföljda studier.
Projektet har inte endast varit ett genomförandeprojekt, utan syftet har också varit att bidra till
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kvalitetsutveckling i arbetet med fullföljda studier i regionen. Detta ska ske genom att bygga och
sprida kunskap utifrån såväl befintlig forskning som det arbete som genomförts på de 40 medverkande grundskolorna. Under projektets gång har kunskap om verksamma förhållningssätt
och metoder kopplat till fullföljda studier samlats in och sammanställts till olika praktik- och
verksamhetsnära stöd- och inspirationsmaterial för spridning. Idag har huvudmän och skolor
olika möjligheter att bedriva utvecklingsarbete inom området fullföljda studier. Därför finns en
ambition att framöver arbeta vidare med just sammanställning och spridning av verksamhetsnära underlag, för att på så vis lägga en grund för och i förlängningen bidra till en ökad likvärdighet i frågan om kunskap och stöd till huvudmän och skolor kopplat till fullföljda studier. För
att säkerställa den vetenskapliga grunden har Plug Innan, likaså projektet InVux, kopplat på en
forskarresurs från FoU i Väst i uppföljningen och utvärderingen av projektets resultat.
En digital avslutningskonferens för Plug Innan genomfördes i september och kan ses som
en konkret insats – bland många under det pandemiska året – som Göteborgsregionen behövt
utveckla på kort varsel och på ett så målgruppsanpassat sätt som möjligt. Det går att skönja
en ökad mognad för målgrupperna att ta till sig digitala konferenser, workshops och möten –
aktiviteter som självklart har kommit att vara utmärkande och nödvändiga för samtliga projekt
och satsningar inom verksamhetsområdet fullföljda studier under 2020. Ur ett metodutvecklingsperspektiv har Göteborgsregionen dragit viktiga lärdomar av genomförandet av digitala
aktiviteter och ökat kunskapen inom området markant.
Under första halvan av året avslutades projektet Yrk In. Projektet ägdes av SKR och drevs
i samarbete med fyra regioner. I Göteborgsregionen var fokus att utveckla introduktionsprogrammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till de nationella yrkesprogrammen. Gymnasieskolor i fyra medlemskommuner medverkade i projektet. När det gäller
spridning av resultat ombads Göteborgsregionen av projektägaren SKR att göra en film om Yrk
In – en film som också visades på den avslutande webbsändningen för projektet i februari 2020
och således fick en nationell spridning. En särskild GR-version av filmen har också framställts
och spridits i olika sammanhang och kanaler. Den visar på hur projektet har bidragit till en
ökad integrering av olika elevmålgrupper och olika personalgrupper, vilket i sin tur har gett
bättre förutsättningar för en gemensam elevsyn och mer inkluderande lärmiljöer.
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Ännu ett projekt som avslutades
under första halvan av året var det
ESF-finansierade projektet FSGR – ett
projekt som startade i mars 2017 och
som GR varit projektägare för. FSGR
syftade till att skapa förutsättningar
för främst fristående gymnasieskolor
att motverka studieavbrott genom
individanpassade insatser. Ökad kunskap om sakfrågan hos skolpersonal
från en annan skolhuvudman än den
kommunala, kan betraktas vara av regional nytta då det har gagnat många
elever sett till ökad skolnärvaro och
akademisk progression.
Inom ramen för projektet FSGR
har Göteborgsregionen under 2020
arbetat fram materialet Att främja
fullföljda studier i praktiken. I materialet beskrivs fem gymnasieskolors
praktiska arbete med fem elever som
av olika anledningar uppvisat en svag
skolanknytning. Läsaren får ta del av
skolornas arbete, från kartläggning
via implementering och uppföljning
av insatser till faktiska resultat. Samtliga fall är verkliga, men har bearbetats för att säkerställa
elevernas anonymitet. Materialet riktar sig till alla som i sin yrkesroll möter skoldistanserade
unga, och kan användas både som inspiration i utvecklingsarbetet och som ett underlag för
vidare diskussion i personalgruppen. Utöver casen innehåller materialet även reflektioner
utifrån forskning och styrdokument, samt generella rekommendationer för fortsatt arbete med
liknande fall.
Ytterligare en produkt som arbetades fram inom FSGR är materialet Meningsfulla möten
med arbetslivet – ett metodmaterial särskilt riktat till elever på introduktionsprogrammen,
som har spridits och kan inspirera skolor i hela regionen. Materialet bygger bland annat på de
målgruppsanpassade förträffar och det skräddarsydda besöket på Gymnasiedagarna och Future
Skills 2019 som GR genomförde för sammantaget 164 elever från introduktionsprogrammen.
Materialet är ett tydligt exempel på hur en produkt först arbetas fram genom ett projekt – utifrån de kunskaper och erfarenheter som det har givit – för att sedan bli ett bestående material.
Det är på det här sättet som GR systematiskt under ett helt decennium lyckats bevara och
utveckla kunskap i sakfrågan och hela tiden nyttjar projekt och dess resultat som en hävstång
i det övergripande arbetet med verksamhetsområdet fullföljda studier med alla medlemskommuner i beaktande.
För Göteborgsregionen är det individcentrerade arbetet högt prioriterat
Genomgående i det arbete som Göteborgsregionen gör är att tonvikt läggs på det individcentrerade arbetssättet – att kommuner, skolor, chefer och all skolpersonal alltid utgår från
elevers faktiska behov. För att bidra till att det här arbetssättet hölls intakt under pandemin
togs material fram av Göteborgsregionen som ett stöd för kommunerna och skolverksamheterna i hur arbete med utsatta elevmålgrupper på distans ska ske. Arbetet genomfördes i nära
dialog med ansvariga för plattformen distanspedagogik.se. För att nyttan av det individcentrerade arbetssättet ska kunna visa sig i att elever gör stegförflyttningar avseende ökad aka-
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demisk progression, närvaro, motivation och förbättrad hälsa krävs en kunskapspåfyllnad för
personalen och ett hållbart system för att den ska bevaras. Det här innefattar samtliga projekt
och satsningar inom området, oberoende av skolform. Grundskolor inom Plug Innan och gymnasieskolor inom FSGR och Yrk In har med stöd av Göteborgsregionen utvecklat en palett av
insatser för att möta elevers individuella behov och stärka deras skolanknytning. Detta förklaras av en rektor på en gymnasieskola inom FSGR med följande ord:
Det ligger i kulturen här på skolan, vi sätter individen i centrum. Strukturerna måste anpassas efter individerna, inte tvärtom.

Strategiskt påverkansarbete regionalt och nationellt
Genom de projekt som Göteborgsregionen driver samlas beprövad kunskap och erfarenhet in
som paketeras och sprids. Verksamma förhållningssätt och metoder som nyttjas inom ramen
för de utvecklingsprojekt som drivs sammanställs och finns tillgänglig för fler än dem som
ingått i projektet. I arbetet med spridning inkluderas alltid samtliga medlemskommuner, men
spridning sker också regionalt och nationellt via samverkanspartners till Göteborgsregionen
och via de regionala och nationella nätverk Göteborgsregionen är med i. Det handlar också
om att nyttja kommunernas utvecklingsarbete i sakfrågan för att undersöka möjligheterna till
regionala samverkansvinster och ökad samordning inom området mellan kommunerna och
med relevanta regionala och statliga aktörer.
VGR utgör en viktig samverkanspart i det här sammanhanget – inte minst sett till att de
finansierat projektet Plug Innan. Under de gångna åren har representanter från Göteborgsregionen suttit med i ett regionövergripande nätverk för fullföljda studier som VGR är sammankallande till, samt i ett projektnätverk inom verksamhetsområdet som varit kopplat till pågående
projekt och satsningar i regionens olika kommunalförbund. Göteborgsregionen för en dialog
tillsammans med VGR kring ett fortsatt och fördjupat samarbete kring verksamhetsområdet
fullföljda studier även under 2021.
SKR var som tidigare nämnts nationell projektägare för Plug In och även för Yrk In. Då Göteborgsregionen varit framträdande i båda projekten har SKR kommit att bli en viktig samver-
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kanspart och en arena för spridning och påverkan. Yrk In-projektet inom Göteborgsregionen
fick ett så pass stort genomslag och rönte ett stort intresse, vilket föranledde att SKR ombad
Göteborgsregionen att medverka på en uppstartskonferens för deras ESF-projekt IMprove,
ett projekt som arbetar för att fler unga nyanlända som kommit in sent i svenska skolsystemet
fullföljer sina studier och kommer ut i arbetslivet. Då fyra regioner deltar i detta projekt –
Skaraborg, Skåne, Sörmland och Värmland – fick Göteborgsregionens mångåriga arbete med
fullföljda studier i allmänhet och projektet Yrk In i synnerhet en nationell spridning.
Göteborgsregionens befintliga tjänstemannanätverk och grupper är alltid ovärderliga för våra
projekt och satsningar. Det är via dem som de lokala utvecklingsbehoven identifieras och som
ligger till grund för de projekt och satsningar som initieras, genomförs och vid lyckade resultat
implementeras. Likaså är Utbildningsgruppen (UG), Göteborgsregionens politiska styrgrupp
för det livslånga lärandet, synnerligen viktig för förankring och spridning av arbetet med
verksamhetsområdet fullföljda studier. Projektledaren för InVux närvarade på ett möte med
UG under slutet av 2020, redogjorde för arbetet med verksamhetsområdet i stort samt gav en
nulägesrapport om det berörda projektets fortskridande.

Nytta för invånarna
Göteborgsregionens arbete tillsammans med medlemskommunerna kretsar kring att stärka
huvudmannen och skolor i dess arbete med skolutveckling. Nyttan för invånarna uppstår
därmed oftast indirekt, när huvudmannen och/eller skolor bedriver en initierad skolutveckling
blir resultatet stärkt skolanknytning och i förlängningen fullföljda studier för fler elever. Som
tidigare konstaterats innebär att bli behörig till ett nationellt gymnasieprogram och att erhålla
en gymnasieexamen en stärkt ställning på arbetsmarknaden och därmed i samhället i stort för
den enskilde individen. I arbetet med fullföljda studier vill Göteborgsregionen också trycka
på att det inte endast är resultatet fullföljda studier i form av en akademisk progression som
menas. Insatser görs även för dem som har en svagare skolanknytning och som tillslut inte
når behörighet till ett nationellt gymnasieprogram eller erhåller en gymnasieexamen från ett
nationellt gymnasieprogram – de ska också erbjudas en ljus framtid. Ett sådant arbete kännetecknas exempelvis av att erbjuda individen att tillskansa sig kunskaper utöver det som står i
läroplanen, så som yrkesspecifikt kunnande.
En annan nytta värd att omnämna i sammanhanget är förändrad elevsyn hos ledning och skolpersonal samt den potentiella spridningen och påverkan över tid som en sådan kan innebära.
Yrk In-projektets genomslag visar på detta, där flera lokala projektledare vars organisatoriska
hemvist var introduktionsprogrammen (IM) vittnade om en förändrad elevsyn hos skolpersonal
på de nationella yrkesprogrammen. Den ökade samverkan mellan IM och de nationella yrkesprogrammen ledde också till en ökad känsla av att alla elever är allas ansvar, vilket kan relateras till
icke-diskriminering och integration – något som lokal projektledare i Lerums kommun belyser
på följande sätt:
Principen om icke-diskriminering kan kopplas till integration. Med integration menas då
inte att ”dom” ska bli som ”vi” utan om att olika elevmålgrupper och olika personalgrupper/
arbetslag och professioner inte bara samexisterar på riktigt kanske för första gången utan
också lär av varandra så att resultatet blir större än de enskilda delarna. Det här leder inte
bara till en mer tolerant arbetsmiljö och en mer inkluderande lärmiljö för alla på skolan
utan förhoppningsvis till att alla inblandade blir något mer än vad de var förut. Det gäller
givetvis både personal och elever. Yrk In i Lerum har på allvar bidragit till den här utvecklingen.

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

Bedömning
Fokusområdet kring fullföljda studier är ett område som innebär olika utmaningar för skolhuvudmännen. Göteborgsregionen har ett viktigt uppdrag att stötta skolhuvudmännen i deras
arbete och på så vis bidra till att fler elever fullföljer sin utbildning. Detta är av betydelse för
såväl individen som för samhället och kräver insatser på olika nivåer inom skolans verksamheter. Genom Göteborgsregionen kan olika samverkande insatser stötta såväl kommuner
som fristående huvudmän i att driva arbetet med alla elevers fullföljda studier. Kunskap och
erfarenheter kan komma flera skolhuvudmän till del genom den spridning som sker av resultat och lärdomar genom Göteborgsregionens insatser och samarbete med olika aktörer på
nationell nivå. Genom olika utvecklingsprojekt med fokus på fullföljda studier bidrar Göteborgsregionen till kvalitetsutveckling av skolhuvudmännens arbete. Via utvecklingsprojekten
sprids exempelvis kunskap genom stöd- och inspirationsmaterial, verksamhetsnära underlag
och genom dialog regionalt och nationellt via samverkanspartners och i de olika nätverk som
Göteborgsregionen är engagerad i.
Den sammanlagda bedömningen är att de insatser som möjliggjorts genom samverkan och
samarbete inom Göteborgsregionen under 2020 har stöttat kommunerna att möta nuvarande
och framtida utmaningar på området fullföljda studier.
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Övrig uppföljning
Utöver de 20 fokusområdena följer Göteborgsregionen (GR) särskilt några
verksamheter under året.

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

Organisationer som GR transfererar medel till
GR transfererar medel till flera organisationer. Här nämns ett par exempel. GR bidrar under
år 2020, som stiftare i stiftelsen Korsvägen, med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Universeum. GR följer tidplanen och processen för arbetet med att utveckla Universeums visualiseringslabb som är en del av en ny målbild för bolaget. Under året har Universeum som en följd
av Coronarestriktionerna periodvis tvingats hålla helt stängt. Bolaget påverkas i hög grad av
att antalet besökare kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med visualiseringsdomen följer
dock plan.
GR har till uppdrag att vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
Inom social välfärd och arbetsmarknad sker detta arbete till stor del inom ramen för FoU i Väst.
Inom miljö och samhällsbyggnad samverkar GR med och stödjer det nya Centrum för hållbar
stadsutveckling (Urban Futures) som har etablerats under året efter att finansieringen från
Mistra upphört. GR har haft ordförandeposten i styrelsen under 2020 genom avdelningschefen
för Miljö och samhällsbyggnad.

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

Internt arbete
HR
Under perioden har GR skapat en krisledningsorganisation med regelbundna möten.
Förbundsledningen har tagit fram en åtgärdsplan med fokus på verksamhet, personal och
ekonomi. Verksamheten bedrivs enligt plan men på nya sätt. Alla avdelningar har gjort ett stort
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och lokala
fackliga organisationer samt skyddsombud har träffats löpande och kommit överens om nödvändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans.
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Kommunikation
GR utvecklar kommunikationen för att bli tydligare gentemot medlemskommunerna, men också när Göteborgsregionens frågor lyfts regionalt, nationellt och internationellt. Under år 2020
var planen att utveckla GR:s webbplats, men projektet fick pausas på grund av omprioriteringar
i verksamheten och osäkerhet kring det ekonomiska läget som en följd av coronapandemin.
Men arbetet har återupptagits under senare delen av året och slutförs under år 2021.

Politisk organisation
På uppdrag av förbundsstyrelsen har förbundsdirektören under år 2020 utrett vilken politisk
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Dessutom
har möjliga samarbetsformer med kommuner utanför GR utretts. I december uppdrog förbundsfullmäktige åt förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta fram
ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden åren 2023-2027. Detta arbete
fortsätter under år 2021.
Politiska möten inom GR har under året ägt rum som planerat, men anpassats till Folkhälsomyndighetens restriktioner med anledning av coronapandemin.

Förbundsstyrelsen 2020
Axel Josefson (M), ordf* Göteborg
Marina Johansson (S), 1e vice ordf* Göteborg
Marith Hesse (M), 2e vice ordf* Partille
Miguel Odhner (S), 3e vice ordf* Kungälv
Jörgen Fogelklou (SD) Göteborg
Jonas Attenius (S) Göteborg
Daniel Bernmar (V) Göteborg
Lisa Andersson (M) Kungsbacka
Martin Wannholt (D) Göteborg
Martin Johansen (L) Tjörn
Monica Samuelsson (S) Ale
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Karin Pleijel (MP) Göteborg
Carita Boulwén (SD) Kungsbacka
Jenny Broman (V) Göteborg
Jan Utbult (KD) Öckerö
Per Vorberg (M) Härryda
Jessica Blixt (D) Göteborg
Bo Pettersson (S) Stenungsund
Lill Jansson (L) Lerum
Kristian Vramsten (M) Mölndal
Fredrik Mellbin (SD) Mölndal

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

Adjungerade
Helene Odenjung (L) Göteborg
Renée Bengtsson (S) Lerum
Thorbjörn Carlsson (S) Partille
Ulrika Landergren (L) Kungsbacka
Alexander Abenius (M) Lerum
Simon Waern (S) Alingsås
Kent Lagrell (M) Öckerö
Patrik Linde (S) Härryda

*= utgör styrelsens presidium
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Mandatfördelning 2020
Ledamöter
PER KOMMUN

Ledamöter
ordinarie

Ale kommun
Alingsås kommun
Göteborgs kommun
Härryda kommun
Kungsbacka kommun
Kungälvs kommun
Lerums kommun
Lilla Edets kommun
Mölndals kommun
Partille kommun
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun
Öckerö kommun

ersättare

1
0
9
1
2
1
1
1
2
1
1
1
1
22

1
1
2
1
1
0
1
0
2
0
1
0
1
11

PER PARTI

ordinarie

ersättare

Socialdemokraterna
Moderaterna
Sverigedemokraterna
Liberalerna
Vänsterpartiet
Demokraterna
Centerpartiet
Miljöpartiet de gröna
Kristdemokraterna

5
5
3
2
2
2
1
1
1
22

3
3
1
1
1
1
1
0
0
11

KVINNOR
MÄN

13
9
22

6
5
11

De politiska styrgrupperna 2020
Ledamöter i styrgruppen för
arbetsmarknad

Ledamöter i styrgruppen för
social välfärd

Thorbjörn Carlsson (S) ordförande Partille
Ulrika Landergren (L) vice ordf. Kungsbacka
Alexis Tranmarker (SD) Ale
Otto Stryhn (SD) Alingsås
Ingrid Andreae (S) Göteborg
Bengt Jildmalm (D) Göteborg
Mats Pilhem (V) Göteborg
Håkan Eriksson (KD) Härryda
Anders Holmensköld (M) Kungälv
Katarina Kuzmanovic (MP) Lerum
Annette Fransson (S) Lilla Edet
Merjem Maslo (M) Mölndal
Linda-Maria Hermansson (C) Stenungsund
Tuula Visala Karlsson (V) Tjörn
Maria Brauer (S) Öckerö

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

Ledamöter i styrgruppen för
miljö och samhällsbyggnad

Ledamöter i Utbildningsgruppen (UG)

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

Alexander Abenius (M), ordf. Lerum
Simon Waern (S), vice ordf. Alingsås
Kennet Sandow (SD) Ale
Blerta Hoti (S) Göteborg
Åsa Hartzell (M) Göteborg
Peter Danielsson (D) Göteborg
Mikael Johannison (M) Härryda
Fredrik Hansson (C) Kungsbacka
Mats Frisell (S) Kungälv
Mats Nilsson (V) Lilla Edet
Viktoria Eliasson (V) Mölndal
Isabelle Asadian Falahieh (S) Partille
Jimmy Lövgren (MP) Stenungsund
Martin Johansson (SD) Tjörn
Göran Ohlsson (L) Öckerö
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Bokslut 2020
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Bokslut år 2020 – förvaltningsberättelse
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 2220000265, avlämnar härmed årsredovisning för år 2020, kommunalförbundets 48:e verksamhetsår.
GR-koncernen består förutom moderbolaget GR av Göteborgsregionens Internationella Skola
AB (ISGR AB), som ägs till 100 procent av GR, och Gryning Vård AB som ägs till 54 procent av
GR. GR är också en av tre huvudmän i Stiftelsen för Västsvenska fritidsområden samt en av fyra
huvudmän för Stiftelsen Korsvägen som äger Universeum AB.

GR
GR är en samarbetsorganisation för 13 kommuner i Västsverige; Ale, Alingsås, Göteborg,
Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och
Öckerö. Tillsammans har dessa kommuner 1 049 592 invånare. GR:s uppgift är att verka för
samarbete över kommungränserna samt vara ett forum för idé- och erfarenhetsutbyte inom
regionen. Verksamheten inom GR ska vara till kommunal nytta samtidigt som den ska stärka
regionen nationellt och internationellt. Se www.goteborgsregionen.se.

GR:s dotterbolag
Göteborgsregionens Internationella Skola AB (ISGR)
ISGR bildades år 1995 och är en helägd fristående skola med internationell profil som bedriver
undervisning för elever från i första hand Göteborgsregionen. Den 1 juli år 2012 överfördes
ISGR AB:s svenska sektion till GR med anledning av ny lagstiftning vilken omöjliggör för kommuner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksamhet enligt svensk läroplan. Se www.isgr.se.

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

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

Styrning
Förbundsfullmäktiges övergripande mål bidrar till en god ekonomisk hushållning och reglerar
prioriteringar i styrningen genom en rambudget och en detaljbudget som godkänns av
förbundsfullmäktige.
Delegationsordningen är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan förbundsstyrelsen, presidium och olika funktioner inom förvaltningen. Verkställigheten hanteras
av förbundets avdelningar med förbundsdirektören som högsta tjänsteperson.
Tillgängliga ekonomiska resurser är ram för möjlig verksamhet. Detaljbudget skall upprättas
så att intäkterna överstiger kostnaderna. Verksamheten ska således bedrivas inom befintliga
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ramar även om detta medför att de i verksamhetsplanen angivna målen och riktlinjerna inte
helt kan uppnås. GR ska alltså inte överskrida sin totala budget (med undantag för användning
av tidigare års överskott och för särskilda ändamål). Vid konflikt mellan mål och medel gäller
medlen.
• Varje avdelning ansvarar fullt ut för att utforma verksamheten inom beslutade ramar.
• Avvikelser ska i första hand klaras inom den egna nettokostnadsramen.
• Mål kan behöva modifieras alternativt att måluppfyllelsen skjuts framåt i tiden för att utforma verksamheten inom ramen för tillgängliga ekonomiska resurser.
• Ingen avdelning har rätt att överskrida budgeten utan särskilt beslut av förbundsdirektören,
som också äger beslutet att omfördela medel och resurser mellan avdelningarna.

Uppföljning
Respektive månad ska ett rättvisande ekonomiskt månadsresultat kunna redovisas vilket innebär att kommunalförbundets resultat kan avläsas ur GR:s affärssystem Raindance och informeras till förbundets ledningsgrupp löpande över året. Syftet med kommunalförbundets redovisning kan sammanfattas i följande punkter:
• Ge en rättvisande bild av GR:s och GR-koncernens ekonomi och verksamhet.
• Tillgodose externa och interna intressenters information om GR:s ställning och resultat.
• Spegla GR:s resultat och ställning och på så sätt ge underlag för välgrundade beslut.
De politiska målen, verksamheten och ekonomin liksom riktlinjerna för god ekonomisk hushållning följs i huvudsak genom upprättande av två delårsrapporter samt årsredovisning.
Lagstadgade krav samt verksamhetsspecifika krav i samband med grunduppdragen hanteras i
det interna arbetet och avvikelser hanteras inom respektive nämnd enligt reglementen och med
förbundsstyrelsen som samordnande.
Förbundsstyrelsen ska ha löpande uppsikt över GR:s verksamhet. Utöver detta har styrelsen
även en så kallad förstärkt uppsiktsplikt över koncernens bolag, den så kallade uppsiktplikten.
Internkontrollen är också en viktig del av styrningen och utvecklingen av verksamheten. Det är
ett sätt för förbundsstyrelsen att utöva sin uppsiktsplikt. Den interna kontrollen syftar till att
säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell
rapportering samt efterlevnad av gällande lagar och förordningar. I intern kontroll ingår även
att bevaka att fastställda styrdokument följs. Internkontroll är inte en isolerad process utan ska
vara en del av alla styrsystem och ska fungera som ett medel för att uppnå mål, inte ett mål i sig.

Ledning
Ledningen av organisationen utgår från GR:s vision och värdegrund.
Den politiska styrningen sker genom beslutsfattande i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse
och skolnämnd. Grundläggande ansvarsfördelning mellan olika organ framgår av kommunallagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politiska organen inom GR
framgår av reglementen. Bolagen vägleds genom ägardirektiv och bolagsordningar. Förbundsdirektören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning av förbundets verksamhet och löpande förvaltning. I viktiga frågor samråder förbundsdirektören med styrelsens
ordförande. Förbundsdirektören leder ledningsgruppen som hanterar det interna arbetet i
verksamheten med fokus på uppdragets genomförande.

Omvärldsanalys
Nedan följer en kort sammanfattning av SKR:s Ekonomirapport per oktober 2020.
Smittspridningen av coronapandemin ökar nu åter i samhället. Vilka de ekonomiska konsekvenserna blir är mycket osäkert. Ingången av år 2020 präglades av försiktighet. Statsbidragen
var dimensionerade för en sämre ekonomisk utveckling än vad det ser ut att bli. Högre verksamhetskostnader inom de direkt pandemidrabbade delarna av verksamheten balanserades upp av
statsbidrag och inom andra verksamheter minskar kostnaderna. Att i våras förutse vart allt detta
skulle landa var omöjligt.
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Efter vårens konjunkturkollaps och dess effekter på samhällsekonomin syns nu åter tillväxt
världen över. Frågan är dock hur snabbt återhämtningen av förlusterna i produktion, sysselsättning och försäljning kan ske.
De närmaste två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effekterna av pandemin är på kort och lång sikt osäkra. Historien kommer att utvisa vad detta speciella
år fört med sig. (Ekonomirapporten, Om kommunernas och regionens ekonomi. SKR).

Finansförvaltning
Förbundsfullmäktige har beslutat om riktlinjer för medelsförvaltningen inom GR. Förbundsstyrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Riktlinjer avseende upplåning regleras i medelsförvaltningen på delegation från förbundsstyrelsen. GR har i nuläget inga
långfristiga lån eller borgensåtaganden. Placering av likvida medel får endast ske i finansiella
instrument med mycket hög säkerhet och god likviditet. Endast överlikviditet över 20 000 tkr
kan placeras. Ränterisken begränsas genom att den genomsnittliga räntebindningen på placerat
kapital inte bör överstiga 18 månader. Målsättningen är att med bibehållen hög säkerhet säkerställa en god avkastning på GR:s likvida kapital.
Summa likvida medel avseende banktillgodohavanden uppgår till 219 613 tkr (124 097 tkr)
per 2020-12-31. Valutarisker ska undvikas genom att all exponering sker i svensk valuta.
Eventuella medel i utländsk valuta ska således omgående växlas till svensk valuta. Inga utländska placeringar är genomförda. All likviditet låg på balansdagen på bankkonto hos Swedbank.
Erhållen ränteintäkt år 2020 uppgick till 949 tkr (314 tkr). Hur utvecklingen av GR:s samlade
likvida medel utvecklat sig under år 2020 framgår av nedanstående diagram.

Utveckling likvida medel per månad (tkr)
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Den kommunala koncernen, omsättning och resultat år 2020
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (KONCERNEN) - 5 ÅR I SIFFROR
2016

(Belopp i tkr om inte annat anges)

2017

2018

2019

2020

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – ALLMÄNT
Antal årsarbetare (st.)

926

919

868

800

672

803 783

675 738

872 928

850 655

833 347

2 469

3 133

-12 533

1 306

-24 162

varav GR

181

11 132

-1 476

555

-5 002

varav Gryning Vård AB

359

-9 580

-13 808

-510

-22 847

1 929

1 581

2 750

1 261

3 687

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – EKONOMISKT RESULTAT
Verksamhetens intäkter
Årets resultat

varav ISGR

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Balansomslutning

298 982

350 297

367 610

367 611

446 923

Eget kapital

123 035

126 168

113 635

114 942

90 780

varav GR

45 368

56 500

55 024

55 579

50 577

varav Gryning Vård AB

70 920

61 340

47 534

47 024

24 177
16 026

varav ISGR

6 747

8 328

11 077

12 339

Soliditet (%)

41,2%

36,0%

30,9%

31,3%

20,3%

Likviditet (%)

142,7%

135,8%

126,6%

127,6%

115,6%

Investeringar *)

10 561

9 186

18 338

5 515

1 173

*) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.

Den sammanställda redovisningen visar att koncernens omsättning per 31 december år 2020
uppgår till 833 347 tkr jämfört med 850 655 tkr 31 december år 2019. Resultatet uppgår till
-24 162 tkr att jämföra med år 2019 då resultatet uppgick till +1 306 tkr. Såväl GR som Gryning
Vård redovisar negativa resultat för det gångna året medan ISGR fortsatt redovisar ett överskott. ISGR redovisar ett positivt koncernresultat för år 2020 på 3 687 tkr medan GR och ISGR
redovisar negativa resultat för år 2020 på 5 002 tkr respektive 22 847 tkr.
Balansomslutningen för år 2020 uppgår till 446 923 tkr, vilket är en ökning jämfört med balansomslutningen för år 2019 med 79 313 tkr. Det egna kapitalet för koncernen som helhet har
minskat och uppgår per 31 december till 90 780 tkr (114 942 tkr).

Väsentliga händelser i koncernen
Gryning Vård AB
Verksamhetsåret 2020 har för Gryning Vård inneburit ytterligare ett år av omställning utifrån
minskad försäljning och pandemi. Under år 2020 har försäljningen minskat med 24 procent
(103 000 tkr) till 331 300 tkr. Framförallt har efterfrågan minskat inom Ungdom (49 000 tkr),
Hedersproblematik (16 300 tkr), Barn och familj (15 800 tkr) och Integration (14 100 tkr). Försäljningsminskningen år 2020 har medfört att bolaget redovisar ett resultat om -42 300 tkr för
verksamhetsåret, där -30 500 tkr av resultatet är hänförligt till avvecklingskostnader1.
För att balansera ekonomin till den lägre efterfrågan har sju enheter avvecklats och omfattande åtgärder har vidtagits inom befintlig verksamhet. Under sista kvartalet år 2020 har försäljningen stabiliserats, besparingsåtgärder ger god effekt och budgeterade kostnadsminskningar
om 130 300 tkr har arbetats fram inför år 2021. Sammantaget medför vidtagna åtgärder att
bolaget balanserat ekonomin fullt ut till nu rådande ekonomiska förutsättningar.
Årsomsättningen blev 331 300 tkr, årsomsättningsbudget var 446 300 tkr. Soliditeten för
2020 uppgår till 57,8 procent (68,6%) och kassalikviditet uppgick till 147 procent (211%). Trots
1. Siffrorna visar Grynings saldon i motsats till den sammanställda redovisningen som visar GR:s andel (54%).
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negativt resultat och försämrad ekonomi har Gryning i grunden en stabil ekonomi vid utgången
av verksamhetsår 2020. Bolaget uppbär inga lån och har inte nyttjat medel från beviljad checkkredit.
Yttre omständigheter har givit ett allvarligt affärsmässigt läge och resultat för år 2020.
Bolaget har genomfört ett omfattande åtgärdsprogram år 2020 och fortsatt kvalitetssäkrande
åtgärder planeras under år 2021.

ISGR AB
Utfallet för kalenderåret 2020 är positivt, 2 766 tkr. Vid jämförelse mellan budget och utfall
avseende intäkter kan noteras att utfallet är 4 280 tkr bättre än budget och uppgår till 148 385
tkr. Merparten av intäktsförbättringen ligger mot den svenska sektionen samt skolavgifter.
En första ökning av tre avseende skolavgiften har verkställts under det gångna läsåret 20/21.
Ökningen av skolavgiften ska finansiera del av den ökade hyreskostnaden framgent.
Likviditeten är positiv och banksaldot på balansdagen uppgår till 63 217 tkr varav 37 972 tkr
är öronmärkta medel till lokalfonden. Det egna kapitalet uppgår till 17 812 tkr varav 2 000 tkr är
bundet eget kapital. Härutöver tillkommer avsättning till periodiseringsfond på 3 580 tkr.
Med anledning av coronapandemin har olika åtgärder vidtagits under året för att minimera
risken för smitta för elever och personal och för att följa folkälsomyndighetens rekommendationer. De åtgärder som vidtagits är bland annat anpassning av receptionerna på båda campusen,
förändring av köksutrymmena för att minska kontaktytan/trängseln för personalen och anpassning av elevtoaletter i syfte att säkerställa handhygienen bland eleverna. Genom ny schemaläggning undervisas varje årskurs på ett eget plan. Detta för att minska smittspridningen.
Vid styrelse-/nämndmötet den 16 juni år 2020 fattade styrelsen för ISGR beslut om inhyrning av nya lokaler om 4 000 kvadratmeter vid Guldheden. Ett hyresavtal är upprättat mellan ISGR och Göteborgs Stads Lokalsekretariat. Medel är avsatta för den nya byggnaden som
beräknas vara klar kalenderåret 2024.
Antalet elever höstterminen år 2020 uppgår till cirka 1 100 stycken. Eleverna på den svenska
sektionen är samma som vårterminens elevantal, det vill säga 460 stycken. Antalet elever på
den internationella sektionen är 640 stycken vilket är en minskning med cirka 50 elever. Detta
påverkar även klassorganisationen som nu består av 46 klasser vilket är 5 klasser färre än under
vårterminen. Dessa 46 klasser är fördelade på 16 klasser inom den den svenska sektionen och
30 klasser på den internationella sektionen.

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr)
Årets resultat

2016
2 469

2017
3 133

2018
-12 533

2019

2020

1 307

-24 162

Övrigt eget kapital

120 566

123 035

126 168

113 635

114 942

Eget kapital

123 035

126 168

113 635

114 942

90 780

Risker och osäkerhetsfaktorer för koncernen
Utifrån förbundsstyrelsens uppsiktplikt följer GR som ägare verksamheten i dotterbolagen och
fokus just nu ligger på coronapandemins konsekvenser på verksamheten. Gryning Vård var
dock redan före pandemin inne i en omställningsfas och har under år 2020 fortsatt att anpassa
verksamheten för att kunna möta kommunernas behov.
ISGR är fortsatt trångbodda och i behov av mer lokalyta. Styrelse och ledning för skolan har
under lång tid arbetat för att finna långsiktigt ändamålsenliga lokallösningar för verksamheten. Nu finns en plan klar för en ny skolbyggnad på Guldhedsområdet som beräknas stå klar år
2024. En möjlig risk för bolaget är dock minskat elevantal på den internationella sektionen som
en direkt följd av reserestriktioner och stängda gränser på grund av pandemin, som påverkar
rörligheten på den globala arbetsmarknaden.
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GR – omsättning, resultat och kostnader år 2020
Omsättning för GR
Omsättningen för året uppgår till 556 854 tkr (n0t 1) att jämföra med omsättningen år 2019
som uppgick till 518 451 tkr, vilket är en omsättningsökning på motsvarande 7,4 procent. GR:s
omsättning består av årsavgift, statsbidrag, vuxenutbildning, EU-bidrag, övriga bidrag och
övriga intäkter. Övriga intäkter utgörs bland annat av deltagaravgifter (vid kurser och seminarier), konsultationer och försäljning av läromedel. Denna ökning av omsättningen kan förklaras
av högre statsbidrag till vuxenutbildningar, ökad volym sålda läromedel men också av erhållna
medel från våra medlemskommuner och som sedan transfererats vidare till Stiftelsen Kors
vägen/Universeum.

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

ÅRSAVGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ
KOMMUNER 2019–2020 (tkr)

Resultat

Kommun

2020

2019

Ale

2 336

2 282

Alingsås

3 102

3 050

Göteborg

43 187

42 597

Härryda

2 855

2 825

Kungsbacka

6 294

6 192

Kungälv

3 405

3 331

Lerum

3 182

3 135

Lilla Edet

1 061

1 054

Mölndal

5 147

4 993

År 2020 har varit ett i många stycken ett annorlunda
Partille
2 903
2 861
år. GR har, likt andra organisationer i vår omvärld,
Stenungsund
2 001
1 981
påverkats av konsekvenserna av coronapandemin.
Tjörn
1 202
1 192
Under våren förlorade GR intäkter för flera miljoner
Öckerö
978
976
kronor på grund av inställda utbildningar, konferenser
Summa
77 653 76 469
och mässor. Ledningsgruppen arbetade under våren
kr/inv
75,52
75,52
fram underlag för att få en bild av hur verksamheten
påverkats ekonomiskt av coronapandemin på kort
(från mars och fram till semestern), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).
Den första analysen som arbetades fram under
våren visade på att GR riskerade en avvikelse mot budget på cirka -11 500 tkr för år 2020.
Sedan dess har alla avdelningar genomfört ett omfattande arbete med att bland annat ställa om,
omfördela resurser och stoppa rekryteringar och i stort även all intern kompetensutveckling.
Åtgärdspaket togs även fram i olika omgångar och genomfördes löpande under året och dessa
visade sig bidra till att GR kan redovisa en ekonomi i balans gentemot lagd budget även för
verksamhetsåret 2020.
GR har också sökt och erhållit externa medel utifrån nya behov i kommunerna med anledning av coronapandemin. Strategisk inriktning åren 2020–2023, Plan och detaljbudget år 2020
samt inspel från chefsnätverken är vägledande för dessa insatser. GR prioriterar också om.
Bland annat har vi växlat upp arbetet med digital transformation, en av sex utmaningar i den
strategiska inriktningen. GR erbjuder som ett exempel idag fler utbildningar digitalt än tidigare.
Det handlar både om webbversioner av redan planerat utbud och nya digitala utbildningar.
GR redovisar ett negativt resultat på 5 002 tkr för helåret 2020 vilket däremot är 4 748 tkr
bättre än beslutad budget. Poster och åtgärder av positiv engångskaraktär är de enskilt största
förklaringsfaktorerna till denna avvikelse då mycket arbete på övergripande nivå stoppades
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alternativt bromsades upp under våren år 2020. Försiktighet med rekryteringar och ökad
vakanshållning kopplat till rådande osäkerhet men även ökat uttag av ledighet har bidragit till
årets resultat. Däremot redovisas ett betydande underskott för vår externa kurs- och konferensverksamhet. Bidrag från staten år 2020 har varit positiva resultatpåverkande poster av
samma engångskaraktär. För att lyfta några exempel på enskilda delar som bidragit till utfallet är att arbetet med vår externa webb (hemsida) landade in avsevärt lägre än planerat och
kostnaderna för GR:s nätverk och vår politik har även de varit lägre än föregående år. Medel
avsatta för oförutsett nyttjades inte heller fullt ut och bidrag från staten erhölls i form av sänkta
arbetsgivaravgifter samt som kompensation för sjuklöner, är andra förklaringsfaktorer till den
positiva avvikelsen. Dessutom redovisas ett positivt utfall på finansiella poster till följd av vår
goda likviditet.
För sammanfattande detaljer kring budgetavvikelsen hänvisas till nedanstående tabell.

INSATS/ÅTGÄRD 2020

Belopp avvikelse, (tkr)

Karaktär av åtgärd

Underskott kompetenscentrum

-900

Engångspost, covid

Sänkt arbetsgivaravgift

+650

Engångsåtgärd, stat

Kompensation sjuklöner

+200

Engångsåtgärd, stat

Bromsad webbutveckling

+1 500

Politikerkostnader (konferens)
Nätverk, övergripande vakanser, kompetensutveckling
Ränteintäkter, bank

Engångsåtgärd EK

+250

Engångsåtgärd, covid

+1 700

Engångsåtgärd, covid

+900

Engångspost, i BUD-21

Oförutsett

+400

Engångsåtgärd, covid

Summa år 2020

4 700

GR har kontinuerligt under året arbetat med olika scenarier och tänkta insatser utifall att verksamheten mot förmodan inte skulle kunna genomföras enligt de planer vi arbetat fram under
perioden. Detta i syfte att åstadkomma ett så bra resultat som möjligt för organisationen detta
mycket osäkra år.

Finansnetto
Finansnettot år 2020 uppgick till +937 tkr, att jämföra med år 2019 då finansnettot uppgick till
+323 tkr. Det positiva utfallet år 2020 av finansiella poster kan förklaras i huvudsak av GR:s
goda likviditet över årets samtliga månader vilket framgår av nedanstående diagram.

Utveckling likvida medel per månad (tkr)
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300 000
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000

0
JAN

FEB

MAR

APR

MAJ

JUN

40

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DEC

GR:s årsredovisning 2020

Kostnader
Verksamhetens kostnader (not 2) uppgår till 558 871 tkr för år 2020 vilket är en ökning jämfört
med år 2019 då kostnaderna uppgick till 514 467 tkr.
Köpta tjänster, varor och material är de kostnadsposter som har ökat klart mest och går från
228 947 tkr till 275 165 tkr vilket är en ökning med 20 procent mot föregående år. Ökningen
består främst av ökat antal insatser för genomförda vuxenutbildningar (+46 200 tkr) men även
högre kostnader kan redovisas för inhandlade läromedel (inklusive media) och som ökat med
cirka 16 000 tkr jämfört med år 2020. Annnat kostnadsslag som ökat är lämnade bidrag som
ökat med främst förklarat av ett lämnat engångsbidrag till Stiftelsen Korsvägen på 12 500 tkr.
Minskat har framför allt kostnader för konsultarvoden, utställningar och mässor och rese
kostnader inkluderande logi gjort vilket beror på minskat antal arrangerade kurser under året
men även att visst utvecklingsarbete tvingats stå tillbaka till följd av rådande pandemi.

Vidaretransfereringar
GR transfererar medel till flera organisatioTRANSFERERING TILL
ner. Under året har vi följt etablerandet av
GR
ANDRA REGIONALA
ORGANISATIONER (tkr)
det nya Centrum för hållbar stadsutveckling
Lämnade bidrag
2020
2019
(Urban Futures) efter att finansieringen från
ARC
41
0
Mistra upphört. GR har ordförandeposten i
Business Region Göteborg (BRG)
20 000
20 000
styrelsen under år 2020 genom avdelningsEuropa direkt
200
200
chefen för miljö och samhällsbyggnad. GR
Göteborg & Co
1 100
1 100
har under år 2020 bidragit som en av stiftarna i stiftelsen Korsvägen med 12 500 tkr i
ISGR
1 000
1 000
utvecklingsbidrag till Universeum. GR följer
Mistra Urban Futures
400
400
tidplanen och processen för arbetet med
Reväst
60
60
att utveckla sitt visualiseringslabb som är
Västkom
1 913
1 890
en del av en ny målbild för bolaget. Bolaget
Västkuststiftelsen
3 850
3 760
påverkas i hög grad av att antalet besökare
Stiftelsen Korsvägen
12 500
0
kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med
Summa
41 064
28 410
visualiseringsdomen följer dock plan.
Som tidigare nämnts har cirka 53 procent
av årsavgiften från medlemskommunerna transfererats vidare till andra regionala samverkansorganisationer. Vilka organisationer det är som erhåller bidrag framgår av ovanstående tabell.
Om de vidaretransfererade medlen exkluderas från GR:s omsättning samt summa årsavgift,
finansieras GR:s verksamhet till sju procent av årsavgiften och till 93 procent av övriga intäkter.
GR:s strävan är att ge medlemskommunerna ett mervärde utöver de insatser som finansieras av
årsavgiften. Detta illustreras väl av att andelen övriga intäkter är hög.
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Disposition av resultat år 2020
Enligt kommunallagen (KL) 11 kap 1§ ska god ekonomisk hushållning råda (GEH). Detta
innebär bland annat att budget ska upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Detta
benämns vanligen som balanskravet. Avsteg från detta får göras om det finns synnerliga skäl.
GR:s resultat för år 2020 är -5 002 tkr, att jämföra med budgeterat resultat på -9 750 tkr.
I enlighet med beslutad plan och detaljbudget för år 2020 mäts måluppfyllelsen gentemot
fastställd budget. Resultatet föreslås avräknas GR:s egna kapital. GR som samverkansorgan ser
fortsatt en hög efterfrågan från kommunerna vilket är mycket glädjande.

Balanskravsutredning
Kommunalförbund ska enligt riktlinjer upprätta en balanskravsutredning. En balanskravsutredning innebär att årets resultat justeras med ett antal angivna kostnader och intäkter (till
exempel eventuella realisationsvinster och -förluster). Balanskravsresultatet är det resultat som
GR får tillgodoräkna sig för att påvisa en god ekonomisk hushållning enligt kommunallagen.
Kommunallagen föreskriver att intäkterna ska vara större än kostnaderna. Om kostnaderna för
ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet som regel regleras och
återställas under de närmast följande tre åren.
I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av årets resultat kopplat till Gymnasieantagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till
och med år 2027. Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de
uppstår då GR inte har någon resultatutjämningsreserv.
Balanskravsutredning, Tkr

2020

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

-5 002
-5 002
1 683
-3 319

GR:s balanskravsresultat för år 2020 visar på ett underskott på 3 319 tkr. Kommunallagen 11
kap § 12 säger att om balanskravsresultatet är negativt ska det regleras under de närmast följande tre åren och att fullmäktige ska besluta om en åtgärdsplan för hur regleringen ska göras.
Fullmäktige har dock, enligt § 13, rätt att åberopa synnerliga skäl för att inte återställa resultatet. Kopplat till att GR underbalanserade budgeten för år 2020 (-9 750 tkr) med hänvisning
till synnerliga skäl konstaterar GR därför att balanskravsresultatet för år 2020 inte behöver
återställas. Skälen till detta är att politiska beslut finns tagna kring att del av lämnat bidrag
till Stiftelsen Korsvägen för fortsatt utveckling av Universeum skulle tas ur GR:s egna kapital
(6 250 tkr) men även fortsatt användande av de öronmärkta medlen för gymnasieantagningens
IT-utveckling och till GR:s webbutveckling. Detta grundade sig i sin tur på att det samlade egna
kapitalet även efter detta användande skulle ligga över den av GR beräknade miniminivån (se
nedan).
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Eget kapital
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i organisationen och som använts under ett antal år. Den visar på GR:s långsiktiga behov av eget kapital ur riskhänseende. GR rapporterar årligen i samband med årsredovisningen till fullmäktige
bedömd miniminivå för det egna kapitalet. Beräknat på bokslut år 2020 uppgår GR:s behov av
eget kapital i riskhänseende till 37 500 tkr för år 2021 vilket är en något lägre nivå som för föregående år. Denna bedömning motiveras i huvudsak av att ytterligare medel har nyttjats kopplat
till de öronmärkta medlen för Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s egna kapital
per 31 december år 2020 inklusive årets resultat uppgår till 50 577 tkr. Soliditeten för år 2020
har försämrats något till följd av det negativa resultatet år 2020 och uppgår till 15,8 procent att
jämföra med 24,8 procent för år 2019.

EGET KAPITAL GR (tkr)

2016

Årets resultat

2017

2018

2019

2020

181

11 132

-1 476

555

-5 002

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitaltillskott Gryning)

45 187

45 368

56 500

55 024

55 579

Eget kapital

45 368

56 500

55 024

55 579

50 577

Specifikation och avräkning av Eget kapital avseende öronmärkta
medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr
Ingående balans
Årets förändring
Utgående balans

2017

2018

2019

2020

0
11 000
11 000

11 000
-2 600
8 400

8 400
0
8 400

8 400
-1 683
6 717

Utsikter för 2021
Inför år 2021 är GR:s finansiella ställning fortsatt stark vilket ger en stabil ekonomisk plattform
inför utmaningarna som väntar kopplat till rådande pandemi. Pandemins effekter kommer att
påverka GR:s verksamhet även kommande år och då särskilt under första halvåret. Vi är dock
övertygade om att vi med gemensamma krafter inom förbundet kommer att kunna lösa såväl
verksamhetsmässiga uppdrag som de ekonomiska utmaningarna även i år.
De kommande åren framöver kommer dock att präglas av en stor osäkerhet och då främst
utifrån kommunernas ekonomi. För att möta denna och andra utmaningar kommer fokus att
fortsatt vara på flexibilitet och att anpassa verksamheten efter de förutsättningar och resurser
som samlat kan skapas.
GR har även för år 2021 fattat beslut om en underfinansierad budget (-4 500 tkr) med hänsyn
till synnerliga skäl. GR har planerat för att ianspråkta 5 000 tkr från de sedan år 2017 öronmärkta medlen kopplat till Gymnasieantagningens fortsatta IT-utveckling. GR:s ordinarie
verksamheter beräknas leverera ett positivt resultat på +500 tkr för helåret 2021. Dessutom har
GR inga lån eller andra krediter.

43

GR:s årsredovisning 2020

Balansposter
Tillgångar och investeringar
Tillgångarna uppgår år 2020 till 320 346 tkr, att jämföra med föregående år då tillgångarna
uppgick till 224 085 tkr. På tillgångssidan är det främst omsättningstillgångarna som ökat och
då i huvudsak Kassa/Bank. Kassa och bank ökade från 124 047 tkr till 219 613 tkr vilket till absolut största delen hänger ihop med att GR erhållit medel i förskott för vuxenutbildningar som
arrangerats eller ska arrangeras i egen regi eller i samverkan med andra medlemskommuner
och som ännu inte blivit helt genomförda.
Totalt uppgår anläggningstillgångarna till 25 878 tkr för år 2020, vilket är en minskning med
3 856 tkr jämfört med år 2019. Årets nettoinvesteringar uppgick till 66 tkr (1 194 tkr) och kostnaderna för avskrivningarna uppgick till 3 922 tkr (3 752 tkr).

Skulder och eget kapital
På skuldsidan är det främst korta skulder som ökat mellan åren. Delposter därur är pågående
projekt som ökat från 70 037 tkr till 213 820 tkr jämfört med föregående år. Ökningen avser icke
slutförda arbeten/projekt. Posten kan förklaras främst av erhållna intäkter i förskott avseende
vuxenutbildningar. I år är dessa medel dock hanterade som pågående projekt (kod2) vilket gör
att balansposten är avsevärt högre på konto 2430. Att posten är högre på balansdagen förklarar
även att kassa och bank på tillgångssidan ökat mycket under året.
Soliditeten (eget kapital/balansomslutning) uppgick till 15,8 procent (24,8%) på balansdagen.

GR I SIFFROR – 5 ÅRS ÖVERSIKT (Belopp i tkr om inte annat anges)
GR – ALLMÄNT

2016

Invånare i medlemskommunerna, tusental
Avgift per invånare, kr
Antal årsarbetare GR, st
GR – EKONOMISKT RESULTAT

2017

2018

2019

2020

997

1 013

1 028

1 042

1 050

74,11

74,11

75,52

75,52

75,52

128

147

154

157

160

2016

2017

2018

2019

2020

424 806

429 949

539 046

518 451

556 854

varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet

44 504

45 286

46 669

48 059

36 590

varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer

27 450

27 516

28 658

28 410

41 064

181

11 132

-1 476

555

-5 002

2016

2017

2018

2019

2020

Verksamhetens intäkter

Årets resultat
GR - TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
Balansomslutning

140 901

199 596

214 877

224 085

320 346

Anläggningstillgångar *)

25 453

23 120

29 734

29 734

25 878

Eget kapital

45 368

56 500

55 024

55 579

50 577

Soliditet (%)
Likviditet (%) *)
Investeringar **)

32,2%

28,3%

25,6%

24,8%

15,8%

120,3%

123,0%

123,0%

115,3%

109,1%

655

430

14 110

1 194

66

Investeringarnas andel av verksamhetens kostnader (%)

0,2%

0,1%

2,6%

0,2%

0,0%

Avskrivningar

3 618

2 763

3 193

3 752

3 922

Verksamhetens nettokostnader

-246

11 086

-1 459

232

-5 939

Finansiella intäkter och kostnader

52

46

-17

323

937

Kapitalomsättningshastighet (ggr)

3,0

2,2

2,5

2,3

1,7

*) Posten fordran hos koncern har omklassificerats från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar. Samtliga jämförelsesiffror är omräknade.
**) Investeringar avser inköp av immateriella och materiella anläggningstillgångar inkl investeringar i pågående nyanläggningar.
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Väsentliga händelser under år 2020
Ekonomi och verksamhet
Coronapandemin har under år 2020 påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens
(GR) verksamhet. Under våren förlorade förbundet intäkter för flera miljoner på grund av
inställda utbildningar, konferenser och mässor. Men vi ställde om verksamheten utifrån nya
behov i medlemskommunerna och tog med oss kreativa lösningar och initiativ in i höstens
verksamhet. Bland annat genomfördes utbildningar och möten antingen online eller med ett
begränsat antal deltagare och gott om utrymme i konferensrummen. En handlingsplan med åtgärder togs fram under våren. Bland annat infördes tidigt en strikt anställningsprövning, vilket
innebar att förbundsdirektören beslutade om eventuella tillsättningar och förlängningar. Det
rådde även hög restriktivitet när det gällde inköp. Alla avdelningar har under året gjort ett stort
jobb med att ställa om, omfördela resurser och stoppa rekryteringar. Arbetsgivaren och GR:s
lokala fackliga organisationer samt skyddsombud träffades löpande och parterna var överens
om att de införda åtgärderna var nödvändiga för att få en ekonomi i balans. Handlingsplanen
hölls aktuell i GR:s ledningsgrupp under hela året för att ledningsgruppen skulle kunna fatta de
beslut som krävdes utifrån myndigheternas rekommendationer och utifrån hur coronapandemin påverkade GR:s verksamhet.
Glädjande är att det fortsatt finns en hög efterfrågan på GR:s tjänster generellt. Skolverket
har även under år 2020 fortsatt att satsa mycket medel i form av riktade statsbidrag för ökat
antal yrkesutbildningar, inte minst för att parera för pandemins effekter på arbetsmarknaden.
Ett stort antal av dessa utbildningar är pågående vilket inneburit att medel flyttats med över
årsskiftet.
GR hade för år 2020 budgeterat ett negativt resultat på 9 750 tkr med hänvisning till synnerliga skäl. Under år 2020 har GR bidragit med 12 500 tkr i utvecklingsbidrag till Stiftelsen
Korsvägen, där GR är en av grundarna, enligt beslut i förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige
(diarienummer 2017-00308.013). Hälften av bidraget togs av det egna kapitalet och den andra
hälften bidrog medlemskommunerna med. Under år 2020 skulle även GR:s webbsida utvecklas, bland annat för att säkerställa att GR lever upp till kraven i den nya lagen om tillgänglighet
till digital offentlig service.
För arbetet med att utveckla webben beräknades maximalt 2 000 tkr av det egna kapitalet att
användas. På grund av den ekonomiska osäkerhet som kom att prägla GR år 2020 bromsades
arbetet upp och arbetet kommer att slutföras första delen av år 2021. Utöver dessa insatser
skulle Gymnasieantagningens IT-utveckling att fortsätta och avräkna 1 500 tkr av det egna
kapitalet.

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

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

För 2020 var följande sex mätbara miljömål uppsatta:
• Få till stånd en solcellsanläggning på taket som tillgodoser minst 30 procent av vår elförbrukning, basår 2019, och i realtid tydliggöra vår elförbrukning och elproduktion för vår
personal.
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• Sammanställa och genomföra ett GR-internt klimatväxlingsprogram där nyttjare av fossila
transporter finansierar övriga miljöåtgärder.
• CO2-utsläppen (kg/anställd/år) från tjänsteresor ska minska med fem procent per år i tre
år, basnivå år 2017.
• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med cykel med 15 procent.
• Öka andelen av personalens resor till och från jobbet som sker med kollektivtrafik med 10
procent.
Målen är ännu ej helt reviderade och detta på grund av omständigheter relaterade till coronapandemin. Andelen resefria möten har av naturliga skäl överträffats med råge varpå målen
kommer skjutas fram till år 2021.
Under år 2020 var planen att sätta personalens resor i fokus. Målet var att andelen tjänsteresor med flyg och egen bil skulle minska till förmån för användning av tåg, elbilar, laddhybrider
samt cyklar. När det gäller personalens val av färdmedel till och från jobbet arbetar GR vidare
för att öka andelen resor med cykel samt skapa en cykelvänlig arbetsplats.
GR har även arbetat för att skapa bättre förutsättningar för effektiva distansmöten. Denna
process har skyndats på med anledning av coronapandemin, vilket får betecknas som en positiv
avvikelse. Under större delen av året har vi rest mycket mindre eftersom många arbetat på
distans.
Under året har teknisk utrustning köpts in för att öka möjligheterna till resefria möten både
här och nu samt på längre sikt. Även kompetensinsatser har genomförts med all personal inom
området digitala möten.
GR har tecknat ett avtal som ger personalen möjlighet att beställa cyklar som bekostas genom
bruttolöneavdrag, en satsning med både miljö- och hälsofokus. Bättre kondition, möjlighet att
undvika kollektivtrafiken under coronapandemin och ett sätt för GR att uppnå delar av miljömålen.

Även under år 2020 har GR haft ett samarbete med Miljöbron och bland annat genomfört
ett examensarbete:
• En student skrev sitt examensarbete under rubriken Minska mängden avfall och dess farlighet – kartläggning av kommunalt verksamhetsavfall med avfallsförebyggande i fokus.
Hela arbetet finner du här: studentpanel.gu.se. Arbetet studenten genomförde är kopplat till
GR:s arbete med den regionala avfallsplanen, där en ny avfallsplan antogs under år 2020.
GR:s lokaler är certifierade som miljöbyggnad silver av Sweden green building council och till
vårt hyreskontrakt återfinns en grön bilaga som tydligt beskriver både GR som hyresgäst samt
hyresvärdens möjligheter och skyldigheter i miljöfrågor. Gröna bilagan gås årligen igenom
där parternas respektive miljöarbete synas med fokus på energiförbrukning och åtgärder inför
framtiden på miljöområdet.

Medarbetare
GR ska vara en attraktiv arbetsgivare med engagerade och kompetenta medarbetare som gör
sitt bästa i varje situation. Ledarskapet ska ge utrymme för individens och verksamhetens
utveckling. Våra tre kärnvärden – lyhördhet, handlingskraft och utveckling – är vägledande för
arbetet. Medarbetare som trivs är den viktigaste förutsättningen för att GR även fortsatt ska
kunna leverera tjänster med hög kvalitet.
Större delen av året har präglats av coronapandemin, vilket har inneburit att vissa planerade
utvecklingsprojekt inom HR-området har fått skjutas fram. Arbetet har istället fokuserats på
mer kortsiktiga åtgärder utifrån minskad smittspridning och säkerställande av god arbetsmiljö
vid distansarbete.

46

GR:s årsredovisning 2020

Antal anställda
Den 31 december 2020 uppgick antalet månadsanställda (tillsvidareanställda och visstidsanställda med månadslön) till 189 personer, vilket är en ökning med tre medarbetare jämfört med
samma period föregående år. Ökningen utgörs uteslutande av tidsbegränsat anställda. Andelen
tidsbegränsat anställda i relation till andelen tillsvidareanställda är 13,8 procent, vilket är en
ökning med tre procentenheter jämfört med samma period föregående år. Antalet intermittent
timanställda uppgick till 18 personer.
Antalet årsarbetare uppgick till 160, vilket är en ökning med tre årsarbetare jämfört med
samma period föregående år. Detta motsvarar en volymökning på 1,9 procent. Ökningen utgörs
framförallt av tillsättningar utifrån nya projekt samt medarbetare som har kommit tillbaka från
tjänstledigheter/gått upp i tid. Bland årsarbetarna var fördelningen 76 procent kvinnor och 24
procent män.
GR är en organisation som på grund av verksamhetens karaktär, utöver anställda, även har
konsulter och inlånad personal från medlemskommuner för specifika uppdrag.

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

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

Arbetsmiljöarbetet

SJUKFRÅNVARO

Total sjukfrånvaro (%)
Kvinnor
Män
Summa total sjukfrånvaro (%)

GR

2020
3,9
3,4
3,8

Sammanställda
räkenskaper
2019
3,0
2,9
3,0

Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)
Kvinnor
85,2
65,0
Män
74,1
65,0
Total sjukfrånvaro
(timmar/årsarbetare)
Varav långtidssjukfrånvaro
Varav långtidssjukfrånvaro,
timmar

82,4

65,0

70,4

56,3

2020

2019

-

-

-

-

-

-

Arbetsmiljöarbetet har präglats av den
58,1
29,8
pågående coronapandemin där löpande
Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
riskanalyser och handlingsplaner tagits
Yngre än 30 år
1,0
1,6
fram i syfte att minska smittspridning
30–49 år
4,0
2,9
50 år och äldre
3,7
3,4
och förebygga ohälsa. GR har även genomfört insatser för att stärka cheferna
i deras distansledarskap. Under sista kvartalet har de medarbetare som kan uppmanats att
arbeta hemifrån för minskad smittspridning. För att följa upp medarbetarnas upplevda arbetsmiljö och mående utifrån den situationen genomfördes en kort enkät i december. Resultatet
visade att det fanns behov av ytterligare åtgärder för en bättre arbetsmiljö, även om siffrorna
övervägande var positiva; i snitt cirka sju på en tiogradig skala där noll motsvarar ”mycket
dåligt” och tio ”mycket bra”.
Chefers arbetsmiljöansvar har under året förtydligats och regleras i särskild arbetsmiljödelegering som ges till de chefer som bedöms ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper. Bland annat
genomfördes en arbetsmiljöutbildning kopplat till den organisatoriska och sociala arbetsmiljön
via Previa under första kvartalet.
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Individuell uppdragshandling
Under året har en arbetsgrupp arbetat fram ett gemensamt arbetssätt och en gemensam mall
för individuell uppdragshandling. Underlaget syftar till att stötta i dialogen mellan chef och
medarbetare kring de förväntningar som finns på varje medarbetare och medarbetarens uppdrag kopplat till GR:s mål. Syftet är också att skapa en större förståelse för hur det egna arbetet
påverkar helheten och uppdragshandlingarna ska även fungera som ett underlag vid uppföljning av arbetet. Målsättningen är att varje medarbetare på GR ska ha en individuell uppdragshandling.

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

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

Risker och osäkerhetsfaktorer
Pandemin kommer att påverka GR:s verksamheter även under år 2021 och då framför allt under första halvåret. Denna risk är omhändertagen i verksamheten och utöver coronapandemin
finns det inte i dagsläget inga identifierade väsentliga ekonomiska risker eller osäkerhetsfaktorer för GR. Däremot pågår ett arbete med att förbereda för ett beslut i förbundsfullmäktige i
juni år 2021 kring en eventuellt sänkt årsavgift till år 2022.
Arbetet med riskvärdering och intern kontroll är en väsentlig del i GR:s ledning och styrning.
Årligen fastställer bland annat styrelsen en plan för arbetet med internkontroll för kommande
år och planen följs upp och återrapporteras till styrelsen. En dokumenterad riskbedömning har
genomförts av samtliga avdelningschefer för samtliga projekt som är pågående och som löper
över årsskifte.
Medlemskommunerna och kommunerna i landet har under år 2020 blivit kompenserade av
staten för ökade kostnader till följd av pandemin men även för försämrat skatteutfall. Kommunerna förväntas få sådana statliga kompensationer även under år 2021. Däremot ser det ut
att kunna bli tuffare förutsättningar från år 2022 och framåt. Viktigt för GR är att fortsatt vara
aktiva och vid behov kunna ställa om till en viss begränsad efterfrågan av kurser och konferenser och andra tjänster som erbjuds medlemskommunerna. GR följer utvecklingen löpande.
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God ekonomisk hushållning

Enligt kommunallagen ska kommuner, kommunalförbund och landsting ange mål och riktlinjer för verksamheten som är av betydelse för god ekonomisk hushållning (GEH). GR har därför
i plan år 2020 tagit fram riktlinjer för GEH vilka följs upp i samband med delårsrapporter och i
årsbokslut.
God ekonomisk hushållning kan ses i två dimensioner; att hushålla över tiden, det vill säga
att väga ekonomi mot verksamhet på kort sikt, och verksamhetens behov på längre sikt. Vidare
har begreppet god ekonomisk hushållning både ett verksamhetsperspektiv och ett finansiellt
perspektiv. Kommunallagen stipulerar att kommunernas ekonomi ska vara i balans. Intäkterna
ska överstiga kostnaderna och det så kallade balanskravet utgör en miniminivå för det ekonomiska resultatet. Med detta menas att organisationen inte bör förbruka sin förmögenhet för att
täcka löpande behov. Verksamheterna ska utövas på ett ändamålsenligt och utifrån ekonomisk
synpunkt tillfredsställande sätt.
God ekonomisk hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse av de av
förbundsstyrelsen antagna målen. Graden av måluppfyllelse bedöms enligt följande skala och
färgmarkeringar (se tabell följande sidor).
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MÅLET HELT UPPFYLLT

MÅLET DELVIS UPPFYLLT

MÅLET INTE UPPFYLLT

MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 DECEMBER 2020
God ekonomisk hushållning i verksamheten
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 förbundsstyrelsens beslut om
finansiella mål och
ramar.

Indikator

Avstämning

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

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnadsuppföljning genom uppföljningsmöten. GR har en löpande
dialog med våra medlemskommuner om vad som ska
göras och även i vissa fall hur. Under våren 2020 har
samrådsunderlag skickats ut och kommunernas svar har
hanterats inför verksamhetsplanearbetet 2021. Insatser
och projekt av väsentlig karaktär (betydande ekonomiskt
värde) rapporteras dessutom kontinuerligt till ledning.
Målet är uppfyllt.

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

Rapport över genomförda aktiviteter samt en ny plan för
innevarande år har rapporterats till förbundsstyrelsen
liksom uppföljning av uppsiktsplikten av våra bolag och
som fastställts vid deras sammanträde i mars 2020. En
lägesavstämning kring genomförda insatser kring IKplanen per september har avrapporterats till förbundsstyrelsen. Policyn avseende medelsförvaltning avrapporteras
i samband med delårs- och årsbokslut. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp
att en kontinuerlig kvalitetsutveckling sker inom
verksamheterna.

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

GR 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
september 2020. Målet är uppfyllt.

GR ska ha tydliga regler och
riktlinjer för sin finansförvaltning.

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

Förbundsstyrelsens
budgetbeslut är överordnat
verksamheten och vid målkonflikter är det ekonomin
som ytterst sätter gränsen
för det totala verksamhetsutrymmet.

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

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

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

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

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

MÅLET HELT UPPFYLLT
Den totala sjukfrånvaron
för GRs medarbetare ska
hållas på en fortsatt låg
nivå.
GR:s finansiella mål
GR ska redovisa ett
genomsnittligt positivt
ekonomiskt resultat över
en femårsperiod.

MÅLET DELVIS UPPFYLLT
Sjukfrånvaron på GR ska
understiga 3,5 procent på
helåret.

MÅLET INTE UPPFYLLT

Sjukfrånvaron för hela 2020 uppgick till 3,8 procent. Utfallet för året är därmed sämre än GR:s interna helårsmål om
max 3,5 procent. Målet är därmed inte uppfyllt.

Indikator

Avstämning

GRs intäkter ska överstiga
dess kostnader.

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

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

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

Långsiktigt ska GRs
egna kapital vara större
än dess skulder inklusive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive
pensionsskulden ska vara
positiv.

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

GR:s sammanlagda
nettolåneskuld ska inte
öka.

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

Årets investeringar har hittills under året varit låga och
uppgår till 66 tkr. GR:s investeringar har liksom tidigare
kunnat finansieras helt med hjälp av egna medel. Målet är
därmed uppfyllt.

Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av anpassning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsutrymme.
Fem av GR:s sju uppsatta mål inför år 2020 är helt uppfyllda och där två inte är det, varav ett
delvis. År 2020 har varit ett annorlunda år som ställt höga krav på GR och omvärlden. Det mål
som endast till viss del är uppfyllt är relaterat till pandemins påverkan på vår kurs- och konferensverksamhet. Det vägs upp av andra medel i organisationen och därför görs bedömningen
att det är delvis uppfyllt istället för inte uppfyllt trots att en negativ avvikelse redovisas på en
avdelning. Med stöd av genomförd analys görs ändå en samlad bedömning att GR uppfyllt
kommunallagens krav på god ekonomisk hushållning för verksamhetsåret 2020.
Denna bedömning stämmer även väl med de nya kraven på GEH som är formulerade i plan
för år 2021. Där framgår att ”för att god ekonomisk hushållning ska anses vara uppfylld ska
minst hälften av de verksamhetsmässiga målen och samtliga av de finansiella vara uppfyllda för
helåret”.
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GR

RESULTATRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) TKR
NOT nr
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala
organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter & Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

1

2, 3

Sammanställda
räkenskaper

Utfall
2020
556 854
36 590

Utfall
2019
518 451
48 059

Budget
2020
528 707
49 014

Utfall
2020
833 347
36 590

Utfall
2019
850 655
48 059

Budget
2020
852 835
49 014

41 064

28 410

28 640

41 064

28 410

28 640

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

4
4

Årets resultat

-5 939
-5 939
949
-12
-5 002
0

232
232
335
-12
555
0

-9 790
-9 790
50
-10
-9 750
-

-24 911
-24 911
972
-223
-24 162
0

1 097
1 097
345
-136
1 306
0

-9 636
-9 636
60
-146
-9 722

-5 002

555

-9 750

-24 162

1 306

-9 722

GR

KASSAFLÖDESANALYS GR OCH SAMMANSTÄLLD
REDOVISNING (KONCERNEN) (TKR)
NOT nr

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Årets resultat
Justering för ej likviditetspåverkande poster

5

Övriga likviditetspåverkande poster

5

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital
Ökning/minskning pågående projekt
Ökning/minskning lager
Ökning/minskning kortfristiga fordringar
Ökning/minskning kortfristiga skulder
KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

2020

Sammanställd
redovisning
2019

2020

2019

-5 002

555

-24 162

1 306

3 879

3 727

13 694

13 368

-

-

-762

-3 032

-1 123

4 282

-11 230

11 642

137 996

4 227

137 995

4 227

-107

107

-107

107

1 342

18 476

9 028

20 070

-42 476

-3 770

-40 270

-3 444

95 632

23 322

95 416

32 602

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investering i immateriella anläggningstillgångar

6

-

-1 137

-

-1 137

Justering investering immateriella pågående nyanläggning

6

-

1 745

-

1 745

Försäljning av immateriella anläggningstillgångar

6

-

-

-

-

Investering i materiella anläggningstillgångar

7, 8, 9

-66

-57

-1 173

-4 378

Justering investering materiella pågående nyanläggning

7, 8, 9

-

-

-

64

Försäljning av materialla anläggningstillgångar

7, 8, 9

-

-

762

2 947

-

-

-

-

-66

551

-411

-759

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing

-

-

-

-

KASSAFLÖDE FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

-

-

-

-

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar
KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ÅRETS KASSAFLÖDE

95 566

23 873

95 005

31 843

Likvida medel vid årets början

124 047

100 175

194 330

162 487

Likvida medel vid periodens slut

219 613

124 047

289 335

194 330
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GR

BALANSRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) (TKR)
NOT nr

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

25 878
6 544
604
604
18 730
18 730
-

29 734
9 262
1 742
1 742
18 730
18 730
-

35 893
6 544
28 653
22 981
2 095
3 577
696
696

45 903
9 263
35 944
27 300
3 974
4 670
696
696

-

-

-

-

294 468
24 400
189
24 211
50 455
30 711
303
10 588
4 194
4 659
0
219 613
320 346

194 351
18 506
82
18 424
51 798
34 685
71
7 595
4 236
5 211
0
124 047
224 085

411 030
24 400
189
24 211
97 295
48 549
32 236
7 456
9 054
0
289 335
446 923

321 707
18 506
82
18 424
108 871
61 234
29 371
10 004
8 262
0
194 330
367 610

50 577
-5 002
55 579

55 579
555
55 024

90 780
-24 162
114 942

114 942
1 307
113 635

-

-

794
0
794

547
4
543

269 769
269 769
21 183
25 075
213 820
3 701
443
5 547
320 346

168 506
168 506
22 764
64 389
70 037
3 774
686
6 856
224 085

355 349
355 349
27 194
65 175
213 820
443
48 717
446 923

252 121
252 121
30 172
102 924
70 037
686
48 302
367 610

-

-

8 100
-

-

-

-

-

-

TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar
2. Maskiner och inventarier
3. Övriga materiella anläggningstillgångar
III. Finansiella anläggningstillgångar
1. Aktier i dotterbolag
2. Uppskjuten skattefordran

6
7, 8, 9

10

B. Bidrag till infrastruktur
C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
1. Lager avseende läromedel
2. Pågående projekt
II. Fordringar
1. Kundfordringar
2. Fordran hos koncern
3.Förutbetald kostnad & upplupen intäkt
4. Skattefordran
5. Övriga kortfristiga fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & bank
S:A TILLGÅNGAR
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
I. Årets resultat
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser
II. Andra avsättningar
III.Uppskjuten skatt
C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II.Kortfristiga skulder
1. Leverantörsskuld
2. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter
3. Pågående projekt
4. Skulder till koncernföretag
5. Skatteskulder
6. Övriga kortfristiga skulder
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

11
11

12

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER
Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter
2. Ansvarsförbindelser
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland
skulderna eller avsättningarna
b) Övriga ansvarsförbindelser

13
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Upplysningar om redovisningsprinciper
– GR och sammanställda räkenskaper
Lagrum och sammanställda räkenskaper
GR:s redovisning är från och med år 2019 upprättad utifrån Lag om kommunal bokföring och
redovisning (2018:597) (LKBR) samt rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning
(RKR). Gryning Vård AB:s och ISGR AB:s redovisning är upprättad i enlighet med Årsredovisningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i
redovisningsprinciper har identifierats.
I GR:s sammanställda räkenskaper ingår samtliga bolag där GR har minst 20 procents inflytande. 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 dotterbolaget 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 kommunala 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 anläggningstillgångar och RKR R4 Materiella anläggningstillgångar.
Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde.
Gränsen för mindre värde har satts till 23 650 kr år 2020 (ett halvt prisbasbelopp) och gäller som
gemensam gräns för immateriella och materiella anläggningstillgångar. De inventarier som har
ett värde under ett halvt prisbasbelopp och/eller en ekonomisk livslängd under 3 år klassificeras
som direktavskrivna korttidsinventarier. Samma gräns för mindre värde används i förekommande
fall även för finansiella leasingavtal.
Avskrivningar påbörjas då tillgången tas i bruk. Avskrivning görs över den bedömda nyttjandeperioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsförändringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar med ett
restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella och
materiella anläggningstillgångar under upparbetning, redovisas som Pågående Nyanläggningar
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.
Följande avskrivningstider tillämpas normalt:
Materiella anläggningstillgångar
GR: infrastruktur data 3 år, maskiner 3 eller 5 år, kontorsinventarier 5 år, konferensmöbler 7 år.
ISGR AB: datorer/programvaror 3 år, Inventarier, verktyg och installationer 5 år, klassrumsinventarier Molinsgatan 5 år, klassrumsinventarier Guldheden 10 år. Förbättringsutgifter i annans
fastighet 5 år.
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Gryning vård AB: datorer 3 år, fordon 5 år, inventarier 5-10 år. Byggnader och förbättringsutgifter 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 balansräkningsmetoden. 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 erhållas 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 finansiella tillgångar redovisas per affärsdagen. En finansiell tillgång tas bort från balansräkningen
när den avtalsenliga rätten till kassaflödet från tillgången har upphört eller reglerats. Detsamma
gäller när de risker och fördelar som är förknippade med innehavet i allt väsentligt överförts till
annan part. Dotterbolagen har inga placerade medel. Redovisning sker enligt RKR R7 Finansiella
tillgångar och finansiella skulder.
Kassa & Bank
Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på balansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde
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av olika bankers köp- och säljkurser används enligt RKR R7 Finansiella tillgångar och finansiella
skulder. Valutakursdifferensen hänförlig till likvida medel redovisas i resultaträkningen under
finansiella poster.
Avsättningar
Avsättningar redovisas enligt RKR R9 Avsättningar och Ansvarsförbindelser. Avsättningar
redovisas då det förekommer en legal förpliktelse mot en extern part till följd av en eller flera
inträffade händelser och det är sannolikt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att
reglera förpliktelsen. Avsättningen ska motsvara den på balansdagen bästa uppskattningen av
det belopp som kommer att krävas för att reglera förpliktelsen.
Uppskjuten skatt
Uppskjuten skatt är hänförlig till skatt avseende dotterbolagens obeskattade reserver.
Skulder
Samtliga skulder är kortfristiga och värderas till anskaffningsvärde förutom pågående projekt (se
Pågående projekt under omsättningstillgångar ovan). En finansiell skuld tas bort från balansräkningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.
Skatteskulder
Skatteskulder avser dotterbolagens redovisade inkomstskatter som enligt bedömning skall erläggas 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 medlemskommunerna. Årsavgiften delas upp i den andel som avser verksamhet inom GR och den andel
som avser transfereringar till andra organisationer.
GR och den sammanställda redovisningen omfattas ej av bidrag till infrastruktur eller skatteintäkter, 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 posten 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.
Finansiella kostnader
Finansiella kostnader inkluderar bankkostnader.

Drift och investeringsredovisning
GR:s driftredovisning är att likställa med redovisningen av dess resultaträkning. Även fullmäktiges
budget läggs på denna nivå. Ingen separat investeringsbudget finns då investeringarna inte är så
omfattande som i en kommun där investeringar sker i gator, va-verk och dylikt. Investeringarna
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budgeteras och redovisas i driftredovisningen årsvis. I nuläget lämnas därför ingen separat driftoch 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 finansiella ställningen på lång sikt, dvs. den visar vilken beredskap det finns för att möta oförutsedda
händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Kassalikviditet
Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager)
och kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de
löpande betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras
om från långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet
påverkas ej.
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Noter GR och koncernen
Not 1. Verksamhetens intäkter
VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr)

Årsavgift
Bidrag från staten
Övriga bidrag
Försäljning läromedel
Deltagaravgifter kurs och konferens
Försäljning vård
Skolentreprenad och avgifter
Interna mellanhavanden
Övriga intäkter
Summa verksamhetens intäkter

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

77 653
200 874
112 998
94 047
14 203
57 079
556 854

76 469
119 704
47 715
78 907
28 942
166 714
518 451

77 653
203 940
180 704
94 047
14 203
178 911
73 991
-47 049
56 947
833 347

76 469
122 769
116 278
78 907
28 942
234 554
73 623
-46 623
165 736
850 655

Not 2. Verksamhetens kostnader
VERKSAMHETENS KOSTNADER (tkr)

Köpta tjänster, varor och material
Personalkostnader
Transfereringar till andra regionala organisationer
Revisionskostnader (exkl konsultationer)
Konsultarvoden
Inkomstskatt
Övriga kostnader
Interna mellanhavanden
Summa verksamhetens kostnader

SPECIFIKATION REVISIONSKOSTNADER
(tkr)
Räkenskapsrevision
varav förtroendevalda revisorer
varav räkenskapsrevision sakkunnigt biträde
Förvaltningsrevision
varav fördjupad granskning sakkunnigt biträde
varav övrig förvaltningsrevision sakkunnigt biträde
varav förtroendevalda revisorer
Summa

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

275 165
130 552
41 064
692
81 278
30 120
558 871

228 947
128 317
28 410
558
95 705
32 530
514 467

295 294
385 245
41 064
1 035
81 278
1 003
92 672
-47 049
850 542

251 607
358 332
28 410
752
95 705
894
152 769
-46 623
841 846

GR
2020

2019

227
11
216
465
385
54
26
692

232
32
200
326
180
70
76
558

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

GR

Sammanställda
räkenskaper

Löner och ersättningar
Styrelse, & förbundsdirektör/VD ¹)
Ledningsgrupp
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister)
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld
Summa löner och ersättningar

2020
2 429
4 960
82 404
0
281
90 074

2019
2 637
5 411
79 194
0
-271
86 972

2020
3 212
11 854
254 000
0
-594
268 472

2019
3 466
16 161
268 756
0
-592
287 792

Sociala avgifter enligt lag & avtal
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension*)
Övriga personalkostnader

40 118
12 697
360

40 035
13 052
1 311

112 724
28 188
4 049

120 880
30 159
6 294

130 552

128 317

385 245

414 966

Total summa personalkostnader

1) I sammanställda räkenskaper är ej VD ISGR med bland personalkostnader, utan redovisas istället som köpt tjänst. Kostnader avseende Gryning vård
AB 2020 är justerade till 54% av den totala personalkostnaden.
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forts. Not 3. Specifikation av personalkostnader, personal och anställningsformer
SPECIFIKATION AV PERSONAL
Antal årsarbetare
Kvinnor
Män
Summa antal årsarbetare
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor
Män
Summa förbundsdirektör & ledningsgrupp

SPECIFIKATION AV
A NSTÄLLNINGSFORMER
Antal tillsvidareanställda på heltid
Antal tillsvidareanställda på deltid
Antal tidsbegränsade anställda
Antal timavlönade
Totalt antal anställda

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020
122
38
160

2019
120
37
157

2020
473
199
672

2019
561
239
800

5
2
7

6
2
8

-

-

GR
Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

124
39
26
18
207

Sammanställda räkenskaper
Ökning/
minskning

119
47
20
21
207

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

511
164
63
370
1 108

585
166
81
413
1 245

5
-8
6
-3
0

Ökning/
minskning
-74
-2
-18
-43
-137

Av tidsbegränsade anställda på GR är inga vikarier för föräldralediga 2020 och 1 st 2019. Avseende sammanställda räkenskaper har Gryning
vård AB beräkningstekniska problem med att få fram dessa siffror, hos ISGR är antalet 0 både 2020 och 2019.

Not 4. Finansiella poster
FINANSIELLA POSTER (tkr)

GR

Sammanställda
räkenskaper

Finansiella intäkter
Ränteintäkter
Placeringar
Valutakursdifferens likvida medel
Summa finansiella intäkter

2020
989
0
-40
949

2019
314
27
-6
335

2020
1 012
0
-40
972

2019
324
27
-6
345

Finansiella kostnader
Räntekostnader
Placeringar
Bankkostnader
Summa finansiella kostnader

2020
0
0
-12
-12

2019
0
0
-12
-12

2020
-2
0
-221
-223

2019
-3
0
-134
-137

Not 5. Kassaflöde
JUSTERINGAR FÖR EJ
L IKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER
Ej erhållen ränta
Ej erlagd kostnadsränta
Avskrivningar
Utrangering inventarier
Nedskrivning inventarier
Förändring avsättning
Justering inkomstskatt
Summa för ej likviditetspåverkande poster

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE
POSTER
Reavinst inventarier
Reaförlust inventarier
Summa övriga likviditetspåverkande poster

GR
2020
-44
3 923
3 879

Sammanställda
räkenskaper
2019
-25
3 752
3 727

GR
2020
0

2020
-44
7 716
3 402
68
-4
2 556
13 694

2019
-25
7 712
868
4 728
13 283

Sammanställda
räkenskaper
2019
0
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2020
-881
119
-762

2019
-3 032
85
-2 947
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Not 6. Immateriella anläggningstillgångar
IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)
EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Pågående nyanläggningar *)
Försäljningar/Utrangeringar
Utgående Anskaffningsvärde

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

24 105
0
0
0
24 105

24 714
1 137
-1 745
0
24 105

24 105
0
0
0
24 105

24 714
1 137
-1 745
0
24 105

-13 079
0
-2 640
-15 719

-10 723
0
-2 356
-13 079

-13 079
0
-2 640
-15 719

-10 723
0
-2 356
-13 079

-1 849
0
0
-1 849

-1 849
0
0
-1 849

-1 849
0
0
-1 849

-1 849
0
0
-1 849

6 537

9 178

6 537

9 178

9

10

9

10

2020

2019

2020

2019

721
0
0
0
721

1 854
0
0
-1 133
721

721
0
0
0
721

1 854
0
0
-1 133
721

-635
0
-79
-714

-1 684
1 133
-85
-635

-635
0
-79
-714

-1 684
1 133
-85
-635

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

7

86

7

86

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

9

9

9

9

Ingående ack. Avskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar
Ingående ack. Nedskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Årets nedskrivningar/återföringar
Utgående ack. Nedskrivningar
Utgående redovisat värde
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Ingående anskaffningsvärde
Inköp under året
Pågående nyanläggningar
Försäljningar/Utrangeringar
Utgående Anskaffningsvärde
Ingående ack. Avskrivningar
Försålt/utrangerat under året
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar

*) Avskrivningstid är inte satt till längre än 5 år, fullt avskrivna anläggningstillgångar gör att den genomsnittliga
avskrivningstiden är längre än den faktiska.
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Not 7. Materiella anläggningstillgångar, maskiner och inventarier
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR;
MASKINER OCH INVENTARIER (tkr)

GR

Sammanställda
räkenskaper

Ingående Anskaffningsvärde
Inköp under året
Pågående nyanläggningar

2020
12 386
66
0

2019
12 378
57
0

2020
23 540
301
0

2019
24 917
309
0

Flyttningar
Försålt/utrangerat *)
Utgående ack anskaffningsvärde

0
0
12 452

0
-49
12 386

0
-3 654
20 187

0
-1 686
23 540

-10 645
0
-1 203
-11 848

-9 383
49
-1 311
-10 645

-19 566
3 501
-2 027
-18 092

-18 732
1 514
-2 348
-19 566

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

604

1 741

2 095

3 974

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

10,3

9,4

10,0

10,0

Ingående ack. Avskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar *)
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar
Ingående ack. Nedskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Årets nedskrivningar/återföringar
Utgående ack. Nedskrivningar

*) En anläggning utrangerades på GR år 2019 men detta togs inte med i koncernredovisningen för 2019. Dessa siffror
korrigerades i aktuell koncernredovisning för 2019.

DIREKTAVSKRIVNA
KORTTIDSINVENTARIER (tkr)
Direktavskrivna korttidsinventarier,
dvs av värde under ½ prisbasbelopp och/eller en
ekonomisk livslängd under 3 år.

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

-1 091

-1 671

-1 405

-2 348

Not 8. Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR;
BYGGNADER och MARK (tkr)

GR

Sammanställda
räkenskaper

Ingående Anskaffningsvärde
Inköp under året
Pågående nyanläggningar

2020
0
0
0

2019
0
0
0

2020
38 212
369
0

2019
38 628
833
-64

Försålt/utrangerat under året
Utgående Anskaffningsvärde

0
0

0
0

-4 353
34 228

-1 185
38 212

Ingående ack. Avskrivningar
Försäljningar/Utrangeringar
Årets avskrivningar
Utgående ack. Avskrivningar

0
0
0
0

0
0
0
0

-10 912
1 206
-1 541
-11 247

-9 977
489
-1 424
-10 912

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

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

Utgående redovisat värde

0

0

22 981

27 300

0,0

0,0

22,2

26,8

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)
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Not 9. Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter i annans fastighet
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR;
ÖVRIGA; FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I A
 NNANS
FASTIGHET (tkr)

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

Ingående Anskaffningsvärde

0

0

9 841

6 730

Inköp under året

0

0

503

3 236

Pågående nyanläggningar

0

0

0

0

Försålt/utrangerat under året

0

0

-2 783

-125

Utgående Anskaffningsvärde

0

0

7 561

9 841

Ingående ack. Avskrivningar

0

0

-5 171

-3 796

Försäljningar/Utrangeringar

0

0

2 683

125

Årets avskrivningar

0

0

-1 428

-1 500

Utgående ack. Avskrivningar

0

0

-3 916

-5 171

Ingående ack. Nedskrivningar

0

0

0

0

Försäljningar/Utrangeringar

0

0

0

0

Årets nedskrivningar/återföringar

0

0

-68

0

Utgående ack. Nedskrivningar

0

0

-68

0

0

0

3 577

4 670

0,0

0,0

5,3

6,6

Utgående redovisat värde
Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år)

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar
FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)
AKTIER I DOTTERBOLAG

Aktie- & röstandel

GR
2020

2019

Göteborgsregionens Internationella Skola AB, 556527-5657
Säte: Göteborg, Innehav aktier: 2 000 st
Bokfört värde vid årets ingång:

100%

4 600

4 600

Bokfört värde vid årets utgång:

100%

4 600

4 600

Bokfört värde vid årets ingång:

54%

14 130

14 130

Bokfört värde vid årets utgång:

54%

14 130

14 130

18 730

18 730

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

SUMMA

Not 11. Avsättningar
AVSÄTTNINGAR (tkr)

Sammanställda
räkenskaper
2020

2019

Avsättning avvecklingskostnader *)
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar
Outnyttjade belopp som återförts
Förändring av nuvärdet
Utgående avsättning

4
0
-4
0

1616
0
-1612
4

Avsättning uppskjuten skatt **)
Redovisat värde vid årets början
Nya avsättningar
Ianspråktagna avsättningar

4
0
-4

1616
0
-1612

Outnyttjade belopp som återförts

-

-

Förändring av nuvårdet

-

-

Utgående avsättning

0

4

*) Avsättningen avser avvecklingskostnader inom Gryning vård AB
**) Avsättningen avser uppskjuten skatt avseende Gryning Vård AB
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Not 12. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter (tkr)
UPPLUPNA KOSTNADER &
FÖRUTBETALDA INTÄKTER (tkr)
Förutbetalda bidrag från staten *)
Förutbetalda bidrag övriga **)
Övriga förutbetalda intäkter **)
Upplupna kostnader
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter

GR

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

0
7 273
4 614
13 188
25 075

38 032
7 734
2 736
15 887
64 389

0
7 273
16 135
41 767
65 175

38 032
7 734
14 192
42 966
102 924

*) Bidrag från staten avser riktade statsbidrag avser bidrag för VUX. Bidragen skall nyttjas för VUX under kommande år eller återbetalas.
År 2020 ligger dessa VUX-medel under pågående projekt.				
**) Avser villkorade insatser under kommande år GR, Förutbetalda abonnemang och hyra Gryning, Förutbetalda hyror och övrigt ISGR.

Not 13. Panter och ansvarsförbindelser
PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

GR

Fastighetsinteckningar *)
Summa Panter och ansvarsförbindelser

Sammanställda
räkenskaper

2020

2019

2020

2019

0

0

8 100
8 100

0

*) Avser Gryning, Ställd säkerhet till Swedbank på fem fastighetsinteckningar som motsvar belopp för beviljad checkkredit. Krediten är ej nyttjad
under året.
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Revisionsberättelse för år 2020
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Revisionsberättelse för år 2020 forts.
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Bilaga 1

Agenda 2030 – 17 globala mål
för hållbar utveckling
I ett globalt perspektiv har GR:s arbete inom de olika fokusområdena koppling till
hållbarhetsmålen i Agenda 2030. Vilka de viktigaste hållbarhetsmålen för GR är anges i
uppföljningen av fokusområdena i denna årsredovisning. Här förtydligas vilka mål det handlar
om och vad de står för.
3. God hälsa och välbefinnande
Mål 3 är att säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla
människors välbefinnande i alla åldrar.
4. God utbildning för alla
Mål 4 är att säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och
främja livslångt lärande för alla.
6. Rent vatten och sanitet
Mål 6 är att säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för
alla.
8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt
Mål 8 är att verka för en inkluderande och långsiktigt hållbar ekonomisk tillväxt,
full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur
Mål 9 är att bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en
inkluderande och hållbar industrialisering och främja innovation.
10. Minskad ojämlikhet
Mål 10 är att minska ojämlikheten inom och mellan länder.
11. Hållbara städer och samhällen
Mål 11 är att städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra,
motståndskraftiga och hållbara.
13. Bekämpa klimatförändringen
Mål 13 är att vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och
deras konsekvenser.
15 Ekosystem och biologisk mångfald
Mål 15 är att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade
ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida
tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Läs mer om Agenda 2030 här:
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/globala-malen-och-agenda-2030/17-globalamal-for-hallbar-utveckling/
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Lenanders Grafiska AB Kalmar 2021

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

www.goteborgsregionen.se
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Förbundsfullmäktige – ärende 6
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Revisionsrapport 2020 kring
granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktplikt
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av revisionsrapport 2020
kring granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt samt informationen om
förbundsstyrelsens handlingsplan med anledning av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar
uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över
hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen. Revisorerna redovisar därför fyra
rekommendationer/förbättringsområden som man begär förbundsstyrelsens
svar på.
Förbundsstyrelsen antog vid sammanträde 2021-03-19 en handlingsplan med
anledning av de av revisorerna identifierade förbättringsområdena. GR
presenterade där förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten
kopplat till framtagna rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
Följebrev från revisionen, GR
Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY
Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Protokollsutdrag § 251 förbundsstyrelsen 2021-03-19.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Granskningsrapport uppsiktplikt

2020-12-02

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen har varit
att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det
vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer.
Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis
har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot
bakgrund av att det finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det
saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med
bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen. Utifrån granskningen har ett antal förbättringsområden
identifierats.
Följande rekommendationer lämnas till förbundsstyrelsen:








Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs
av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska
samordnas.
Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar avseende
förbundets bolag
Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten
och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar
för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i informationsutbyte
mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla
rekommendationerna senast den 2 mars 2021.

Göteborg den 2 december 2020

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande

Revisionsrapport 2020
Genomförd på uppdrag av revisorerna
December 2020
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
har EY genomfört en granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen
har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer. Utifrån
vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis
har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag.
De huvudsakliga iakttagelserna är:
 Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Granskningen visar
dock att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från bolagsstyrelsemöten
eller ägarsamråd såsom föreskrivs av riktlinjen.
 GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom olika konstellationer.
Granskningen visar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen.
 Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare information från
bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av hur
uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner
som inte på ett tydligt sätt dokumenterats.
 Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen i stort centreras till förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen
som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt får del av
information av bolagen.
 Granskningen visar att det finns former för hur rapportering av uppsikten ska ske till
förbundsfullmäktige.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att:
 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som
berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller
och ansvar ska samordnas.
 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta
innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar
avseende förbundets bolag
 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen
ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i
informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Förbundsstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunalförbundets
angelägenheter. I Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) finns det helägda bolaget
ISGR AB och det delägda bolaget Gryning Vård AB. Förbundsstyrelsen ska enligt
kommunallagen 6 kap 1 § ha uppsikt över förbundets bolag. Förbundsstyrelsen är skyldig att
följa om bolagens verksamhet bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
förbundsfullmäktige fastställt, att lagar och förordningar efterlevs och att medlen används på
ett effektivt sätt.
Förbundsstyrelsen i GR har beslutat om riktlinjer för hur uppsikten över bolagen ska bedrivas.
Av riktlinjerna framgår att ekonomisk ställning och utveckling, det kommunala ändamålet samt
styrning, uppföljning och kontroll ska vara i fokus i styrelsens uppsikt över bolagen.
Revisionen har i sin risk- och väsentlighetsanalys bedömt det som väsentligt att granska
förbundsstyrelsens uppsikt över förbundets bolag. I God revisionssed framgår de grunder som
revisorerna använder när de bedömer ansvarstagande i styrelser och nämnder. Ansvarsgrunder som är aktuella i denna granskning är bland annat risken för brister i styrning och
intern kontroll av verksamhet samt brister i styrning och intern kontroll av ekonomi.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningen syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt
över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och förbundets egna riktlinjer.
Inom ramen för granskningen besvaras följande revisionsfråga:


Har förbundsstyrelsen säkerställt ett ändamålsenligt arbete med uppsikt över förbundets
bolag?
o Hur utövar förbundsstyrelsen sin uppsikt över förbundets bolag?
o Vilken information inhämtar förbundsstyrelsen från bolagen för att kunna utöva sin
uppsikt?
o Har förbundsstyrelsen fastställt former för hur rapportering ska ske till
förbundsfullmäktige?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar.


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



Reglemente för förbundsstyrelsen



Eventuella riktlinjer och/eller rutiner som avser förbundsstyrelsens uppsikt

Revisionskriterierna beskrivs mer utförligt i bilaga 1.
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1.4. Metod
Granskningen genomförs som en dokument- och intervjustudie. Intervjuer har hållits med:


Presidiet i förbundsstyrelsen



Förbundsdirektör tillsammans med ekonomichef

Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktakontrollera granskningsrapporten.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas till ställd revisionsfråga och till att avse förbundsstyrelsens uppsikt
över kommunalförbundets bolag.
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2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag
2.1. Organisation och ansvar
GR är ensam ägare till International School of the Gothenburg Region (ISGR). GR är också
delägare i bolaget Gryning Vård AB tillsammans med Boråsregionens kommunalförbund,
Sjuhärads kommunalförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Fyrbodals kommunalförbund. GR är majoritetsägare och äger 54 procent av bolagets aktier.
Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i
nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag
ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller
delvis äger.
2.2. Förbundsstyrelsens uppsikt över del- och helägda bolag
Förbundsstyrelsen har beslutat om en riktlinje för uppsikten över bolagen. Riktlinjen beslutades
2016. Av riktlinjen framgår att bolagens ekonomiska ställning och utveckling, det kommunala
självändamålet och styrning, uppföljning samt kontroll ska vara fokus i styrelsens uppsikt.
Uppsikten ska enligt riktlinjen i första hand utövas genom att styrelsen tar del av följande
dokumentation:
 Styrelseprotokoll
 Protokoll från bolagsstämma eller motsvarande
 Protokoll från ägarsamråd eller motsvarande
 Budget och verksamhetsplan
 Delårsrapport (-er)
 Årsredovisning
 Revisorernas granskningsrapport
 Årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål för
verksamheten
 Årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar
Dessa dokument ska enligt riktlinjen löpande redovisas till förbundsstyrelsen. Av förbundsstyrelsens protokoll 2020 framgår inte att styrelsen tagit del av bolagens styrelseprotokoll
eller protokoll från ägarsamråd. Enligt uppgift är det i huvudsak ekonomichef och förbundsstyrelsens sekreterare som tar del av och analyserar underlag i form av styrelseprotokoll och
protokoll från ägarsamråd. Vid behov vidarebefordras informationen till förbundsdirektör.
Frågor av väsentlig karaktär uppges lyftas till förbundsstyrelsen.
I riktlinjen finns ett stycke med rubriken ”Förslag till förbättringar”. Av vad som går att utläsa
av riktlinjen är det inte tydligt vilken status dessa förslag till förbättringar har i styrelsens
arbete med uppsikt.
Av riktlinjen framgår att GR:s förbundsdirektör ska träffa respektive bolags VD två gånger per
termin. Av dokumentation som kommit granskningen till del framgår att GR:s
förbundsdirektör träffat VD på Gryning Vård AB i september samt i november.1.
Ett möte mellan förbundsdirektör och VD uppges ha varit inplanerat i april månad, men ställdes in på
grund av sjukdom.
1
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Vi noterar att förbundsdirektören har närvarat vid ägarsamråd för Gryning Vård AB under
året där även VD har deltagit.
Förbundsdirektören har träffat VD:n på ISGR vid två tillfällen i april 2020. Utöver fysiska
avstämningar uppges att ett antal mailavstämningar har gjorts mellan VD och förbundsdirektör,
samt mellan GR:s ekonomichef och respektive bolags ekonomichef.
2.2.1. Ägarombudens roll och ställning
För varje mandatperiod utser förbundsstyrelsen ett ägarombud för respektive bolag.
Formulering i beslut är att ägarombudet utsetts till ombud för bolagets årsstämma.
Ägarombuden för ISGR respektive Gryning Vård har emellertid kommit att fylla något olika
funktioner. Vad gäller ISGR har ägarombudet ingen särskild roll utöver deltagande på
årsstämma.
Vad gäller ägarombudet i Gryning Vård så uppges att ägarombudet fyller en viktig funktion i
uppsiktsplikten från GR utöver det som framgår av förbundsstyrelsens beslut om att vara
ombud vid årsstämma. Ägarombudet har i praktiken fått en roll som ägarombud i olika
sammanhang löpande under året. GR:s ägarombud är ordförande i ägarsamråden. I intervju
uppges att ägarombudet själv behöver känna in vidden av sitt uppdrag från förbundsstyrelsen.
Via förbundsstyrelsens presidium och förbundsdirektören har ombudet upplysts om förbundsstyrelsens hållning i olika frågor. I praktiken har alltså ägarombudet mandat att informera
bolaget om GR:s hållning och fatta beslut å ägarens vägnar. Att ägarombudet i Gryning Vård
AB har en mer omfattande roll uppges bero på det omställningsarbete som Gryning Vård AB
har varit inne i de senaste åren vad gäller att uppnå en ekonomi i balans och ett utbud som
motsvarar efterfrågan på bolagets tjänster.
I intervju uppges att ägarombudet löpande behöver kunna avgöra distinktionen mellan vad
som är en bolagsstyrningsfråga och vad som är en ägarfråga. I intervju lyfts att det finns en
risk för att den löpande insynen i och kontakten med bolagen blir personberoende, givet
ägarombudets ansvar. Som utvecklingsområde nämns i intervju att ägarombudets roll
gentemot övriga i förbundsstyrelsen bör tydliggöras. I intervju med förbundsstyrelsens
presidium uppges att presidiet ser ett behov av att utforma tydliga instruktioner för respektive
ägarombud. Därtill uppges det finnas behov av att systematisera dialogen mellan ägarombud
och styrelsens presidium.
2.2.2. Ägarsamråd
Vad gäller Gryning Vård AB anges i riktlinjen för uppsikt att ägarsamråd ska genomföras
regelbundet och minst en gång årligen. Vid ägarsamråden deltar ägarombud från GR, GR:s
förbundsdirektör och ekonomichef, representanter från övriga kommunalförbund samt
representanter från Gryning Vård AB. Av protokoll framgår att ägarsamråd har hållits fyra
gånger2 under 2020.

2

2020-02-27, 2020-04-02, 2020-04-28, 2020-11-24.

6

Av konsortialavtal för Gryning Vård AB framgår att samrådet ska fungera som forum för
informationsutbyte och diskussion om aktuella händelser rörande bolagets uppdrag, mål och
ekonomiska förhållanden samt långsiktiga utveckling. Ägarsamrådet ska vara ett forum som
bolagsledningen kan vända sig till för att dels initiera frågor, dels efterfråga ägarnas uppfattning
om bolagets strategiska utveckling.
Ägarombudet ska enligt uppgift löpande rapportera till styrelsens presidium. Av intervju
framkommer att rapportering från ägarsamråd inte sker till förbundsstyrelsen med
systematik, utan sker via förbundsdirektör när det anses vara påkallat.
2.2.3. Förbundsstyrelsens löpande uppföljning av bolagens verksamhet
I förbundsstyrelsens årshjul för 2020 finns årsstämma för Gryning Vård AB respektive ISGR
inlagt i april samt maj. Vidare framgår att styrelsens presidium eventuellt avser att träffa
presidiet i ISGR samt VD i november. Bolagsledningen i ISGR deltog i oktober på
förbundsstyrelsens sammanträde och informerade om läget med lokalsituationen för skolan.
I intervju uppges att GR:s hel- och delägda bolag är en integrerad del av GR:s verksamhet.
Vidare framkommer i intervju att den primära dialogen mellan GR:s bolag och
förbundsstyrelse sker på presidienivå mellan parterna. Styrelsens presidium träffar
respektive bolags presidium en gång årligen.
Det uppges att presidiemötena protokollförs, i vissa fall med en kort beskrivning av
diskussionens fokus. Det är inte tydligt huruvida detta rapporteras till förbundsstyrelsen som
helhet.
Av förbundsstyrelsens protokoll framgår att ägarombudet i Gryning Vård AB givit
förbundsstyrelsen en informationsdragning från det ägarsamråd som ägt rum i april 2020.
Vidare har förbundsstyrelsen vid sina sammanträden i juni, september och oktober 2020 tagit
del av en lägesrapport avseende Gryning Vård AB. Av protokoll från förbundsstyrelsens
presidium framgår att presidiet informerats om läget avseende Gryning Vård AB vid ett antal
tillfällen under 20203.
Förbundsstyrelsens presidium informerades vid sammanträden i februari och oktober 2020
om ISGR:s framtida lokalförsörjning.
2.2.4. Särskild uppföljning av Gryning Vård AB med anledning av ekonomisk utveckling
Från 2019 och framåt har GR:s ekonomichef kontinuerligt följt Gryning Vård AB:s ekonomiska
utveckling. Initialt är den ökade kontakten inte sprungen ur ett särskilt uppdrag fattat av
förbundsstyrelsen.

3

Vid sammanträde 2020-02-04, 2020-03-16, 2020-04-20 samt 2020-05-08.
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Av protokoll från ägarsamråd i mars 2019 framgår dock att ägarna haft ett internt samråd där
det framgår att:
1) GR som största ägare har ett stort ansvar i ägarkonstellationen,
2) Det är av vikt att följa bolagets ekonomiska utveckling gentemot periodiserad budget
och gentemot föregående år för att säkerställa att bolagets plan håller över tid.
Den särskilda uppföljningen av bolagets ekonomiska utveckling härrör ur GR:s förvaltnings
tolkning av ägarsamrådets ambition enligt ovan om uppföljning av Gryning Vård AB:s ekonomi.
Vidare beslutade ägarna i samband med ägarsamråd i februari 2020 att Gryning Vård AB ska
avge månatlig rapportering till GR:s förbundsdirektör.
Rapporteringen till GR:s förbundsdirektör ska omfatta:
 Ekonomiskt utfall
 Beläggningsgrad
 Kassalikviditet
2.3. Samlad redovisning av uppsikten samt rapportering till förbundsfullmäktige
Av förbundsstyrelsens riktlinje för uppsikt över bolagen framgår att de av GR ägda bolagen
årligen ska avge en redovisning där VD beskriver:
 Bolagets interna kontroll och organisering
 Hur man under året har följt upp den interna kontrollen
 Utvärdering av hur den interna kontrollen fungerar
Beskrivningen ska lämnas in i samband med årsredovisningen. Såväl ISGR som Gryning
vård AB har lämnat in redogörelser avseende verksamhetsåret 2019. Vi noterar att bolagens
redovisningar skiljer sig åt i format och i omfattning. Detta beskrivs kortfattat nedan.
2.3.1. ISGR
I ISGR:s redovisning avseende verksamhetsåret 2019 bedömer bolaget att verksamheten har
bedrivits i enlighet med fastställd bolagsordning och ägardirektiv. Det saknas en utvärdering
av hur arbetet med intern kontroll fungerar. Av redovisningen framgår att internkontrollarbetet
i bolaget bedrivs genom att representanter i skolans ledningsgrupp ”ansvarar för olika
sakområden och bevakar och följer upp vad som sker inom respektive område”.
Återrapportering till ledningsgruppen uppges ske när en förändring inträffar. Återkoppling till
bolagets styrelse avseende riskanalys och internkontroll uppges ske fortlöpande.
Internkontrollplanen uppges uppdateras en gång per termin.
2.3.2. Gryning Vård AB
I Gryning Vård AB:s redovisning görs bedömningen att arbetet med internkontroller fungerar
väl. Ekonomichef ansvarar för den löpande uppföljningen och dokumentationen av
internkontrollplanen. Bolagets styrelse får årligen en genomgång inför nästkommande år där
prioriterade risker och planerade åtgärder framgår. Därtill sker en återredovisning till styrelsen
under hösten där redogörelse ges av status på aktuella risker och åtgärder.
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2.3.3. Förbundsdirektörens rapport
GR:s förbundsdirektör ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där det för varje
enskilt bolag framgår om verksamheten under föregående år bedömts ha varit förenligt med
det fastställda ändamålet och inom ramen för de kommunala befogenheterna. Yttrandet ska
baseras på bolagens självskattning av sin verksamhet. Baserat på yttrandet fattar styrelsen
årligen beslut om bolagen har bedrivit sin verksamhet på ett ändamålsenligt sätt. Detta
rapporteras sedan vidare till förbundsfullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en gång
årligen i samband med årsbokslut.
Av förbundsdirektörens yttrande avseende verksamhetsåret 2019 framgår att dialogen med
bolagen fungerat väl under 2019. Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt varit ändamålsenlig och att den fungerat på ett tillfredsställande sätt.
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3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor


Bedömning

Har förbundsstyrelsen säkerställt Utifrån genomförd granskning bedömer vi att
ett ändamålsenligt arbete med förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en
uppsikt över förbundets bolag?
ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag.
o
o

o

Hur utövar förbundsstyrelsen sin
uppsikt över förbundets bolag?
Vilken
information
inhämtar
förbundsstyrelsen från bolagen
för att kunna utöva sin uppsikt?
Har förbundsstyrelsen fastställt
former för hur rapportering ska
ske till förbundsfullmäktige?

Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för
utövande av uppsikt över förbundets bolag. Enligt
riktlinjen ska styrelsen utöva sin uppsikt över
bolagen genom att löpande ta del av protokoll
samt genom dokumentation i samband med
årsbokslut. Av granskningen framgår att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från
bolagsstyrelser eller från ägarsamråd.
Granskningen visar att det utsedda ägarombudet
för Gryning Vård har kommit att ha en central roll
i utövandet av styrelsens uppsiktsplikt, vilket inte
är fallet för ISGR.
Granskningen visar att det finns former för hur
rapportering av uppsikten ska ske till förbundsfullmäktige. Rapportering till fullmäktige sker en
gång årligen och baseras på förbundsdirektörens
utlåtande av uppsikten över bolaget. Utlåtandet
baseras i sin tur på respektive bolags självskattning av sin verksamhet samt förbundsstyrelsens utlåtande.

3.2. Slutsats och rekommendationer
Syftet med granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag, det vill säga i enlighet med lagstiftning och
förbundets egna riktlinjer.
Vi bedömer att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag. Bedömningen görs främst mot bakgrund av att det finns flera olika
konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad
struktur över hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen.
Granskningen visar att förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsikt över bolagen. Vi
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ser det som bristfälligt att förbundsstyrelsen inte löpande tar del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten eller ägarsamråd.
Vidare visar granskningen att GR följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom
olika konstellationer. Vi menar dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkar och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen.
Det utsedda ägarombudet för Gryning Vård AB har kommit att få en central roll för
informationsöverföring till ägaren utöver det formella uppdrag som ägarombudet har i att vara
ombud vid årsstämma. Det saknas systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare
information från bolagen till förbundsstyrelsen. Det är svårt att överblicka de olika delarna av
hur uppsiktsplikten utövas över förbundets bolag, då den är fördelad på ett flertal funktioner
som inte på ett tydligt sätt dokumenterats. Därtill visar granskningen att uppsikten över bolagen
i stort centreras till förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen som helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt
får del av information av bolagen.
Vi menar att riktlinjen i sin struktur är något otydlig och inkonsekvent. Detta grundar vi på att
det inte på ett tydligt sätt framgår vad som är skarpa krav från styrelsens sida, givet stycket
förslag till förbättringar. Vidare noteras att det i riktlinjen saknas styrning i med vilken intervall
dialog ska föras med styrelsen i ISGR.
Sammantaget är vår bedömning att det finns utvecklingsmöjligheter inom ett antal områden
och lämnar därför nedan rekommendationer till förbundsstyrelsen.
Utifrån genomförd granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att:
 Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som
berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller
och ansvar ska samordnas.
 Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag. Detta
innefattar att:
o Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
o Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av möteshandlingar
avseende förbundets bolag
 Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll från
bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela förbundsstyrelsen
ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
 Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker personberoende i
informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och förbundsstyrelsen.
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Göteborg, 2 december 2020

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Revisionskriterier
Kommunallagen 2017:725
I 3 kap. 11 § anges att kommuner får med de begränsningar som framgår av lag, överlämna
skötseln av kommunala angelägenheter till kommunala bolag, stiftelser och föreningar.
I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal
verksamhet som bedrivs i sådana juridiska personer som avses i 10 kap. 2-6 §§ och sådana
kommunalförbund som kommunen eller regionen är medlem i
I 6 kap. 9 § anges att Styrelsen ska i årliga beslut för varje sådant aktiebolag som avses i 10
kap. 2 § pröva om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, ska den lämna förslag till
fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
Förbundsordning
Av förbundsordningen framgår att förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut
av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas inom förbundets hel- eller delägda
bolag.
Förbundsstyrelsens reglemente
Av förbundsstyrelsens reglemente framgår att styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets
verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Detta oavsett om verksamheter sker i
nämnd eller i bolag. Vidare framgår av reglementet att styrelsen inom ramen för sitt uppdrag
ska ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de kommunala företag som GR helt eller
delvis äger.
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Bilaga 2. Intervjuade funktioner och källförteckning
Intervjuade funktioner
 Förbundsdirektör och ekonomichef, 2020-09-17
 Presidiet i förbundsstyrelsen, 2020-09-17

Källförteckning
 Reglemente förbundsstyrelsen, 2018-07-01
 Förbundsordning, 2020-02-12
 Riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2016-12-09
 Instruktion för förbundsdirektör, 2017-03-31
 Dialogmöten med respektive VD och förbundsdirektör GR, dokument sammanställt
som underlag till granskningen
 Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag, 2019
 Årshjul ekonomi, förbundsstyrelsen
Protokoll förbundsstyrelsen
 2020-06-09
 2020-05-09
 2020-09-24
Protokoll förbundsstyrelsens presidium
 2020-02-04
 2020-03-16
 2020-04-20
 2020-05-25
Gryning Vård AB
 Konsortialavtal mellan aktieägarna i Gryning Vård AB
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-02-27
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-02
 Protokoll ägarsamråd Gryning Vård AB, 2020-04-28
ISGR

Ägardirektiv för ISGR
 Bolagsordning ISGR
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Förbundsstyrelsen – ärende 2
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Göteborgsregionens
handlingsplan utifrån
revisorernas granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt och
överlämna det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt.
Förbundsstyrelsen föreslås samtidigt att uppdra åt förbundsdirektören att
genomföra föreliggande handlingsplan.
Förbundsstyrelsen förslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över hur
det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till förbundsstyrelsen. Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättringsområden som man begär förbundsstyrelsens svar på.
Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas i denna
handling svar i anslutning till respektive rekommendation. GR presenterar i
denna handling förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat
till framtagna rutiner och riktlinjer.

Beslutsunderlag
•

Följebrev från revisionen, GR

•

Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY

Granskning uppsiktsplikt
1 (4)

Förbundsstyrelsen – ärende 2
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund att det finns flera olika konstellationer som utövar
uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över
hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbundsstyrelsen.
Revisorerna redovisar därför fyra rekommendationer/förbättringsområden
som man begär förbundsstyrelsens svar på. Utifrån de av revisorerna
identifierade förbättringsområdena redovisar GR i denna handling förslag till
insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat till framtagna rutiner och
riktlinjer.
1. Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för uppsiktplikten för samtliga
de aktörer som berörs av den samlade uppsikten av förbundets bolag,
samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska samordnas
2. Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över hel- och delägda
bolag. Detta innefattar att:
− Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag
− Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av
möteshandlingar avseende förbundets bolag
3. Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande får del av protokoll
från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att säkerställa att hela
förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och bedriva en
ändamålsenlig uppsiktsplikt
4. Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som undviker
personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet
och förbundsstyrelsen

Bedömning
Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas svar
och i förekommande fall förslag till åtgärd i anslutning till respektive
rekommendation.

Granskning uppsiktsplikt
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Förbundsstyrelsen – ärende 2
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346

1. Rekommendation: Tydliggöra roller och ansvar inom ramen för
uppsiktsplikten för samtliga de aktörer som berörs av den samlade uppsikten
av förbundets bolag, samt tydliggöra hur dessa roller och ansvar ska
samordnas.
Svar: En samlad översyn av befintlig riktlinje kommer att genomföras under
våren 2021 där utsedda funktioner och personers olika roller kring
uppsiktsplikten och hur dessa avses att samordnas kommer att förtydligas.
2. Rekommendation: Uppdatera och efterleva riktlinjen för uppsikt över
hel- och delägda bolag. Detta innefattar att:
•

Säkerställa att struktur för möten beslutas för båda förbundets bolag

•

Efterleva beslutad struktur för hur förbundsstyrelsen får del av
möteshandlingar avseende förbundets bolag
Svar: GR kommer att uppdatera fastställd riktlinje för hur uppsiktsplikten av
bolagen ska gå till. I samband med denna översyn kommer mötesstruktur,
mötesintervall samt hur och vilka dokument som förbundsstyrelsen löpande
förväntas få ta del av att arbetas in i riktlinjen. Mötesintervallen som anges i
riktlinjen utgör en lägstanivå som kan komma att förändras under året om
situationen i bolaget så kräver för att uppsiktsplikten ska kunna fullgöras.
Samtliga protokoll från genomförda ägarsamråd från nu och framåt ska
distribueras till förbundsstyrelsen som information.
Utöver dessa förslag kommer förbundsstyrelsen på ett mer strukturerat sätt än
idag informeras av respektive ägarombud vid ett visst antal sammanträden
under året. Detta utöver den information som respektive bolag redan idag
avger vid sina möten med förbundsstyrelsen eller förbundsstyrelsens
presidium.
3. Rekommendation: Säkerställa att förbundsstyrelsen som helhet löpande
får del av protokoll från bolagsstyrelsemöten och ägarsamråd, i syfte att
säkerställa att hela förbundsstyrelsen ges förutsättningar att ta ansvar för och
bedriva en ändamålsenlig uppsiktsplikt.
Svar: Dialog kommer att föras med såväl presidium som förbundsstyrelse om
omfattningen av det informationsflöde som bör komma politikerna till del. I
detta tidiga läge föreslås, som också nämns ovan, att protokoll från ägarsamråd
och motsvarande distribueras till förbundsstyrelsen och att eventuellt behov av
övrig information ges till förbundsstyrelsen av respektive ägarombud och/eller
förbundsdirektör (se punkt 2).
4. Rekommendation: Säkerställa en struktur för uppsiktsplikten som
undviker personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda
ägarombudet och förbundsstyrelsen.

Granskning uppsiktsplikt
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Förbundsstyrelsen – ärende 2
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-17, diarienummer: 2020-00346

Svar: En kortare instruktion till respektive ägarombud tas fram där
funktionens roll samt hur dialogen ska föras med förbundsstyrelsens presidium
och vidare med hela förbundsstyrelsen framgår.
Nuvarande riktlinje togs fram 2016 och kommer att revideras och tas upp för
beslut i förbundsstyrelsen under våren 2021.
Med de beskrivna åtgärderna för att möta revisorernas rekommendationer
förtydligas strukturen för genomförandet av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
gentemot sina bolag.
GR:s förbundsdirektör åläggs att tillse att gällande rutiner och riktlinjer
uppdateras och att dessa därefter beslutas av förbundsstyrelsen.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Revisorerna

Granskning uppsiktsplikt
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-03-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 251. Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas
granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Diarienummer: 2020-00346
Beslut
Förbundsstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt och överlämnar det till
GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten av förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt.
Förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra föreliggande handlingsplan.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt. Syftet med granskningen var att bedöma
huruvida förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag i enlighet med lagstiftning och förbundets egna regler.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Revisorerna
redovisar fyra rekommendationer/förbättringsområden som man begär
förbundsstyrelsens svar på.
Utifrån de av revisorerna identifierade förbättringsområdena redovisas i denna
handling svar i anslutning till respektive rekommendation. GR presenterar i
denna handling förslag till insatser i syfte att förbättra uppsiktsplikten kopplat
till framtagna rutiner och riktlinjer.
Beslutsunderlag
•

Följebrev från revisionen, GR

•

Granskningsrapport av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt från EY

Skickas till
Revisorerna

Justeras:

1 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsfullmäktige – ärende 7
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Revisionsrapport 2020 kring
granskning av projektstyrning
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av revisionsrapport 2020
kring granskning av projektstyrning samt informationen om
förbundsstyrelsens handlingsplan med anledning av rapporten.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
kring GR:s projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och
uppföljning av projekt.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen i stort har
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. De
menar att det dock saknas riktlinjer och rutiner för avdelnings- och
enhetschefers arbete samt för projekt med finansiering från
medlemskommunerna. Vidare anges att det saknas en övergripande roll- och
ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket
ansvar de har i arbetet med projekt. Dessutom visar granskningen att det
saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.
Revisorerna redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden
som man begär förbundsstyrelsens svar på.
Förbundsstyrelsen rekommenderas att:
•

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

• Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.
Förbundsstyrelsen antog vid sammanträde 2021-03-19 en handlingsplan med
anledning av de av revisorerna identifierade förbättringsområdena. GR
presenterade där förslag till insatser i syfte att förbättra projektstyrningen.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 250 förbundsstyrelsen 2021-03-19.
Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas granskning av
projektstyrning
Följebrev från revisionen, GR
Granskningsrapport rörande projektstyrning

Granskningsrapport uppsiktplikt

Förbundsstyrelsen ärende 2
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2020-00346

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Förbundsordning 2021

2 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-03-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 250. Göteborgsregionens svar angående revisorernas granskning av
projektstyrning
Diarienummer: 2020-00346
Beslut
Förbundsstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt och överlämnar det till
GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten kring GR:s projektstyrning.
Förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra de i yttrandet föreslagna
förändringarna.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.
Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
kring GR:s projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats. Revisorerna
redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden som man begär
förbundsstyrelsens svar på senast 8 april.
Förslaget är att GR:s förbundsdirektör får i uppdrag att tillse att befintliga
rutiner och riktlinjer uppdateras i enlighet med revisorernas
rekommendationer. Arbetet förväntas som senast vara klart till den 30
september 2021.
Beslutsunderlag
•

Följebrev från revisionen, GR

•

Granskningsrapport av GR:s projektstyrning från EY

Skickas till
Revisorerna

Justeras:

1 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Justeras:

Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:

2 (2)

Förbundsstyrelsen – ärende 1
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Göteborgsregionens svar
angående revisorernas
granskning av projektstyrning
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att anta föreliggande yttrande som sitt och
överlämna det till GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten kring GR:s
projektstyrning.
Förbundsstyrelsen föreslås samtidigt att uppdra åt förbundsdirektören att
genomföra de i yttrandet föreslagna förändringarna.
Förbundsstyrelsen förslås delge förbundsfullmäktige sitt beslut i frågan.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en granskning
kring GR:s projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Sammanfattningsvis konstaterar revisorerna att förbundsstyrelsen i stort har
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. De
menar att det dock saknas riktlinjer och rutiner för avdelnings- och
enhetschefers arbete samt för projekt med finansiering från
medlemskommunerna. Vidare anges att det saknas en övergripande roll- och
ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket
ansvar de har i arbetet med projekt. Dessutom visar granskningen att det
saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.
Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats. Revisorerna
redovisar därför två rekommendationer/förbättringsområden som man begär
förbundsstyrelsens svar på senast 8 april.
Förbundsstyrelsen rekommenderas att:
•

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

•

Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.

Bedömning

Göteborgsregionens svar angående revisorernas granskning av projektstyrning
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Förbundsstyrelsen – ärende 1
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00346

Projekt fungerar som GR:s metod för att genomföra sitt uppdrag. På GR:s
intra-nät anges att projekt är tidsbegränsade och har ett i förväg bestämt
resultat samt en extern finansiär. GR:s projektstyrningsmodell utgår ifrån GR:s
förbunds-ordning samt förbundsfullmäktiges strategiska inriktningar.
Inriktningarna fast-ställs för en fyraårsperiod och bryts ner i en årlig
verksamhetsplan med budget och fokusområden.
GR har som stöd i arbetet med projekt arbetat fram ett antal riktlinjer, rutiner
och mallar som anger hur projekt ska drivas från uppstart till avslut. Dessa
dokument finns tillgängliga för samtliga medarbetare via GR:s intranät.
Rutinerna och mallarna är anpassade för att möta de krav som externa
finansiärer har på projekten. De används även i tillämpliga delar även i de
projekt som enbart har finansiering från medlemskommunerna.
GR:s avdelningschefer har ansvaret för att säkerställa att samtliga deras projekt
ryms inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar. Det saknas dock tydliga
riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete kopplat till
projekt-styrning. Exempelvis saknas rutin för hur respektive chef ska bedöma
huruvida projekten verkar inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar,
men även hur cheferna ska följa upp projekten. Uppfattningen bland chefer och
projektledare är dock att de i stort upplever att de övergripande
styrdokumenten samt ovan nämnda riktlinjer och rutiner bidrar till att GR:s
projekt drivs på ett korrekt sätt.
GR gör utifrån påvisade brister därför bedömningen att, utifrån de av
revisorerna identifierade förbättringsområdena, åtgärder bör vidtas för att
förtydliga riktlinjerna inom dessa områden.
Förslaget är att GR:s förbundsdirektör får i uppdrag att tillse att befintliga
rutiner och riktlinjer uppdateras i enlighet med revisorernas
rekommendationer. Arbetet förväntas som senast vara klart till den 30
september 2021.

Beslutsunderlag
•

Följebrev från revisionen, GR

•

Granskningsrapport av GR:s projektstyrning från EY

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör

Bo Andersson
Ekonomichef

Skickas till
Revisorerna

Göteborgsregionens svar angående revisorernas granskning av projektstyrning
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2021-02-08

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Granskning av projektstyrning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Utifrån vad granskningen visar så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen i stort
har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Arbetet med projekt
utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och mallar för arbetet. Det saknas
dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete samt för projekt med finansiering
från medlemskommunerna. Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som
tydliggör för samtliga inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt.
Förbundsstyrelsen erhåller löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till
projekt. Däremot visar granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för
arbetssättet med uppföljning.
Utifrån granskningen har några utvecklingsområden identifierats.
Förbundsstyrelsen rekommenderas att:



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

Rapporten översänds med önskan om svar på hur förbundsstyrelsen avser att behandla
rekommendationerna senast den 8 april 2021.
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Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
har EY genomfört en granskning av projektstyrning. Syftet med granskningen har varit att
bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och
uppföljning av projekt.
Granskningen visar att den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning,
fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Dessutom har förvaltningsledningen arbetat fram ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Dessa upplevs tydliga och är
tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Däremot saknas riktlinjer och rutiner för
avdelningschefs och enhetschefs arbete kopplat till projektstyrning.
Riktlinjerna och rutinerna tydliggör delvis roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt.
Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas
även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Till stöd
för projektledare finns verksamhetsekonom och utvecklingsledare inom organisationen. Därtill
förtydligas projektledarens roll och ansvar genom att ett projektledarkontrakt arbetas fram.
Granskningen visar att förbundsstyrelsen tar del av en övergripande uppföljning av ett urval av
projekt. Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbundsledningen gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större
projekt. Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen,
men rapporteras till förbundsledning och GR:s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid behov.
Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar styrningen
av projekt. Det saknas dock en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning.
Granskningens sammanfattande bedömning är att förbundsstyrelsen i stort har säkerställt en
ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Utifrån granskningen lämnar vi
nedanstående rekommendationer.
Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att:
► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning.
► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Enligt förbundsordningen har Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) till uppgift att bland
annat erbjuda service och samverkan på områden där de enskilda kommunernas resurser är
otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med
medlemskommunerna.
Projekten bedrivs i olika sammanslutningar utifrån medlemskommunernas möjligheter och
projektens omfattning. I projektet för kompetensförstärkning inom förskolan ingår exempelvis
tio av de 13 kommunerna. Projekten kan även finansieras på olika sätt. Enligt årsredovisningen
för 2019 utgör statsbidrag, EU-bidrag och övriga bidrag en betydande del av förbundets
omsättning. Förbundet erhöll exempelvis nästan 120 miljoner kronor i bidrag från staten under
2019, vilket utgör cirka 23 procent av intäkterna.
Eftersom bidrag och stöd finansierar en väsentlig del av verksamheten är det centralt för
förbundets legitimitet att medlen används på ett ändamålsenligt sätt. Mot bakgrund av
ovanstående samt revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har revisionen bedömt det som
väsentligt att granska förbundets styrning av projekt.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Granskningens syftar till att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig
styrning, ledning och uppföljning av projekt. I granskningen besvaras följande revisionsfrågor:
►
►
►

Har förbundsstyrelsen säkerställt en ändamålsenlig projektstyrningsmodell?
o Finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för projektstyrning och uppföljning?
Har förbundsstyrelsen säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning?
Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig insyn, uppföljning och rapportering av
projekt löpande och vid projektavslut?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses bedömningsgrunder som används i granskningen som utgångspunkt för analys, slutsatser och bedömningar. Revisionskriterier i denna granskning utgörs av:
►
►
►

Kommunallag (2017:725) 6 kap 4 § och 6 §
Förbundsstyrelsens reglemente
Förbundsordning

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 1.
1.4. Metod
Granskningen har utförts som en dokument- och intervjustudie, se källförteckning i bilaga 2.
Intervjuer har hållits med presidiet i förbundsstyrelsen samt förbundsdirektör tillsammans med
ekonomichef. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska rapporten.
1.5. Avgränsningar och ansvarig nämnd
Granskningen avgränsas i enlighet med ställda revisionsfrågor och avser förbundsstyrelsen.
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2. Förbundets projektstyrningsmodell
2.1. Inledning
Enligt förbundsordningen från 2020 syftar GR:s verksamhet till att, bland annat:
”Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.”
Förbundsdirektör lyfter i intervju att projekt fungerar som GR:s metod för att genomföra sitt
uppdrag. På GR:s intranät anges att projekt är tidsbegränsade och har ett i förväg bestämt
resultat samt en extern finansiär. GR skiljer på projekt som initieras av medlemskommunerna
och projekt som initieras av förbundet. GR kan initiera projekt dels utifrån sitt uppdrag att
omvärldsbevaka, dels genom att externa parter efterfrågar GR:s och medlemskommunernas
delaktighet i ett projekt.
2.2. Styrning, riktlinjer och rutiner

Förbundsordning

Verksamhetsplan

Uppdragshandling

Övriga rutiner och
mallar
Figur 1. Styrdokument för arbetet med projekt inom GR

GR:s projektstyrningsmodell utgår ifrån GR:s förbundsordning samt förbundsfullmäktiges
strategiska inriktningar. Inriktningarna fastställs för en fyraårsperiod och bryts ner i en årlig
verksamhetsplan med budget och fokusområden.
Samtliga projekt ska enligt de intervjuade syfta till att uppnå GR:s ändamål och ska verka inom
de strategiska inriktningarna och fokusområdena. Av denna anledning uppger förbundsstyrelsens presidium att de strategiska inriktningarna är breda, för att GR:s ska kunna driva
många olika typer av projekt under den period som inriktningarna gäller. Förbundsdirektör
anger att avdelningscheferna har ansvaret för att säkerställa att samtliga projekt ryms inom
GR:s ändamål och strategiska inriktningar. Utöver avdelningschefernas bedömning sker ingen
systematisk kontroll av att projekten följer ändamålet och inriktningarna.
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Styrningen av ett projekt varierar beroende på projektets storlek och komplexitet. Av internkontrollplan framgår att projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr och
projekt som är särskilt komplexa anses vara av sådan dignitet att det medför högre krav på
styrning från ledning och politik. Förankring och beslut kring sådana projekt sker i GR:s
förbundsledning1. Vid uppstart av sådana större projekt sker enligt ekonomichef även en dialog
mellan förvaltning och GR:s politiska styrgrupper för att säkerställa en politisk förankring av
projekten.
Centralt för projektstyrningen är den uppdragshandling som respektive projektledare signerar
årligen tillsammans med sin avdelningschef. Av uppdragshandlingen framgår GR:s syfte och
övergripande styrmodell samt medarbetarens ansvar, uppdrag och individuella mål. Som ett
komplement till uppdragshandlingen utvecklas i skrivande stund ett projektledarkontrakt.
Kontraktet ska syfta till att tydliggöra projektledarens ansvar och roll. Det ska vara ett stöd i
dialogen mellan ansvarig chef och projektledare. Kontraktet är utformat som en checklista över
olika moment i projektledaruppdraget. Uppdraget att arbeta fram kontraktet härrör från 2019
års uppföljning av intern kontroll som visade behov av att klargöra projektledarens ansvar och
befogenhet.
Förvaltningsledningen har som stöd i arbetet med projekt arbetat fram ett antal riktlinjer, rutiner
och mallar som anger hur projekt ska drivas från uppstart till avslut. Dessa dokument finns
tillgängliga för samtliga medarbetare via GR:s intranät. Rutinerna och mallarna är anpassade
för att möta de krav som externa finansiärer har på projekten. De används i tillämpliga delar
även i de projekt som enbart har finansiering från medlemskommunerna.
Rutinerna och mallarna riktar sig främst till projektledare och verksamhetsekonom och berör
exempelvis:
-

Sökande av finansiellt stöd från tredje part, från ansökan till avslut
Skapande av för- och efterkalkyl
Upplägg av nytt projekt i verksamhetssystemet
Skapande av uppföljningskalkyl och årsprognos
Identifiering, rapportering och bokföring av förlustrisk

Det saknas rutiner och mallar som ger stöd och styr hur avdelningschef och enhetschef ska
arbeta med projekt.
Samtliga intervjuade upplever att de övergripande styrdokumenten samt ovan riktlinjer och
rutiner bidrar till att GR:s projekt drivs på ett korrekt sätt. Ekonomichef påtalar också att GR:s
verksamhetssystem vid uppstart av ett projekt kräver att exempelvis en projektplan och budget
läggs in i systemet vilket innebär viss kontroll.
2.2.1. Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en ändamålsenlig
projektstyrningsmodell. Den formella styrningen av projekt utgår ifrån förbundsordning,
fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Vidare är de riktlinjer och
rutiner som finns på plats tydliga och tillgängliga för samtliga medarbetare inom GR. Det
1

I förbundsledningen ingår förbundsdirektör, ekonomichef samt GR:s tre avdelningschefer.
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framgår dock att det saknas riktlinjer och rutiner för avdelningschefs och enhetschefs arbete
kopplat till projektstyrning Exempelvis saknas rutin för hur respektive chef ska bedöma
huruvida projekten verkar inom GR:s ändamål och strategiska inriktningar, men även hur
cheferna ska följa upp projekten.

2.3. Roll- och ansvarsfördelning
GR:s projektstyrningsmodell håller respektive avdelningschef som ansvarig för projekten inom
dennes avdelningsområde. Enhetschef har genom sitt ansvar för budget, personal och
verksamhet även ansvar för de projekt som bedrivs inom dennes enhet. Projektledaren är
operativt ansvarig i projekten. Verksamhetsekonom bidrar med stöd till projektledare och
kontrollerar i viss mån att projektet följer GR:s riktlinjer. Verksamhetsekonom ska följa projektet
över tid och kontrollerar exempelvis projektets budget och ansökan av medel från tredje part.
Ovan ansvarsfördelning framgår inte tydligt av något styrdokument utan har beskrivits i
intervjuer. Precis som beskrivits i föregående avsnitt saknas rutiner och mallar som riktar sig
till avdelnings- och enhetschef. Det finns en övergripande processbeskrivning som beskriver
ett antal delar i arbetet med projekt, men den beskrivningen avser främst verksamhetsekonomens ansvar. Vidare framgår till viss del projektledarens ansvar av dennes uppdragshandling samt riktlinje för sökande av tredjepartsfinansiering. Ett projektledarkontrakt håller,
som tidigare nämnts, på att arbetas fram. Enligt uppgift stöttar även avdelningarnas
utvecklingsledare projektledarna i sina uppdrag.
Samtliga intervjuade uppger att GR:s medarbetare har stor erfarenhet av att driva projekt. De
intervjuade menar att erfarenheten gör att roll- och ansvarsfördelningen uppfattas som tydlig
av medarbetarna, trots att den inte är nedtecknad.
2.3.1. Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner.
Beskrivning av roller och ansvar för avdelningschef och enhetschef saknas dock. Det saknas
även en samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Vidare
finns stöd för exempelvis projektledare i form av verksamhetsekonom och utvecklingsledare
inom organisationen.
Vi noterar att GR:s medarbetare upplevs väl införstådda med GR:s roll- och ansvarsfördelning
inom arbetet med projekt. Detta kan emellertid utgöra en risk för personberoende och olika
tolkningar av ansvar om inte roll- och ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras. Vi
noterar även att projektledarens roll och ansvar förtydligas genom att ett projektledarkontrakt
arbetas fram, vilket vi ser positivt på.
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2.4. Styrelsens insyn, uppföljning och rapportering
Förbundsstyrelsen erhåller viss uppföljning av GR:s projekt. I delårsrapport per april och
augusti 2020 samt i årsredovisning 2019 återfinns övergripande uppföljning av en mängd
projekt, men inte samtliga. Enligt de intervjuade är antalet projekt av den omfattning att det
inte går att rapportera en uppföljning av samtliga projekt till förbundsstyrelsen. Därför väljer
förbundsledningen ut större projekt2 vilka följs upp vid förbundsstyrelsens sammanträden, i
enlighet med internkontrollplan. Projekten som väljs ut anses särskilt viktiga att rapportera om
och kan återkomma vid flera sammanträden.
Utöver förbundsstyrelsen erhåller GR:s styrgrupper3 ytterligare uppföljning av de större
projekten3 inom deras respektive ansvarsområde. Uppföljningen till styrgrupperna sker på en
övergripande nivå vid delårsbokslut i april och augusti, vid årsbokslut samt vid projektavslut.
Projekt tas även upp i styrgruppen på förekommen anledning, såsom vid större hinder eller
risker i arbetet med projekten. Förbundsstyrelsens presidium ser ett utvecklingsområde
avseende styrgruppernas involvering i projekten. För att öka politisk insyn och kontroll hade
styrgrupperna kunnat ha en tydligare roll i styrning och uppföljning av projekten.
Den detaljerade uppföljningen av samtliga projekt sker enligt uppgift av enhetschef
tillsammans med projektledare. Enhetschef och projektledare följer upp hur arbetet i projektet
fortskrider samt ekonomi och måluppfyllelse. Samtliga projekt följs upp även månadsvis av
avdelningschef på en övergripande nivå enligt intervjuade. Uppföljningen avser ekonomi,
måluppfyllelse och generell information om arbetet med projektet. Inom förbundsledningen
sker en månatlig övergripande uppföljning av ekonomin och arbetet i de större projekten. Vid
behov lyfter även projektledare och enhetschef en mer detaljerad uppföljning till
avdelningschef och förbundsledning. Arbetssättet för uppföljning finns inte nedtecknat i någon
rutin. Arbetssättet förmedlas vid introduktion av nya medarbetare.
Rapportering kring projektens måluppfyllelse och ekonomi skickas även löpande till de
finansiärer som är inblandade i enlighet med den rutin som finansiären upprättat. Förbundsfullmäktige tar del av den övergripande uppföljningen som sker i delårsbokslut per april och
augusti samt årsbokslut. Medlemskommunernas kommunfullmäktige och kommunstyrelse
erhåller GR:s årsbokslut samt löpande rapportering från deras representanter i GR.
GR har enligt förbundsstyrelsens presidium ökat informationen till medlemskommunerna kring
den löpande verksamheten. Informationen på GR:s hemsida har utökats och ett nyhetsutskick
sker löpande. Detta för att öka kännedomen bland medlemskommunerna avseende GR:s
arbete, med betoning på ledamöterna i medlemskommunernas kommunfullmäktige. Samtliga
intervjuade menar att det är ett fortsatt prioriterat område att säkerställa tillräcklig information
och kännedom kring GR bland medlemskommunerna.
Förbundsstyrelsens internkontrollplaner för 2019 och 2020 har inkluderat projektstyrning och
projektrapportering som ett riskområde. Utifrån uppföljning av 2019 års plan tas ett
projektledarkontrakt fram. I övrigt uppges kontroll ske av riskområdet genom den uppföljning
som beskrivs ovan.
Projekt med kostnader och/eller intäkter som överstiger 500 000 kr samt projekt som är särskilt
komplexa.
3
GR:s styrgrupper ansvarar för var sitt verksamhetsområde och bereder frågor till förbundsstyrelsen.
2
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Inom ramen för förbundets ekonomiska rapportering sker en genomgång av eventuella
ekonomiska risker inom projekten vid delårsbokslut i april och augusti samt vid årsbokslut.
Genomgången sker på flera nivåer. Enhetschef går tillsammans med verksamhetsekonom
igenom respektive projekt. Avdelningschef ansvarar sedan för att gå igenom alla projekt inom
sitt avdelningsområde. Slutligen gör förbundsdirektör en genomgång av samtliga bedömningar
tillsammans med avdelningscheferna. Genomgången syftar enligt ekonomichef till att öka
kontrollen över projektens ekonomi.
2.4.1. Bedömning
Vår bedömning är att förbundsstyrelsen i allt väsentligt har säkerställt en tillräcklig insyn,
uppföljning och rapportering av projekt löpande och vid projektavslut. Förbundsstyrelsen tar
del av en övergripande uppföljning av ett urval av projekt, vilket vi bedömer som rimligt.
Merparten av uppföljningen sker istället inom förvaltningsorganisationen. Förbundsledningen
gör månadsvis ekonomisk uppföljning av projekten och följer löpande upp större projekt.
Uppföljning av måluppfyllelse sker framförallt på lägre nivåer inom organisationen, men
rapporteras enligt uppgift till förbundsledning och GR.s styrgrupper samt förbundsstyrelse vid
behov. Förbundsstyrelsen tar även del av uppföljningen av intern kontroll, vilken omfattar
styrningen av projekt.
Av hänsyn till omfattningen av projekt inom GR menar vi att det är tillräckligt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning. Vi menar att det utan en dokumenterad och fastställd rutin finns risk för
personberoende och att arbetet med uppföljning sker på olika sätt inom organisationen.
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3. Samlad bedömning
3.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
ändamålsenlig projektstyrningsmodell?

Ja, i allt väsentligt. Granskningen visar att den
formella styrningen av projekt utgår ifrån
förbundsordning, fullmäktiges strategiska inriktningar och styrelsens fokusområden. Vidare finns
ett antal riktlinjer och rutiner för arbetet. Det
saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelningsoch enhetschefs arbete med projekt.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tydlig roll- och ansvarsfördelning?

Delvis. Roll- och ansvarsfördelningen tydliggörs
delvis genom ett antal riktlinjer och rutiner. En
samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt saknas, där
beskrivning av roller och ansvar för avdelningsoch enhetschef saknas. Vi noterar att GR:s
medarbetare upplevs väl införstådda med rolloch ansvarsfördelningen i arbetet med projekt.
Det finns emellertid en risk för personberoende
och olika tolkningar av ansvar om inte roll- och
ansvarsfördelningen fastslås och dokumenteras.
Vi ser positivt på att projektledarens roll och
ansvar förtydligas genom ett projektledarkontrakt.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig insyn, uppföljning och
rapportering av projekt löpande och
vid projektavslut?

Ja, i allt väsentligt. Förbundsstyrelsen tar del av
en övergripande uppföljning av ett urval av
projekt. Merparten av uppföljningen sker i
förvaltningsorganisationen. Förbundsstyrelsen tar
del av uppföljningen av intern kontroll, vilken
omfattar styrningen av projekt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad
och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning. Vi menar att det utan en
dokumenterad och fastställd rutin finns risk för
personberoende och att arbetet med uppföljning
sker på olika sätt inom organisationen.
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3.2. Slutsatser och rekommendationer
Granskningens syfte har varit att bedöma om förbundsstyrelsen har säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt. Vår sammanfattande bedömning utifrån
granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är att förbundsstyrelsen i stort har
säkerställt en ändamålsenlig styrning, ledning och uppföljning av projekt.
Arbetet med projekt utgår ifrån GR:s övergripande styrdokument samt ett antal rutiner och
mallar för arbetet. Det saknas dock riktlinjer och rutiner för avdelnings- och enhetschefs arbete.
Vidare saknas en övergripande roll- och ansvarsfördelning som tydliggör för samtliga
inblandade vilken roll och vilket ansvar de har i arbetet med projekt. Förbundsstyrelsen erhåller
löpande viss uppföljning av projekt samt intern kontroll kopplat till projekt. Däremot visar
granskningen att det saknas en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med
uppföljning.
Utifrån granskningen lämnar vi nedanstående rekommendationer. Vi rekommenderar
förbundsstyrelsen att:
► Säkerställa en för alla roller tydlig dokumenterad roll- och ansvarsfördelning.
► Säkerställa en dokumenterad rutin för uppföljning.

Lydia Andersson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
Kommunallagen anger i 6 kap. 4 § att nämnderna ska bereda fullmäktiges ärenden och
ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.
Enligt kommunallagens 6 kap. 6 § ska nämnderna se till att verksamheten bedrivs i enlighet
med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt och de föreskrifter som gäller för
verksamheten. Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att
verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Förbundsstyrelsens reglemente
Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar
för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning. Styrelsen ska leda och
samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter.
Styrelsen ska övervaka att av fullmäktige fastställd verksamhetsinriktning och budget för
förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett rationellt
och ekonomiskt sätt.
Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.
Styrelsen ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat och
budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
Förbundsordning
Förbundets ändamål är att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen.
Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till
kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka
Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa
en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning,
remissyttranden etc., samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Bilaga 2. Källförteckning
Intervjuer
► Intervju med förbundsdirektör samt ekonomichef, 2020-12-07
► Intervju med förbundsstyrelsens presidium, 2020-12-08
Dokumentation
► Delårsrapport per augusti 2020
► Exempel på månadsrapport
► Exempel på uppföljning till tredjepartsfinansiärer
► Förbundsordning
► Förbundsstyrelsens protokoll från 2020
► Internkontrollplan 2019, 2020
► Riskbedömning Kod2 per augusti 2020
► Uppdragshandling projektledare
► Utdrag från GR:s intranät kring projektstyrning
► Utkast till projektledarkontrakt
► Årsredovisning 2019

12

Förbundsfullmäktige – ärende 8
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2020-00346
Datum: åååå-mm-dd

Förstudie avseende
utbildningsgruppens arbete med
antagning
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna mottagandet av förstudie avseende
utbildningsgruppens arbete med antagning.

Sammanfattning av ärendet
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom GR har EY genomfört en
förstudie kring utbildningsgruppens arbete med antagning. Syftet har varit att
översiktligt kartlägga utbildningsgruppens arbete med antagning till
gymnasieskolan. Utifrån vad förstudien visar bedriver utbildningsgruppen ett
ändamålsenligt arbete med antagning till gymnasieskolan. Efter genomförd
förstudie har ett utvecklingsområde identifierats avseende aktualiteten på det
dokument som samlar de regionalpolitiska utbildningsmålen, givet att
dokumentet daterar till 2001.

Beslutsunderlag
Följebrev från revisionen, GR
Förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Förstudie gymnasieantagningen

GöTEBORGS
REGIONEN

2020-09-07

Till Utbildningsgruppen

Försludie ovseende ulbildningsgruppens qrbele med onlogning
i Göteborgsregionens kommunalfiirbund (GR) har
EY genomftirt en fiirstudie avseende Utbildningsgruppens arbete med antagning. Syftet med
ftirstudien har varit att översiktligt kartlägga utbildningsgruppens arbete med antagning till

På uppdrag av de ftirtroendevalda revisorerna

g5rmnasieskolan.

Utifrån vad forstudien visar bedriver Utbildningsgruppen ett ändamålsenligt arbete med antagning

till gymnasieskolan. Efter genomfiird ftirstudie har ett utvecklingsområde identifierats

avseende

aktualiteten på det dokument som samlar de regionalpolitiska utbildningsmålen, givet att
dokumentet daterar till 2001
Rapporten översänds fiir kännedom

den 7 september 2020

S

Andersson

kxkru.;{
Justerare
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Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-19, Diarienummer: 2020-00346.026
Datum: åååå-mm-dd

Revisionsberättelse 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
revisionsberättelse 2020 med tillhörande rapporter.

Sammanfattning av ärendet
Revisionsberättelse för GR 2020 har tagits fram och undertecknats av GR:s
förtroendevalda revisorer. Aktuella revisionsrapporter för revisionen av GR
2020 bifogas revisionsberättelsen.
Under året har det genomförts fördjupade granskningar kring uppsiktsplikt
och projektredovisning liksom en förstudie kring gymnasieantagningens arbete
som föreläggs förbundsfullmäktige som särskilda ärenden.

Beslutsunderlag
•
•
•
•

Revisionsberättelse 2020
Redogörelse för revisionen år 2020
Rapport Grundläggande granskning 2020
Rapport Granskning årsbokslut 2020

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Revisionsberättelse 2020

1 (1)

2021-04-12

Revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund

Till
Fullmäktige i Göteborgsregionens
kommunalförbund

Revisionsberättelse för år 2020
Vi, av förbundsfullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits
i Göteborgsregionens kommunalförbund samt genom utsedda lekmannarevisorer den
verksamhet som bedrivits i förbundets bolag.
Styrelse ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten samt för återredovisning till
förbundsfullmäktige.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper samt
att pröva om verksamheten bedrivits enligt förbundsfullmäktiges uppdrag och mål samt
de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal
verksamhet samt förbundets revisionsreglemente. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Vi bedömer sammantaget att förbundsstyrelsen har bedrivit verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att förbundsstyrelsens interna kontroll har varit tillräcklig.

Signature reference: f03a2f62-2fb1-4048-835c-4327fd82743a

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
finansiella och verksamhetsmässiga mål som förbundsfullmäktige uppställt.
Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige beviljar ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen,
utbildningsgruppen och skolnämnd för ISGR samt de enskilda ledamöterna i dessa organ.
Vi tillstyrker att förbundsfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2020.
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Vi åberopar bifogad redogörelse.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson

Sven R Andersson

Anna-Lena Mellquist

Gun Cederborg

Per Waborg

Signature reference: f03a2f62-2fb1-4048-835c-4327fd82743a

Bilaga:
Redogörelse för revision år 2020
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Revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund

Till
Fullmäktige i Göteborgsregionens
kommunalförbund

Bilaga till revisionsberättelse - Redogörelse för revisionen år 2020 –
Göteborgsregionens kommunalförbund
Nedan framgår en sammanfattande redogörelse av årets revisionsinsatser.

Fördjupad granskning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Granskningen visade att förbundsstyrelsen har en riktlinje för uppsikt, men att styrelsen inte tagit del
av underlag avseende bolagens verksamhet i den utsträckning som riktlinjen anger. Vidare visade
granskningen att styrelsen följer bolagens verksamhet på en rad olika sätt och genom olika
konstellationer. Granskningen visade dock att det saknas en röd tråd i hur de olika dialogformerna
samverkade och hur det samlade utfallet av dialogformerna tas vidare till förbundsstyrelsen. Därtill
saknades systematik för hur och när ägarombuden ska föra vidare information från bolagen till
förbundsstyrelsen. Slutligen visade granskningen att uppsikten över bolagen i stort centrerades till
förbundsstyrelsens presidium. Uppsiktsplikten åligger enligt kommunallagen förbundsstyrelsen som
helhet, varför det är av vikt att styrelsen på ett systematiskt sätt får del av information av bolagen.
Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen delvis säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över
förbundets bolag. Utifrån granskningen rekommenderades styrelsen att tydliggöra roller och ansvar
inom ramen för uppsiktsplikten. Styrelsen rekommenderades också att uppdatera och efterleva
riktlinjen för uppsikt över del- och helägda bolag samt säkerställa att styrelsen som helhet löpande tar
del av handlingar från bolagen. Styrelsen rekommenderades slutligen att säkerställa en struktur för
uppsiktsplikt som undviker personberoende i informationsutbyte mellan det utsedda ägarombudet och
förbundsstyrelsen.
Fördjupad granskning av projektstyrning
Granskningen visade att den formella styrningen utgår från förbundsordning, fullmäktiges strategiska
inriktningar och styrelsens fokusområden. Därutöver har förvaltningsledningen tagit fram riktlinjer
och rutiner för arbetet. Granskningen visade att det saknas riktlinjer och rutiner för avdelningschefers
och enhetschefers arbete kopplat till projektstyrning. Vidare visade granskningen att det saknas
beskrivning av roller och ansvarsfördelning för avdelningschef och enhetschef. Det saknades också en
samlad förteckning över roll- och ansvarsfördelningen i arbetet med projekt. Slutligen visade
granskningen att det saknades en dokumenterad och fastställd rutin för arbetssättet med uppföljning.
Den samlade bedömningen var att förbundsstyrelsen i stort hade säkerställt en ändamålsenlig styrning,
ledning och uppföljning av projekt. Styrelsen rekommenderades att säkerställa en för alla roller tydlig
dokumenterad roll- och ansvarsfördelning samt en dokumenterad rutin för uppföljning.

2021-04-12

Förstudie avseende utbildningsgruppens arbete med antagning
Förstudien visade att antagningsarbetet i stor utsträckning kretsar kring systemverktyget för antagning,
INDRA. Vad gäller intern kontroll så visade förstudien att Göteborgsregionens kommunalförbund i
första hand genomför kontroller i de delar av antagningsprocessen som anses vara kritiska för att
antagningen ska bli korrekt. Slutligen visade förstudien att det finns upparbetade rutiner för att
säkerställa att samtliga antagningskritiska moment genomförs.
Utifrån vad förstudien visade så bedrev utbildningsgruppen ett ändamålsenligt arbete med antagning
till gymnasieskolan. Inom ramen för förstudien identifierades ett utvecklingsområde avseende
uppdatering av det dokument som samlar de regionalpolitiska utbildningsmålen.
Grundläggande granskning
Den grundläggande granskningen syftade till att vara ett underlag för ansvarsprövningen genom att
översiktligt granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Förbundsrevisionen har inom ramen för den grundläggande granskningen fört dialog med
förbundsstyrelsens presidium, utbildningsgruppens presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads
presidium, styrgrupp social välfärds presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium.
Granskningen visade att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten i förbundet bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt. Förbundsstyrelsen bedömdes
också ha säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Förbundsstyrelsen bedömdes ha
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare visade granskningen att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året bedrivit en
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som fullmäktige tilldelat dem.

Granskning av delårsbokslutet 2020
En översiktlig granskning av delårsrapporten 2020 har genomförts och rapporterats till
förbundsfullmäktige. Granskningen av delårsbokslutet visade inte på några väsentliga noteringar.
Revisorernas bedömning var att delårsrapporten i huvudsak var upprättad i enlighet med lagen om
kommunal redovisning och att den i allt väsentligt gav en rättvisande bild av Göteborgsregionens
kommunalförbunds resultat och ställning. Revisorerna bedömde, utifrån avrapporteringen i
delårsrapporten, att resultatet i allt väsentligt var förenligt med de mål som förbundsfullmäktige
fastställt.
Löpande granskning 2020
Som ett led i årets redovisningsrevision har en löpande granskning av intern kontroll genomförts. Den
sammanfattande bedömningen utifrån granskningen var att den interna kontrollen var i huvudsak god.

2021-04-12

Registeranalys av personalkostnader i Göteborgsregionens kommunalförbund
Som ett led i årets redovisningsrevision har en utökad granskning av kommunalförbundets
lönekostnader genomförts.
Den sammanfattade bedömningen var att det inte framkommit iakttagelser som indikerade att det
fanns väsentliga fel i kommunalförbundets redovisade löner för perioden januari – oktober 2020.

Granskning årsbokslut 2020
En granskning har genomförts av kommunalförbundets årsredovisnings resultat- och balansräkningar
med nothänvisningar samt kassaflödesanalyser. Revisionen har utförts enligt god revisionssed i
kommunal verksamhet.
Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att årsredovisningen för
räkenskapsåret 2020 i allt väsentligt är upprättad enligt den kommunala redovisningslagen och god
redovisningssed och därmed ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.
Vi delar förbundsstyrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås. Vi bedömer att
förbundet bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som även omfattar förbundets bolag samt
följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.

2021-04-12

Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Grundläggande granskning 2020
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har
EY genomfört en grundläggande granskning avseende 2020 års verksamhet. Syftet med
granskningen har varit att ge revisorerna underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt
granska all verksamhet i enlighet med kommunallagen och God revisionssed.
Den samlade bedömningen i granskningen är att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten
bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi bedömer även att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Det finns dock
utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda bolagens verksamhet, i
enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer att förbundsstyrelsen har
säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande
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Sammanfattning
EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund
genomfört en grundläggande granskning. Syftet med granskningen har varit att ge revisorerna
underlag för ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed.
Den samlade bedömningen i granskningen är att förbundsstyrelsen har säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi
bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering.
Det finns dock utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda
bolagens verksamhet, i enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer
att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året har
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som förbundsstyrelsen och
fullmäktige har tilldelat dem.
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all
verksamhet som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer
av God revisionssed. Bakgrunden till granskningen beskrivs närmare i bilaga 1.
1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med den grundläggande granskningen är att ge revisorerna underlag för
ansvarsprövningen genom att översiktligt granska all verksamhet i enlighet med
kommunallagen och God revisionssed1.
Den grundläggande granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:


Har förbundsstyrelsen säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som förbundsfullmäktige bestämt?



Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering? Det vill
säga i enlighet med kommunalförbundets anvisningar.



Har förbundsstyrelsen säkerställt en tillräcklig intern kontroll? Det vill säga i enlighet
med kraven i kommunalförbundets anvisningar.



Har styrgrupperna utövat respektive uppdrag i enlighet med förbundsstyrelse och
förbundsfullmäktiges beslut?

1.3. Metod
Granskningen har genomförts genom löpande insamling av fakta och iakttagelser,
protokollsgranskning samt dialoger med förbundsstyrelsens presidium, utbildningsgruppens
presidium, styrgrupp miljö och samhällsbyggnads presidium, styrgrupp social välfärds
presidium samt styrgrupp arbetsmarknads presidium. Käll- och intervjuförteckning framgår av
bilaga 2.
1.4. Revisionskriterier
Revisionskriterier är de bedömningsgrunder som bildar underlag för granskningens analyser,
slutsatser och bedömningar. Bedömningsgrunderna utgår ifrån kommunallagen och God
revisionssed och har delats in i följande tre kategorier:
A. Mål och riktlinjer
B. Uppföljning och rapportering
C. Intern kontroll
1

Revisionen genomför under 2020 utöver den grundläggande granskningen fördjupade granskningar och granskningar inom ramen för redovisningsrevisionen som ligger till grund för ansvarsprövningen.
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Ovanstående bedömningsgrunder (A-C ovan) har vid granskningen brutits ner i ett antal
kategorier (A1, A2, B1, C1 etc.). Dessa kategorier är framtagna utifrån vad som framkommer
i GR:s specifika styrdokument, såsom förbundsordning och reglemente.
Revisionskriterierna för denna granskning framgår i sin helhet i bilaga 3. Granskningens
resultat utifrån ovanstående bedömningsgrunder och kategorier redovisas löpande i rapporten.
1.5. Avgränsning och rapportstruktur
Vår granskning har skett i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet. Denna rapport sammanfattar i avvikelseform de väsentliga iakttagelser som
framkommit inom ramen för granskningen.
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2. Förbundsstyrelsen
I kapitlet beskrivs inledningsvis GR:s organisation följt av avvikelser avseende
förbundsstyrelsens arbete med mål och riktlinjer, uppföljning och rapportering samt intern
kontroll. Därefter sammanfattas väsentliga händelser, risker och utmaningar som framkommit
vid dialog med förbundsstyrelsens presidium. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån
granskningens revisionskriterier.
2.1. Organisation
Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) består av 13 medlemskommuner2. Förbundet
ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen. I GR:s nätverk träffas politiker och tjänstepersoner för att
utbyta erfarenheter och idéer samt besluta om gemensamma satsningar3. Initiativ till ett projekt
eller uppdrag vid GR kan komma från de politiska styrgrupperna, förbundsstyrelsen, ett nätverk
eller direkt från medarbetare eller chefer i en av medlemskommunerna. GR:s organisation
illustreras i bilaga 4.
Av förbundsstyrelsens reglemente framkommer att styrelsen är förbundets ledande politiska
förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar för förbundets verksamheter, utveckling och
ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten sker i nämnd, bolag eller annan form.
Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av förbundets angelägenheter samt ha uppsikt
över styrgruppernas verksamhet.
2.2. Avvikelser
2.2.1. Mål och riktlinjer
Granskningen visar inte på några avvikelser avseende styrelsens arbete med de utmaningar,
fokusområden och riktlinjer som förbundsfullmäktige beslutat4.
Vi noterar att styrelsen i maj beslutade om revidering av styrelsens och utbildningsgruppens
reglemente. Detta för att, som en följd av Covid-19-pandemin, kunna skapa möjlighet för
ledamöter att delta vid sammanträden på distans.
2.2.2. Uppföljning och rapportering
I delårsuppföljning per april noteras avvikelser i arbetet med de tio av de 20 fokusområden
som antagits i plan och detaljbudget för 2020. En genomgång visar att avvikelser i arbetet till

2

Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille,
Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalt förbund med förbundsfullmäktige.
3
Det finns omkring 50 nätverk i GR.
4 Granskningen har omfattat huruvida styrelsens arbete med utmaningar och fokusområden har skett i enlighet med
beslutad förbundsordning, strategisk inriktning och plan 2020. I bilaga 5 återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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stor utsträckning kan härledas till Covid-19-pandemins påverkan på samhället. Exempelvis har
inte prao kunnat genomföras i kommunerna, en aktivitet som knyter an till ett fokusområde.
Vidare har besöksnäringen påverkats negativt av pandemin vilket medfört konsekvenser för
arbetet med fokusområdet att stärka besöksnäringen. Övriga tio fokusområden följer plan. Av
uppföljningen framgår vidare att GR har ställt om till digitala insatser i den mån det har varit
möjligt.
I delårsuppföljning per augusti sker en fördjupad uppföljning av fokusområdena. Av
uppföljningen framgår att arbetet med fyra av 20 fokusområden delvis följer plan. Liksom vid
uppföljning per april framgår att avvikelser kan härledas till Covid-19-pandemins påverkan.
Övriga 16 fokusområden följer plan.
Av protokoll framgår att styrelsen under året har informerats om arbetet med att utreda en ny
politisk organisation.
Måluppfyllelse per helår 2020
I uppföljning av utmaningar och fokusområden per helår 2020 framgår att fyra av 20
fokusområden bedöms delvis följa plan5. De fokusområden som bedöms delvis följa plan är:
 Utveckling av nya koncept och samarbeten för prao och andra former av praktik för att
ytterligare stärka kommunernas förutsättningar att vidareutveckla detta arbete.
 Göteborg & Co:s insatser för att stärka besöksnäringen i GR:s 13 medlemskommuner.
 Kompetensutvecklingsinsatser som ökar den digitala kunskapen hos politiker, chefer
och medarbetare i kommunerna.
 Införandet av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) i kommunerna.
Analys av uppföljningen visar att arbete med fokusområde avseende prao/praktik samt stärkt
besöksnäring har påverkats av Covid-19-pandemin. Vad gäller prao/praktik har GR under året
försökt hitta alternativa lösningar, exempelvis genom att utveckla en praowebb. Besöksnäringen har drabbats hårt av Covid-19-pandemin. Arbete under året har exempelvis avsett
ett samverkansprojekt kring insamling av besöksnäringsstatistik, beläggningsstatistik och
resmönster.
Vad gäller fokusområde avseende kompetensutvecklingsinsatser visar uppföljning att GR:s
arbetssätt fortsatt behöver utvecklas för att stödja medlemskommunerna i den digitala
omställningen.
Vad gäller fokusområde avseende Framtidens vårdinformationsmiljö framgår av uppföljning
att det förberedande arbetet inte kommit igång som planerat under 2020.
Förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Förbundsrevisionen genomförde 2020 en fördjupad granskning av förbundsstyrelsens uppsikt
över de hel- och delägda bolagen. Den sammanfattade bedömningen var att styrelsen delvis
hade säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över bolagen. Granskningen visade bland annat att
5

Uppföljning av fokusområden graderas som följer plan, följer delvis plan och följer inte plan.
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styrelsen inte löpande tog del av protokoll från bolagsstyrelsemöten eller ägarsamråd, så som
riktlinje för förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag anger.
2.2.3. Intern kontroll
Förbundsstyrelsen fastställde verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för
2020 i april 2020. Vid sitt sammanträde i november följde styrelsen upp internkontrollarbetet
per september månad. Uppföljningen visar att arbete med vissa risker har senarelagts,
alternativt nedprioriterats, på grund av Covid-19-pandemin. Detta bedömdes inte få någon
betydande påverkan på GR:s arbete. Styrelsen fattade inga beslut med anledning av
återrapporteringen.
2.3. Resultat av dialog
Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med förbundsstyrelsens presidium:


Pandemin och hanteringen av dess konsekvenser har präglat GR:s verksamhet under
året. Styrelsens presidium uppgav i dialog att GR agerade snabbt i pandemins
inledning. Bland annat kallades samtliga kommunstyrelseordföranden i
medlemskommunerna för att GR skulle kunna få en helhetsbild av läget i regionen.
Styrelsen har fokuserat på kommunernas problembilder såsom tillgång till
skyddsutrustning, sjukfrånvaro och kompetensutveckling av grupper som blivit
arbetslösa.



De ekonomiska förutsättningarna för det delägda bolaget Gryning Vård AB har
diskuterats återkommande under året. Styrelsen har under 2020 utrett efterfrågan på
bolagets tjänster i medlemskommunerna. Detta har skett tillsammans med de tre övriga
kommunalförbunden som är delägare i bolaget.



Vid dialogen lyftes medlemskommunernas ekonomiska förutsättningar som en
riskfaktor. På sikt ser styrelsens presidium en risk att medlemskommunernas villighet
att betala medlemsavgift till GR kan påverkas.

2.4. Bedömning
Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några väsentliga
avvikelser i styrelsens arbete med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige
fastställt. Vi noterar att fyra av 20 fokusområden delvis bedöms följa plan per helår 2020.
Vi bedömer även att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och
rapportering. Vi bedömer att styrelsen till viss del säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över de
hel- och delägda bolagen.
Vi bedömer att förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.

7

*

3. Utbildningsgruppen
I kapitlet redovisas avvikelser avseende huruvida utbildningsgruppen har bedrivit en
ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som tilldelats av kommunfullmäktige.
Därefter redogörs för väsentliga iakttagelser från dialog med styrgruppens presidium. Kapitlet
avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
3.1. Avvikelser
Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende utbildningsgruppens
verksamhet under 20206.
3.2. Resultat av dialog
Följande väsentliga händelser, risker och utmaningar framkom vid dialog med utbildningsgruppens presidium:


Utbildningsgruppens verksamhet under 2020 har påverkats av Covid-19-pandemin.
Exempelvis genomfördes 2020 års gymnasiemässa digitalt. I pandemins inledning
fanns en farhåga att inrapportering av niondeklassares betyg skulle påverkas.
Utbildningsgruppen tog fram en beredskapsplan för antagning till gymnasiet. Såväl
inrapportering av betyg som gymnasieantagningen i sin helhet löpte dock enligt plan.



Medlemskommunerna har under året använt utbildningsnätverket för att diskutera
hantering av nedstängning av gymnasieskolorna. Nätverksarbetet uppges ha
förtydligats under året.



Pandemin och den arbetslöshet den medfört har ställt krav på tillgång till kompetensomställning för berörda yrkesgrupper.



Utbildningsgruppen har en rad olika IT-system. Detta medför risker som uppges
hanteras kontinuerligt. Även bemanning inom IT är en riskfaktor då det är hög
konkurrens om personal med rätt IT-kompetens.

3.3. Bedömning
Vi bedömer att utbildningsgruppen har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer
som fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några avvikelser i
utbildningsgruppens arbete med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige
fastställt.

6

Granskningen har omfattat huruvida utbildningsgruppens har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet
med reglemente, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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4. Styrgrupper
I kapitlet beskrivs avvikelser avseende huruvida styrgrupperna har bedrivit en ändamålsenlig
verksamhet i enlighet med de utmaningar och fokusområden som tilldelats av
kommunfullmäktige. Därefter redogörs för iakttagelser från dialoger med styrgruppernas
presidier. Kapitlet avslutas med våra bedömningar utifrån granskningens revisionskriterier.
4.1. Avvikelser
Granskningen visar inte på några väsentliga avvikelser avseende styrgruppernas
verksamhet7.
4.2. Resultat av dialog


Styrgruppen för arbetsmarknads arbete under året har präglats av den ökade
arbetslöshet som Covid-19-pandemin medfört i GR:s medlemskommuner. Den ökade
arbetslösheten, särskilt bland unga, anses vara en risk för kommunerna att hantera
framöver.



I dialog med styrgrupp för social välfärd uppgavs att Covid-19-pandemin påskyndat
arbetet med e-hälsa och digitalisering inom omsorgen.



I dialoger med styrgrupperna diskuterades medlemskommunernas engagemang i
GR:s verksamhetsområden. Även ledamöters mandat lyftes som en utmaning.
Huruvida en ledamot främst har ett mandat från sitt parti eller från sin hemkommun
anses spela viss roll i ledamotens arbete i GR.

4.3. Bedömning
Vi bedömer att styrgrupperna har säkerställt att verksamheten bedrivs enligt de riktlinjer som
fullmäktige har bestämt. Granskningen visar inte på några avvikelser i styrgruppernas arbete
med de utmaningar och fokusområden som förbundsfullmäktige fastställt.

7

Granskningen har omfattat huruvida styrgrupperna har bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med beslutade instruktioner, strategisk inriktning 2020-2023, Plan- och detaljbudget 2020 och mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt. I bilaga fem återfinns en beskrivning av GR:s huvudsakliga strategier som styr och vägleder verksamheten.
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5. Sammanställd bedömning
I kapitlet besvaras granskningens revisionsfrågor följt av en sammanställd bedömning utifrån
granskningens revisionskriterier.
5.1. Revisionsfrågor
Revisionsfrågor

Svar på revisionsfrågor

Har förbundsstyrelsen säkerställt att
verksamheten bedrivs i enlighet med
de mål och riktlinjer som
förbundsfullmäktige bestämt?

Ja. Granskningen visar inte på några avvikelser
utifrån Förbundsordning, Plan- och detaljbudget
2020, Strategisk inriktning 2020 – 2023 eller måloch strategidokumentet Hållbar tillväxt. Vi noterar
att fyra av 20 fokusområden som fastställts av
förbundsfullmäktige delvis bedöms följa plan per
helår 2020.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig uppföljning och
rapportering? Det vill säga i enlighet
med kommunalförbundets
anvisningar.

Delvis. Granskningen visar inte på några
avvikelser utifrån Förbundsordning, Plan- och
detaljbudget 2020, Strategisk inriktning 2020 –
2023 eller mål- och strategidokumentet Hållbar
tillväxt.
Fördjupad granskning som genomförts under
2020 visar dock att det finns vissa utvecklingsområden vad gäller styrelsens uppsikt över deloch helägda bolag. Bland annat har styrelsen
inte löpande tagit del av underlag från bolagen
så som riktlinjen anger.

Har förbundsstyrelsen säkerställt en
tillräcklig intern kontroll? Det vill säga
i enlighet med kraven i kommunalförbundets anvisningar.

Ja. Styrelsen har antagit en plan för intern
kontroll och följt upp arbetet med denna under
året.

Har styrgrupperna utövat respektive
uppdrag i enlighet med förbundsstyrelsens och förbundsfullmäktiges
beslut?

Ja. Granskningen visar att styrgrupperna och
utbildningsgruppen har bedrivit en ändamålsenlig
verksamhet i enlighet med de utmaningar och
fokusområden som tilldelats av förbundsstyrelsen och fullmäktige.
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5.2. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier
Nedanstående tabell sammanställer våra bedömningar
utbildningsgruppen utifrån granskningens revisionskriterier.
A. Mål och
riktlinjer
A1

A2

B. Uppföljning
och
rapportering
B1
B2

för

förbundsstyrelsen

och

C. Intern kontroll
C1

C2

C3

Förbundsstyrelsen
Utbildningsgruppen
Styrgrupper

Tabell. Sammanställd bedömning utifrån revisionskriterier
Beskrivning av bedömningarnas kriterier återfinns nedan.
Beskrivning av kriterier
A. Mål och riktlinjer
A1. Följsamhet mot förbundsfullmäktiges fastställda utmaningar och fokusområden
A2. Uppfyllelse i arbetet med fullmäktiges utmaningar och fokusområden
B. Uppföljning och rapportering
B1. Styrelsen har under året hållit sig underrättad om förbundets verksamhet, dess utveckling, resultat
och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
B2. Styrelsen har utövat uppsikt av de kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger.
C. Intern kontroll
C1. Genomfört riskbedömningar
C2. Antagit en internkontrollplan
C3. Följt uppföregående års intern kontrollplan

Beskrivning av färgmarkering
Styrelsen/gruppen har uppfyllt kriteriet
Styrelsen/gruppen har till viss del uppfyllt kriteriet
Ej tillämpligt (avsaknad av revisionskriterier)

6. Slutsats
Vår samlade bedömning är att förbundsstyrelsen har säkerställt att verksamheten bedrivs i
enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt. Vi bedömer även att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig uppföljning och rapportering. Det finns dock
utvecklingsområden i förbundsstyrelsens uppsikt över de hel- och delägda bolagens
verksamhet, i enlighet med resultat av genomförd fördjupad granskning. Vi bedömer att
förbundsstyrelsen har säkerställt en tillräcklig intern kontroll.
Vidare är vår samlade bedömning att utbildningsgruppen och styrgrupperna under året har
bedrivit en ändamålsenlig verksamhet i enlighet med de uppdrag som förbundsstyrelsen och
fullmäktige har tilldelat dem.
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Göteborg den 12 april 2021

Linnéa Johansson
Verksamhetsrevisor

Karin Knutsson
Verksamhetsrevisor

Hans Gavin
Certifierad kommunal yrkesrevisor och auktoriserad revisor
Kvalitetssäkrare

12

*

Bilaga 1: Bakgrund
De förtroendevalda revisorernas uppgift är att ge förbundsfullmäktige underlag till den årliga
ansvarsprövningen. Enligt kommunallagen ska revisorerna årligen granska all verksamhet
som bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden i den omfattning som följer av God
revisionssed. Ansvaret för verksamheten regleras bland annat i kommunallagen. Där framgår
att förbundsstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som förbundsfullmäktige bestämt, att den interna kontrollen är tillräcklig och att verksamheten
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Enligt God revisionssed 2018 ska den grundläggande granskningen ge underlag för att
bedöma förbundsstyrelsens styrning, uppföljning och kontroll, säkerhet i redovisningssystem
och rutiner samt måluppfyllelse. Enligt God revisionssed handlar den grundläggande
granskningen bland annat om frågor avseende hur förbundsstyrelse och nämnder har:







Tolkat mål och uppdrag från fullmäktige och brutit ned dessa så att de fungerar som
styrsignaler till verksamheten
Gjort en egen riskanalys
Uppföljning och rapportering av verksamhetens resultat samt beslut om åtgärder vid
eventuella avvikelser
Ekonomistyrning samt ekonomisk uppföljning och rapportering
Ett systematiskt arbete med sin interna kontroll avseende såväl verksamhet som
redovisning
Tydliga beslutsunderlag och protokoll

I revisionens revisionsplan 2020 beskrivs utgångspunkterna för den grundläggande
granskningen. Granskningen har sin utgångspunkt i God revisionssed samt risker som
framkommit i revisorernas risk- och väsentlighetsanalys 2020.
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Bilaga 2: Källförteckning
Dialoger
Styrgrupp Miljö och samhällsbyggnad, 6 november 2020
Styrgrupp arbetsmarknad, 12 november 2020
 Styrgrupp Social välfärd, 23 november 2020
 Utbildningsgruppens presidium, 24 november 2020
 Förbundsstyrelsens presidium, 8 december 2020



Dokumentation












Förbundsordning
GR bokslut 2020
Hållbar tillväxt
Instruktion politiska styrgrupper
Internkontrollplan 2020
Plan och detaljbudget 2020 för GR
Reglemente för förbundsstyrelsen
Reglemente för utbildningsgruppen
Sammanträdesprokoll för förbundsstyrelsen, utbildningsgruppen och styrgrupperna
under 2020
Strategisk inriktning 2020–2023
Plan och detaljbudget 2020
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Bilaga 3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar. Nedan beskrivs de revisionskriterier som är aktuella i
denna granskning.
Kommunallagen (2017:725)
I 6 kap. 1 § anges att kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet.
I 12 kap. 1 § ska revisorerna årligen granska all verksamhet som bedrivs inom nämndernas
verksamhetsområden i den omfattning som följer av God revisionssed.
Förbundsordning (2020-02-12)
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas
gemensamma intressebevakning i Göteborgsregionen.
Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i
Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala
självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten
ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det
övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare,
inom ramen för en gemensamt hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt,
socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:









Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning,
remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och
överläggningar avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
Verka för regionala verksamheters finansiering.
Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma
utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom följande områden:
Utbildning
o

o

o

Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.

2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
o
o
o
o
o

Arbetsmarknad
Miljö och samhällsbyggnad
Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
Utbildning
Näringsliv

Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.
Förbundsstyrelse och antagningsnämnd
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner för
förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas på ett
rationellt och ekonomiskt sätt.
 På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
 Ta upp lån och teckna borgen för lån.
 Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.


I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen
till gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Styrgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper knutna
till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3. Den av förbundsfullmäktige
utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupp.
Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag,
en ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
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Instruktion för de politiska styrgrupperna inom GR (2018-02-09)
Fyra politiska styrgrupper finns inom GR: Styrgruppen för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö
och samhällsbyggnad, styrgruppen för social välfärd och utbildningsgruppen.
Utbildningsgruppen är antagningsnämnd, utsedd av fullmäktige.
Styrelsen ger styrgrupperna beredningsuppdrag men beredningarna kan även ta egna initiativ
inom respektive verksamhetsområde och lämna förslag till styrelsen.
Styrgruppernas ledamöter ska, för att säkra kommunal förankring, utgöras av representanter i
kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.
Styrgruppernas presidier, ordförande och vice ordförande, bör i första hand utgöras av
ordförande och vice ordförande i medlemskommunernas styrelser, i andra hand av
representanter i kommunal nämnd inom relevant sakpolitiskt område.
Varje styrgrupp ska årligen få möjlighet att informera styrelsen om sitt arbete.
Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens arbete till och förankra det i
hemkommunen.
Styrgruppernas budget ryms inom ramen för det aktuella verksamhetsområdet som är
definierat i verksamhetsplan och detaljbudget.
Reglemente för förbundsstyrelsen (2020-06-09)
Styrelsen är förbundets ledande politiska förvaltningsorgan. Styrelsen har ett helhetsansvar
för förbundets verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning, oavsett om verksamheten
sker i nämnd, bolag eller annan form. Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av
förbundets angelägenheter samt ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet i förbundet.
Styrelsen ska inom ramen för sitt uppdrag ha uppsikt över den verksamhet som bedrivs av de
kommunala företag och stiftelser som GR helt eller delvis äger eller annars har intresse i. Häri
ingår att utse stämmoombud.
Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på förbundets utveckling och ekonomiska
ställning samt fortlöpande och i samråd med nämnderna följa upp de fastställda målen och
återrapportera till fullmäktige.
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 ska hålla sig underrättad om förbundets verksamhet, dess
utveckling, resultat och budget, period- och årsbokslut samt verksamhetsplanering.
Styrelsen ansvarar för att den interna kontrollen är tillräcklig.
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Bilaga 4. GR:s organisation
Nedanstående figur illustrerar GR:s organisation.
Figur. GR:s Organisation.

Källa: GR:s hemsida, 2020-01-02
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Bilaga 5: GR:s strategier som styr och vägleder verksamheten
Det finns ett antal beslutade och förankrade strategier som styr och vägleder verksamheten
inom GR. Nedan beskrivs de mest västenliga strategierna inom GR.


Förbundsordningen: beslutas av förbundsfullmäktige i GR och beskriver GR:s uppdrag
som är att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgs-regionen.
Verksamheten ska vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna.



Strategisk inriktning 2020-2023 och budget 2020: den strategiska inriktningen pekar ut
sex utmaningar som Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de
kommande åren. Utmaningarna är:



o

Fysisk planering

o

Utbildning och kompetensförsörjning

o

Näringslivsutveckling

o

Digital transformation

o

Social sammanhållning och trygghet

o

Klimat och miljö

Plan och detaljbudget 2020: i planen har 20 fokusområden formulerats kopplat till
regionens utmaningar. Fokusområdena ska följas upp och analyseras med en
gemensam struktur. Uppföljning och analys ska sammanställas i delårsrapport per
augusti och i årsredovisningen. Eventuella avvikelser ska tas upp i delårsuppföljning
per april. Den ekonomiska utvecklingen ska följas månadsvis.
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Till Förbundsstyrelsen
Till Förbundsfullmäktige för kännedom

Granskning av bokslut 2020-12-31
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har EY
genomfört en granskning av förbundets årsredovisning, resultat- och balansräkningar med
nothänvisningar samt kassaflödesanalyser. I bifogad rapport sammanfattas de väsentligaste
iakttagelserna från granskningen.
Granskningsrapporten översänds för kännedom.

Göteborg den 12 april 2021

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande

GR Göteborgsregionens Kommunalförbund
Årsbokslut 2020
12 april 2021

Agenda
1

Riskbedömning och fokusområde

2

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet

3

Kommentarer kring väsentliga bedömningsposter

4

Måluppfyllelse

5

Sammanfattande slutsats

Sida 2

Riskbedömning och fokusområde
Översikt av 2020 års revision

Revisionens omfattning
►

►

Översiktlig granskning av
delårsbokslut i augusti

►

Granskning av årsbokslut

Granskning av intern kontroll
och rutiner

Väsentliga områden

Intern kontroll och rutiner

Väsentliga årsbokslutsfrågor

►

Bokslutsprocessen

►

Löneprocessen

►

Intäktsredovisning

►

Inköpsprocessen

►

Pågående projekt

►

Intäktsprocessen

►

Projektredovisning

Revisionsberättelse
Page 3

Redovisnings- och revisionsfrågor årsbokslutet
Område

Iakttagelse och kommentar

Pågående projekt

►Vi

kan konstatera att projektprocessen i allt väsentligt synes fungera väl.

►Vi

ser positivt på att Kommunalförbundet dokumenterat värdering av pågående projekt
per balansdagen. Värderingen är undertecknad av förbundsdirektör och respektive
verksamhetschef. Likt föregående år finns samtliga projekt med på listan och samtliga
har kunnat stämmas av mot bokförda värden.

►Kommunalförbundets

pågående projekt har delats upp på projekt där nedlagda
kostnader överstiger erhållna intäkter med 24,2 mnkr, vilka presenteras som en fordran
i årsredovisningen, och på projekt där erhållna intäkter överstiger nedlagda kostnader
med 213,8 mnkr, vilka presenteras som en skuld i årsredovisningen.
Kommunalförbundet har gjort en bedömning att projektmedel skall erhållas för de
nedlagda kostnader som finns för pågående projekt på balansdagen. Vi gör inte någon
annan bedömning.
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Kommentarer kring väsentliga
bedömningsposter
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.
Bedömningspost

Kommentar

Aktier i dotterbolag

►Aktier

Kundfordringar

►Kundfordringar
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i dotterbolag uppgår till 18,7 mnkr per balansdagen. Eget kapital i respektive
bolag överstiger bokfört värde för respektive bolag. Största innehavet avser aktier i
Gryning Vård AB som har ett bokfört värde på 14,1 mnkr.

uppgår på balansdagen till 30,7 mnkr, vilket är en minskning med ca
4 mnkr jämfört med föregående år. Minskningen förklaras främst av minskade
fordringar för projekt (8,3 mnkr mindre) jämfört med bokslutet 2019. Minskningen
av fordringar för projekt dämpas av en ökning i fordringar på böcker och läromedel
(5,2 mnkr högre) jämfört med bokslutet 2020.
►Vår bedömning är att kundfordringarna är upptagna till rätt belopp och att inga
osäkra kundfordringar föreligger.

Kommentarer kring väsentliga
bedömningsposter
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.

Bedömningspost

Kommentar

Interimsfordringar

►Interimsfordringar
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uppgår till 10,6 mnkr vilket är ca 3 mnkr högre än föregående år.
Främst beror ökningen på högre upplupna intäkter avseende pågående projekt.

Kommentarer kring väsentliga poster
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera rimligheten i väsentliga områden vars redovisningsmässiga
hantering är beroende av förbundsledningens bedömningar.

Bedömningspost

Kommentar

Interimsskulder

►Interimsskulder
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uppgår till 25,1 mnkr och har minskat med ca 39,3 mnkr jämfört
med föregående år. Förändringen är främst hänförlig till ändrad hantering av
statsbidrag för vuxenutbildning, som har avgått till posten ”pågående projekt” i 2020
års årsredovisning.

Kommentarer kring väsentliga poster i
resultaträkningen
Som ett resultat av vår granskning vill vi särskilt kommentera väsentliga iakttagelser vid granskning av resultaträkningen.

Bedömningspost

Kommentar

Årets resultat

►Årets

resultat är ca - 5 mnkr, vilket är ca 4,7 mnkr högre än budget. I huvudsak beror
resultatet i förhållande till budget på bromsad webbutveckling, minskade kostnader för
konferenser och kompetensutveckling, ökade ränteintäkter och sänkt arbetsgivaravgift.
Flera av posterna har uppstått som konsekvens av den rådande pandemin.
I övrigt är verksamheten anpassad utifrån finansiering där både intäkter och kostnader
framförallt påverkats av ökade bidrag avseende vuxnas lärande och därmed ökat kostnader
kopplat till dessa.

►
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God ekonomisk hushållning –
förutsättningar
Förbundets budget 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.

►

Från och med 2019 ska mål utvärderas även för förbundets bolag med återkoppling
till fullmäktige.

►

Målen ska utvärderas i delårsrapport och i årsredovisningen.
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God ekonomisk hushållning:
balanskravsutredning
Balanskravsutredning, Tkr

2020

Årets resultat enligt resultaträkning

- 5 002

Årets resultat efter balanskravsjusteringar

- 5 002

Användning av medel från
resultatutjämningsreserv/INDRA

1 683

Årets balanskravsresultat

- 3 319

►

►
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GR har ett negativt balanskravsresultat för 2020. GR:s resultat för 2020 är
bättre än budgeterat. I budget framgår att eget kapital avsågs tas i anspråk
under 2020.
I årsbokslutet för år 2017 öronmärktes 11 000 tkr av 2020 års resultat
kopplat till Gymnasieantagningens framtida IT-utveckling (INDRA). Av ÅR
framgår att dessa öronmärkta medel ska kunna nyttjas till och med år 2027.
Dessa medel avräknas under rubriken reserveringar i tabellen nedan när de
uppstår. GR har ingen resultatutjämningsreserv.

God ekonomisk hushållning – definition i GR
GR:s definition av god ekonomisk hushållning:
►

I verksamhetsplan med budget för 2020 förs ett resonemang kring god ekonomisk
hushållning inom GR:s verksamheter. Förbundsstyrelsen gör en samlad bedömning av
huruvida måluppfyllelsen är tillräcklig för att god ekonomisk hushållning ska anses
råda.

►

Det saknas en tydlig definition av vad God ekonomisk hushållning är i GR:s
verksamhet.

►

Vi noterar att en definition av god ekonomisk hushållning antagits i budget 2021.
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Bedömning måluppfyllelse verksamhetsmål
►

GR har i budget för 2020 fastställt fyra verksamhetsmässiga mål och tre
finansiella mål för god ekonomisk hushållning.

►

Nedan följer FS:s bedömning av måluppfyllelsen:

Verksamhetsmässiga mål

Beslutade budgetmedel hanteras rationellt och effektivt
Tillgångar och skulder förvaltas på ett betryggande sätt
Välskött ekonomi, där all verksamhet bedrivs i en anda av GEH
och i enlighet med FS beslut om finansiella mål och ramar
Total sjukfrånvaro ska hållas på fortsatt låg nivå
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Presentation title

Förbundsstyrelsens
bedömning av
måluppfyllelse

Bedömning måluppfyllelse finansiella mål
Finansiella mål

Förbundsstyrelsens
bedömning av
måluppfyllelse

Genomsnittligt positivt ekonomiskt resultat över en
femårsperiod
Det egna kapitalet är långsiktigt större än skulder, inklusive
pensionsskulder
Den sammanlagda nettoskulden ska inte öka
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Presentation title

God ekonomisk hushållning,
förbundsstyrelsen bedömning
Förbundsstyrelsens bedömning av god ekonomisk hushållning:
►
►

►

Förbundsstyrelsen gör bedömningen att fem av sju mål för god ekonomisk
hushållning uppnås.
Målet att eftersträva en välskött ekonomi bedöms till viss del (gult) vara
uppnått. Detta då en av GR:s avdelningar inte redovisar en ekonomi i
balans.
Målet som avser den totala sjukfrånvaron bedöms inte (rött) vara uppnått.
Detta då sjukfrånvaron 2020 uppgick till 3,8 procent, att jämföra med
målvärdet 3,5 procent.

►

Förbundsstyrelsen bedömer att god ekonomisk hushållning uppnås.

►

Vi noterar att det i årsredovisningen saknas uppföljning av mål för god
ekonomisk hushållning gällande förbundets bolag.
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Samlad bedömning
►

Vi har översiktligt, enligt kommunallagen 12 kap. 2 § granskat om resultatet är
förenligt med god ekonomisk hushållning. Vi bedömer, utifrån
avrapporteringen i årsredovisningen, att resultatet till stor del är förenligt med
de mål som förbundsfullmäktige fastställt. Förbundet uppnår balanskravet
utifrån förutsättningarna med att förbundet lämnat en negativ budget och haft
för avsikt att ta eget kapital i anspråk. Fem av sju mål för god ekonomisk
hushållning uppnås.

►

Vi delar således styrelsens bedömning att god ekonomisk hushållning uppnås.
Vi ser positivt på att styrelsen tagit fram en definition av god ekonomisk
hushållning som gäller från och med 2021.

►

Vi bedömer att förbundet bör utveckla mål för god ekonomisk hushållning som
även omfattar förbundets bolag samt följa upp dessa i samband med delårsrapport och årsredovisning.

►

Vi tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns. Vår bedömning är att
årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 i allt väsentligt är upprättad enligt
den kommunala redovisningslagen och god redovisningssed och därmed ger en
rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.
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EY | Assurance | Tax | Transactions | Advisory
Om EY
EY är ett världsledande företag inom revision, redovisning, skatt, transaktioner och affärsrådgivning.
Våra tjänster och insikter hjälper till att skapa förtroende och hållbar tillväxt på finansmarknader och
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Till Förbundsstyrelsen
För kännedom till Förbundsfullmäktige

Registeranalys av personalkostnader i Göteborgsregionens
kommunalförbund
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Göteborgsregionens kommunalförbund (GR) har EY
genomfört en utökad granskning av kommunalförbundets lönekostnader per 2020-10-31. Syftet med
granskningen är att genom en så kallad ACL-granskning bedöma rimligheten i GR:s lönekostnader.
Vår sammanfattande bedömning, utifrån granskningen syfte, är att det inte framkommit iakttagelser
som indikerar att det finns väsentliga fel i kommunalförbundets redovisade löner för perioden
januari - oktober 2020.
Granskningsrapporten översänds för kännedom.

Göteborg den 2 december 2020

Thomas Svensson
Ordförande

Sven R. Andersson
Vice ordförande

Förbundsfullmäktige – ärende 10
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef
Datum: 2021-05-27, diarienummer: 2021-00039
Datum: åååå-mm-dd

Uppföljning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
i bolag för 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna informationen.

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter
som bedrivs i bolagsform. Förbundsstyrelsens uppsikt över GR:s hel- och
delägda bolagsverksamheter syftar till att säkerställa att de uppfyller det
ändamål med verksamheten som har fastställts samt att verksamheten utförs
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där
det för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under
föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Dialogen med bolagen har fungerat bra under året. Ett antal ägarsamråd har
genomförts med de av GR ägda bolagen. Ägardialogen dokumenteras i form av
ett protokoll. För Gryning har det under 2020 varit fortsatt fokus på det
omställningsarbete som pågår och därför har extra ägarsamråd ägt rum. För
ISGR:s del har det fortsatt varit mycket fokus på lokalsituationen.,
Förbundsdirektören har även haft löpande kontakt med bolagens VD:ar.
Ungefär tre gånger per år träffar förbundsdirektören respektive VD för att
diskutera möjligheter och utmaningar för verksamheten under året.
Vår samlade bedömning är att det finns såväl formella rutiner som
inarbetade informella strukturer för formerna för uppsiktsplikten för både
Gryning Vård AB och ISGR AB. Vi bedömer därför att förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt är ändamålsenlig och att den fungerat tillfredställande.
Förbundsstyrelsen godkände 2021-03-19 föreliggande uppföljning avseende
sin utförda uppsiktsplikt i egna bolag för 2020 samt fastställde att ISGR AB och
Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under 2020 i enlighet med det
fastställda ändamålet för verksamheten.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag § 254, förbundsstyrelsen 2021-03-19

•

Självskattning Gryning Vård AB för 2020

•

Självskattning ISGR AB för 2020
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BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund
Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter
som bedrivs i bolagsform. Kommunallagen (2017:725) 6 kap 1§ innehåller
regler om styrelsens upp-siktsplikt. Kommunallagen är en ramlag och
förarbetena ger inga tydliga anvisningar om innehållet i uppsiktsplikten. Detta
innebär att det är upp till GR att utforma uppsikts-pliktens innehåll och hur
den ska genomföras i praktiken.
Förbundsstyrelsen har antagit en riktlinje för uppsiktsplikten för sina bolag.
Syftet är att förbundsstyrelsens uppsikt redovisas och att de beslut som fattas
kan överklagas i form av laglighetsprövning enligt kommunallagen.
Förbundsstyrelsen ska i årliga beslut för varje hel- eller delägt aktiebolag pröva
om den verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår varit
förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för
de kommunala befogenheterna.
Om förbundsstyrelsen vid sin årliga prövning finner att bolagens verksamhet
inte uppfyller kraven i kommunallagen ska förbundsstyrelsen lämna förslag till
förbundsfullmäktige om nödvändiga åtgärder samt även vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att kraven som anges i kommunallagen är uppfyllda.
Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till förbundsstyrelsen där
det för varje enskilt aktiebolag framgår om verksamheten som bedrivits under
föregående kalenderår bedöms ha varit förenligt med det fastställda ändamålet
och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Baserat på förbundsdirektörens yttrande fattar förbundsstyrelsen årligen
beslut om huruvida verksamheten i av GR hel- och delägda aktiebolag under
föregående kalenderår bedrivits i enlighet med fastställt ändamål och inom
ramen för de kommunala befogenheterna. Förbundsdirektörens yttrande och
förbundsstyrelsens beslut behandlas senast på förbundsstyrelsens
sammanträde i maj månad året efter aktuellt verksamhetsår.
Förbundsstyrelsens beslut bör lämnas som skriftlig information till
förbundsfullmäktige och delges respektive bolag.

Uppsiktspliktens innehåll
Uppsiktsplikten omfattar både ekonomisk och verksamhetsmässig uppföljning.
Uppsiktspliktens innehåll som anges nedan kan begränsas i omfattning om det
bedöms rimligt med hänsyn till andelsförhållanden, verksamhetens art och
omständigheterna i övrigt.
För varje mandatperiod utser förbundsstyrelsen ett ägarombud för respektive
bolag.
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Förbundsstyrelsens uppsikt över bolag utövas i första hand genom att
förbundsledningen via sitt kansli tar del av:
•

styrelseprotokoll

•

protokoll från bolagsstämma eller motsvarande

•

protokoll från ägarsamråd eller motsvarande

•

budget och verksamhetsplan

•

delårsrapport (-er)

•

årsredovisning

•

revisorernas granskningsrapporter

•

årlig redovisning av verksamheten i förhållande till fastställt ändamål
för verksamheten

•

årlig redovisning av hur den interna kontrollen fungerar

Ovanstående dokument redovisas in löpande från respektive bolag till
förbundsstyrelsens kanslifunktion – undantag är dokument som omfattas av
sekretess genom lagstiftning. Vid behov ges också särskild information vid
förbundsstyrelsens sammanträde.

Hur har GR arbetat med uppsiktsplikten under 2020?
GR äger Göteborgsregionens internationella skola (ISGR AB) med 100
procent och Gryning Vård AB med 54 procent. Förbundsstyrelsens ansvarar för
att ha uppsikt över GR:s bolag, såväl helägda som delägda. Detta kan
exempelvis innebära att kontrollera att regelverk efterlevs, att ekonomin sköts
och att verksamheten bedrivs effektivt.
Bolagens VD och styrelse har redovisat respektives verksamhet under året i
förhållande till det fastställda ändamålet för verksamheten. Detta gör VD för
Gryning Vård AB samt ISGR AB i samband med att årsredovisningen beretts.
I ägardirektiven har ägarna och bolagen kommit överens om hur de ska
samverka inom ramen för det gemensamma ägandet. Ägarsamråd har
genomförts regelbundet.
För Gryning Vård AB har året präglats av en stor omställning i bolaget. Detta
läge har även krävt omfattande insatser även för ägarna sammantaget och då
inte minst för GR som största ägare till bolaget. Bolagets utveckling har varit
föremål för löpande lägesrapporter på såväl förbundsstyrelsemöten som i
förbundsstyrelsens presidium. Förutom flertaliga avgivna muntliga
lägesrapporteringar har fyra skriftliga rapporter redovisats. Dessutom har även
samtliga medlemskommuner tillhörande bolagets fyra ägare beretts möjlighet
att svara på frågor kring nyttjandet av bolaget nu och framgent och inför
framtida strategiska ställningstaganden i ägarkonstellationen.
För att uppfylla informationskravet har även de av GR ägda bolagen årligen
ombetts att avge en redovisning där VD beskriver bolagets interna kontroll och
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organisering. Denna redovisning avseende 2020 biläggs detta ärende. Hur den
interna kontrollen fungerar inom respektive bolag framgår även ur
revisorernas avlämnade rapporter för respektive bolag. GR:s förbundsdirektör
och ekonomichef ansvarar för att informationen analyseras med hänsyn till
verksamhetens ändamål och ekonomi samt att den löpande delges
förbundsstyrelsen. Detta har genomförts.
I de gällande bolagsordningarna anges vilket det kommunala ändamålet med
ett bolag är. Vidare ska kopia av protokoll med tillhörande handlingar från
bolagsstämma och från styrelsens sammanträden så snart det kan ske
överlämnas till GR:s förbundsledning som hanterar GR:s bolagsfrågor. Detta
har gjorts.
I ägardirektiven som fullmäktige antagit framgår det kommunala ändamålet,
bolagens uppdrag och inriktning. Där finns angivna mål för bolagets
verksamhet.
I övrigt kan nedanstående aktiviteter redovisas kring insatser som
genomförts under 2020 kopplat till uppsiktsplikten:
•

Bolagens budgetar och planer har begärts in liksom månads-, delårsrapporter och årsredovisning.

•

Revisorernas granskningsrapporter över bolagen delges GR:s
förbundsledning årligen vid separata möten med såväl de förtroendevalda revisorerna som med de upphandlade revisorerna från EY.

•

Kontinuerliga ägarsamråd har genomförts regelbundet under
verksamhetsåret.

•

För Gryning Vård AB beskrivs i konsortialavtalet formerna för
ägarsamrådet. Ägarsamråd ska genomföras minst en gång årligen.
Under 2020 har tre ägarsamråd ägt rum med ägarkonstellationen i
Gryning Vård AB. GR:s ägarrepresentant för mandatperioden, Bo
Pettersson (S) ledamot i förbundsstyrelsen, är utsedd av förbundsfullmäktige. GR:s förbundsdirektör och ekonomichef deltar också.

•

Presidiet och VD för ISGR har avrapporterat skolans verksamhet för
förbundsstyrelsen respektive förbundsstyrelsens presidium i GR vid
några tillfällen 2020, främst kopplat till processen med nya lokaler.
Utsedd ägarrepresentant av förbundsfullmäktige för ISGR AB har varit
Susanne Wirdemo (M).

•

GR:s ekonomichef har dessutom haft ett uppdrag att kontinuerligt följa
framför allt Gryning AB:s ekonomiska utveckling kopplat till det av
ägarkonstellationen uttryckta ekonomiska målet för 2020. Vidare beslutade ägarna i samband med ägarsamråd i februari 2020 att Gryning
Vård AB skulle lämna månatlig rapportering till GR:s förbundsdirektör.
Rapporteringen till GR:s förbundsdirektör har omfattat ekonomiskt
utfall, beläggningsgrad och kassalikviditet.
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GR:s förbundsdirektör och bolagens respektive VD har haft avstämning
på tjänstemannanivå utifrån olika aktuella frågeställningar löpande
under året.
Det är i huvudsak GR:s ekonomichef och förbundsstyrelsens sekreterare som
tar del av och analyserar de inskickade underlagen från bolagen. Vid behov
vidarebefordras informationen till förbundsdirektör. Frågor av väsentlig
karaktär lyfts till förbundsstyrelsen via presidiet. All insänd dokumentation i
enlighet med den av förbunds-styrelsen fastställda riktlinjen finns samlad på
en gemensam virtuell yta inom förbundsstyrelsens kansli.
GR:s samlade bedömning kring genomförd uppsikt och kopplat till ovanstående redovisning samt med hänvisning till respektive bolags självskattningar är att förbundsstyrelsens uppsiktsplikt för 2020 varit ändamålsenlig och att den fungerat tillfredsställande.
Avslutningsvis har en fördjupad granskning kring uppsiktsplikten
genomförts av GR:s revisorer i slutet av 2020. Utifrån vad granskningen visat
så är den sammanfattande bedömningen att förbundsstyrelsen delvis har
säkerställt en ändamålsenlig uppsikt över förbundets bolag. Bedömningen görs
främst mot bakgrund av att det finns flera olika konstellationer som utövat
uppsikt över bolagen men att det saknas en tydligt dokumenterad struktur över
hur det samlade utfallet av dialogformerna med bolagen tas vidare till
förbunds-styrelsen. Den genomförda granskningen har resulterat i att en
handlingsplan tagits fram för att möta de förbättringar som revisionen lyft och
handlings-planen finns med som särskilt ärende på förbundsstyrelsens möte
2021-03-19.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Bo Andersson
Ekonomichef
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-03-19
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 254. Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2020
Diarienummer: 2021-00039

Beslut
Föreliggande uppföljning avseende sin utförda uppsiktsplikt i egna bolag för
2020 godkänns.
Fastställs att ISGR AB samt Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under
2020 i enlighet med det fastställda ändamålet för verksamheten.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.
Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen ska förbundsstyrelsen leda och samordna förvaltningen
av GR:s angelägenheter och även ha uppsikt över de kommunala verksamheter
som bedrivs i bolagsform. Förbundsdirektören ska årligen avge ett yttrande till
förbundsstyrelsen där det för varje enskilt aktiebolag framgår om
verksamheten som bedrivits under föregående kalenderår bedöms ha varit
förenligt med det fastställda ändamålet och utförts inom ramen för de
kommunala befogenheterna.
Den samlade bedömningen är att det finns såväl formella rutiner som
inarbetade informella strukturer för formerna för uppsiktsplikten för både
Gryning Vård AB och ISGR AB. Bedömningen är därför att förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt är ändamålsenlig och att den fungerat tillfredställande.
Beslutsunderlag
•

Självskattning Gryning Vård AB för 2020

•

Självskattning ISGR AB för 2020

Skickas till
•

Gryning Vård

•

ISGR

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-02-12
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:

Axel Josefson
Ordförande
Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Redovisning
uppsiktplikt
2020

Gryning Vårds ändamålsuppfyllnad och riskbedömningsarbete
Ändamålsuppfyllnad
Syftet med bolagets verksamhet och dess ramar regleras i bolagsordningen, konsortialavtalet och
ägardirektivet. Bolagets syfte är att inom ramen för det allmännas intresse samt på samhällsnyttig
grund, syfta till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser
samt att bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolagets verksamhet ska bedrivas enligt
affärsmässiga principer.
Uppföljningen av Bolagets ändamålsuppfyllnad sker genom arbetssätten som följer andra
beslutade och vägledande dokument såsom t ex. styrelsearbetsordning, VD-instruktioner och
attestreglemente. Genom dessa regleras det löpande arbetet mer i detalj.
Uppföljning och granskning sker genom fler olika forum:
-

Styrelsen utses av ägarna. Styrelsen har cirka sju styrelsemöten under ett år och
därutöver en strategikonferens. Styrelseåret följer ett årshjul med olika teman för
respektive styrelsemöte. Regelbunden information ges vid varje möte om bolagets
affärsmässiga-, allmänna samt verksamhetsmässiga läge. Inför varje styrelsemöte bifogas
en VD-rapport med övriga berörda handlingar. Bolagets styrelseledamöter har utbildats
och erhållit certifiering av Styrelseakademien.

-

Ägarsamråd där ägarföreträdarna får information om bolagets status, både
affärsmässigt-, allmänt samt verksamhetsmässigt.

-

Revisorer bolagets externrevisorer granskar verksamheten, både utifrån ett processperspektiv och genom ren siffergranskning. För 2020 kommer revisorerna från EY.

-

Lekmannarevisorer utses av ägarna. De ansvarar för löpande granskning av bolagets
status. Regelbundna möten under året sker med samtliga revisorer. Bolagets
lekmannarevisorer får också samtliga styrelsehandlingar. EY är sammankallande vid
lekmannarevisionsmötena.

Därutöver finns fler lagar, regler och kontrollmyndigheter som granskar olika delar av
verksamheten. Exempelvis är enheternas tillstånd utfärdade av Inspektionen för Vård och Omsorg
(IVO), som dessutom gör regelbundna inspektioner för att verifiera att verksamheten uppfyller de
lagar och krav som finns från lagstiftarna och likaså för att tillståndet fortsatt ska gälla.
Arbetsmiljöverket är en annan myndighet som gör sina granskningar.
Sammantaget är bedömningen att bolaget väl uppfyller både ändamål, syfte och ramar. Samtliga
de kontrollfunktioner som definieras i ägardokumenten finns. Samtliga berörda instanser uttrycker
överlag positiva omdömen kring hur bolaget drivs. Därutöver har externrevisorerna kontinuerligt
sedan 2001 lämnat en ren revisionsrapport utan anmärkningar. Vd och styrelse har beviljats
ansvarsfrihet.
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Riskbedömningsarbetet utifrån Interkontroll
Bolaget använder den så kallade COSO-modellen när riskbedömning utifrån en helhetssyn
genomförs. Årligen har omvärderingar genomförts, där risker både avförts och tillkommit.
Ekonomichef ansvarar för löpande uppföljning och dokumentation av internkontrollplanen.
Kontinuerlig dialog sker med bolagets Vd.
Processen innebär att styrelsen varje år får en genomgång inför nästkommande år där de
prioriterade riskerna och de planerade åtgärderna framgår. – Se ”Styrelsehandling nr 11a och
styrelsehandling 11b” från styrelsemötet 2020-12-17.
Dessutom sker en återrapportering till styrelsen tidigare under hösten där bolagsledningen redogör
för status på årets risker och de planerade åtgärderna. I samband med återrapporteringen lämnas
också en preliminär inriktning för nästkommande år. – Se ”Styrelsehandling nr 6a och
styrelsehandling 6b” från styrelsemötet 2020-09-03.
Därutöver sker löpande avrapporteringar i bolagsledningen för det åtgärdsarbete som pågår. Samt
redovisas löpande internkontrollpunkter för styrelse, revisorer och lekmannarevisorer. Under 2020
har internkontrollpunkterna ”Konjunktur och kommunernas ekonomiska förutsättningar”,
”Förfrågningar och utbud” och ”Hög affärsrisk” hamnat i fokus utifrån den efterfrågeminskning
som påbörjades hösten 2019 och kraftigt förstärktes under 2020 i samband med utbrottet av
Covid-19. Efterfrågeminskningen har medfört att försäljningen 2020 är 130 mnkr lägre än 2019.

Göteborg den 25 januari 2021
Katarina Ahlqvist
VD Gryning Vård

Andreas Hasselteg
Ekonomichef Gryning Vård

Gryning Vård • Post Box 5154, 402 26 Göteborg • Besök Kålltorpsgatan 2, Göteborg • Växel 031 703 39 50 • www.gryning.se • info@gryning.se

2020-11-05
Uppsiktsplikten 2020
ISGRs organisering av internkontrollarbetet innebär att medlemmarna i skolans ledningsgrupp ansvarar för
olika sakområden och bevakar och följer upp vad som sker inom repektive område. Återrapportering till
ledningsgruppen sker så snart en förändring inträffat. Återkoppling till ISGRs presidium och styrelse/nämnd
avseende riskanalys och internkontroll sker fortlöpande. Uppdatering av internkontrollplanen sker en gång per
termin. ISGR använder samma analysmodell som övriga enheter inom koncernen.
Vidare träffas ISGRs presidium, VD, ekonomichef, lekmannareviorer samt biträde till dessa två till tre gånger
per år för att gå igenom styrelsens arbete, riksbedömning och internkontroll, delårsrapport, löpande
granskning, lokalfrågan mm. Mötena protokolleras.
Tre till fyra gånger per år träffar ISGR GR:s förbundsdirektör och GR:s ekonomichef. Till GR skickar ISGR
kontinuerligt ekonomiska månadsrapporter samt styrelsehandlingar. Även dessa möten protokolleras. Under
hösten har information lämnats till förbundstyrelsen angående inhyrning av nya lokaler på Guldhedsgatan 6.
Självskattning
ISGR skall enligt ägardirektivet ha en dokumenterad god kvalitet i utbildningen.
ISGR är kvalitetssäkrat av Council of International School, CIS, sedan 2008 och har sedan dess upprätthålligt
ackrediteringen.
ISGR blir kontinuerligt granskad av IB- organisationen för att säkerställa att skolan arbetar enligt IB:s
intentioner. De senaste granskningarna på både MYP ( högstadiet internationella sektionen, och PYP (lågstadiet
internationella sektionen) blev väl godkända av IB- organisationen.
99% av alla elever i år 9 ( på nationella sektionen) respektive år 10 ( på internationella sektionen) har godkända
betyg och erhåller plats på gymnasiet.
ISGR har kontinuerliga möten med föräldraråd på samtliga avdelningar på skolan.
En föräldra- samt en elevenkät utförs en gång per läsår. Resultaten är genomgående goda.
Förbättringsområden som framförs är framförallt hur lokalerna ser ut och säkerheten i byggnaden på Götaberg.
Möten sker fortlöpande med ISGR:s Företagsgrupp där representanter för de företag är med som har flest
anställda vilka har barn som går på skolan.
Kontinuerlig samverkan sker med de skandinaviska och baltiska internationella skolorna i organisationen Nordic
Network. ISGR innehar två styrelseplatser i Nordic Network och detar varje år i konferenser med fortbildning
för ledning och pedagogsk personal. Nordic Network är numera en ideell förening med ekonomiskt säte i
Göteborg.
ISGR arbetar med systematiskt kvalitetssäkring och har utformat ett årshjul till stöd för detta arbete. En gång
om året redovisas arbetet med systematisk kvalitetsarbete och elevers resultat på båda sektionerna för ISGR:s
styrelse och nämnd.
Med anledning av ovan uppräknade insatser och åtgärder är ledningen för ISGRs bedömning att verksamheten
bedrivs i enlighet med fastställd bolagsordning och ägardirektiv.
Göteborg som ovan
Birgitta Sandström Barac
Verkställande Direktör
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Rambudget för
Göteborgsregionen (GR) 2022
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna föreliggande rambudget för GR 2022.
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2022
till 72,64 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2020-12-31.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2021-02-12 att översända ett
förslag till rambudget för GR år 2022 till medlemskommunerna med
hemställan om synpunkter senast 2021-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen
7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under
senare delen av 2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19
november och i förbundsfullmäktige 14 december.
Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från
och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför
2022. I förslaget finns en konsekvensbeskrivning av en minskning av
årsavgiften som innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt
effektivisering av GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser
gentemot medlemskommunerna.
Förbundsdirektören har även fått i uppdrag att utreda en eventuell frysning av
årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023
Kommunernas inkomna beslut och synpunkter sammanfattas och
kommenteras i föreliggande tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
•
•
•
•
•
•

Protokollsutdrag §275 förbundsstyrelsen 2021-05-07
Rambudget 2022
Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)
Plan och detaljbudget 2021 (länk)
Protokollsutdrag § 221
Styrelseärende 7 – 2020-11-27
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Förbundsfullmäktige – ärende 11
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-27, Diarienummer: 2021-00005.021

Bakgrund
Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att i samband med
beredning av samrådet inför budget 2022 redovisa vad årsavgiften används till
samt ta fram en konsekvensbeskrivning av vad det skulle innebära för
kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till tio procent.
Vid förbundsstyrelsens sammanträde 2020-09-24 presenterades ett antal
åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en sänkning av GR:s årsavgift
från medlemskommunerna på upp till tio procent. Som en konsekvens av att en
eventuell reduktion av årsavgiften med tio procent skulle få allt för stora
konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter togs därefter ett
omarbetat och reducerat förslag fram, som låg till grund för förbundsstyrelsens
beslut 2020-11-27. En minskning av årsavgiften får direkt negativa
konsekvenser inom olika områden, vilket framgår av bifogat styrelseärende 7,
från 2020-11-27. Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har
förslaget om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64
per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande
rambudget inför 2022.
Förbundsdirektören fick även i uppdrag att utreda en eventuell frysning av
årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023

Strategisk inriktning 2020-2023
Till rambudget 2022 bifogas strategisk inriktning för GR 2020-2023 som
antogs av förbundsfullmäktige 2019-06-18. Inga revideringar har gjort i detta
dokument, utan det ligger fast för hela perioden. Genom att den strategiska
inriktningen 2020-2023 nu på nytt översänds till medlemskommunerna för
synpunkter tillsammans med den årliga rambudgeten får kommunerna
möjlighet att ge inspel till förbundets fortsatta arbete med att möta
utmaningarna i strategin under 2022.

Utredning om GR:s politiska organisation
Nyckelordet i arbetet med den strategiska inriktningen har varit involvering.
Politiska grupper och nätverk inom GR fick under 2019 ge inspel kring vilka
utmaningar medlemskommunerna står inför under de närmaste åren.
På styrelsekonferensen 2019 diskuterade förbundsstyrelsen nästa steg i arbetet
med den strategiska inriktningen och landade i ett uppdrag till
förbundsdirektören att utreda vilken politisk organisation och struktur som är
mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. Utredningen är
genomförd och förbundsfullmäktige gav 2020-12-15 i uppdrag åt
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Förbundsfullmäktige – ärende 11
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-27, Diarienummer: 2021-00005.021

förbundsstyrelsen att med utgångspunkt från den genomförda utredningen ta
fram ett förslag på politisk organisation för GR inför mandatperioden 20232027.
Förbundsstyrelsen har uppdragit åt sitt presidium att ta fram arbetsformer
inför fortsatt process och i synnerhet inför diskussionen på strategidagen 19
mars. Presidiet har tillsatt en arbetsgrupp bestående av representanter från
respektive parti av de nio som har en plats i förbundsstyrelsen. Ett parti,
Demokraterna, har valt att inte delta i arbetsgruppen. Inriktningen på arbetet
ger följande tidplan:
•

7 maj 2021 – förslag till politisk organisation för kommande
mandatperiod antas av förbundsstyrelsen

•

15 juni - förslag till politisk organisation för kommande mandatperiod
antas av förbundsfullmäktige

•

Juni - september – Reviderad förbundsordning på remiss för
godkännande i kommunernas fullmäktige

•

14 december – förbundsfullmäktige fastställer ny förbundsordning

•

September 2022 – Val till kommunfullmäktige

•

1 januari 2023 – ny organisation inklusive förändrad förbundsordning
träder i kraft.

Sammanfattning av kommunernas yttranden i
budgetsamrådet
I skrivande stund har 11 kommuner inkommit med beslut i budgetsamrådet.
Lilla Edet har meddelat att de kommer att fatta beslut under april månad.
Kungälv har meddelat att man troligen inte fattar beslut i ärendet.
Kommunernas beslut sammanfattas i det följande.
Ale (KS)
Tillstyrker förslag till sänkt årsavgift och menar att ytterligare
kostnadsminskningar, prioriteringar och effektiviseringar bör övervägas under
kommande år med fokus på medlemsnytta.
Alingsås (KS)
Godkänner förslaget.
Göteborg (KS)
Tillstyrker förslaget. Noterar att tidigare lämnade synpunkter på utveckling av
regional samverkan inom kulturområdet har hanterats.
Socialdemokraterna skriver i ett yttrande att man är skeptisk till att
kulturfrågor eller andra frågor införlivas i GR så att det ökar årsavgiften och
skapar mer byråkrati.
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Förbundsfullmäktige – ärende 11
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-27, Diarienummer: 2021-00005.021

Härryda (KS)
Lämnar inga synpunkter på förslaget.
Kungsbacka (KS)
Har inget att erinra mot förslaget.
Kungälv
Har ej fattat beslut i ärendet.
Lerum (KS)
Tillstyrker förslaget.
Lilla Edet (KF)
Har inget att erinra mot förslaget.
Mölndal (KS)
Har inget att invända mot förslaget.
Partille (ordförandebeslut)
Ser positivt på en sänkning av årsavgiften och önskar en fortsatt tydlig
redovisning av vad medlemsavgiften används till. Förespråkar en oförändrad
avgift under 2023.
Stenungsund (KS)
Tillstyrker förslaget.
Tjörn (KS)
Har inget att erinra mot förslaget.
Öckerö (KS)
Ställer sig positiv till förslaget.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna

Budget 2022

4 (4)

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 275. Rambudget för Göteborgsregionen (GR) 2022
Diarienummer: 2021-00005.021
Beslut
Föreliggande tjänsteskrivelse godkänns med ändringen att beskrivningen kring
kulturutredningen utgår då utredningen ännu inte är politiskt färdigbehandlad.
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna föreliggande rambudget för GR 2022.
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2022
till 72,64 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2020-12-31.
Sammanfattning av ärendet
Förbundsstyrelsen beslöt vid sammanträde 2021-02-12 att översända ett
förslag till rambudget för GR år 2022 till medlemskommunerna med
hemställan om synpunkter senast 2021-04-01. Beslut fattas i förbundsstyrelsen
7 maj och förbundsfullmäktige 15 juni. Rambudgeten kompletteras under
senare delen av 2021 med en detaljbudget som beslutas i förbundsstyrelsen 19
november och i förbundsfullmäktige 14 december.
Enligt förbundsstyrelsens beslut 2020-11-27, § 221, har förslaget om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från
och med verksamhetsåret 2022 arbetats in i föreliggande rambudget inför
2022. I förslaget finns en konsekvensbeskrivning av en minskning av
årsavgiften som innebär minskade bidrag till vissa organisationer, samt
effektivisering av GR:s verksamhet, vilket kan minska operativa insatser
gentemot medlemskommunerna.
Förbundsdirektören har även fått i uppdrag att utreda en eventuell frysning av
årsavgiften till och med år 2023, vilket kommunerna eventuellt har att ta
ställning till först inför rambudget 2023
Kommunernas inkomna beslut och synpunkter sammanfattas i föreliggande
tjänsteskrivelse.
Yrkanden
Miguel Odhner (S) yrkar bifall till förslaget med en ändring i tjänsteskrivelsen
som innebär att beskrivningen kring kulturutredningen utgår, då utredningen
ännu inte anses politiskt färdigbehandlad.
Miguel Odhners yrkande biträds av Alliansen via Axel Josefson (M) och
Sverigedemokraterna via Jörgen Fogelklou (SD).

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Miguel Odhners yrkande och finner att
förbundsstyrelsen har godkänt yrkandet.
Beslutsunderlag
Rambudget 2022
Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk)
Plan och detaljbudget 2021 (länk)
Protokollsutdrag § 221
Styrelseärende 7 – 2020-11-27
Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Rambudget 2022

EKONOMI
BUDGETÖVERSIKT 2021–2022
I juni 2019 fattade förbundsfullmäktige beslut om en ny strategisk inriktning för åren 2020–2023.
Den innehåller sex utmaningar som förbundsstyrelsen har i uppdrag att särskilt arbeta med under
ovannämnda period. För att uppnå en god ekonomistyrning behöver ekonomin vara integrerad med
styrningen av verksamheten.
Enligt SCB:s befolkningsstatistik per den 1/11 2020 uppgick antalet invånare i Göteborgsregionen
till 1 049 262 vilket är en ökning med 7 412 invånare jämfört med 31/12 2019.
Den definitiva årsavgiften för 2022 kommer baseras på befolkningstal per 31/12 2020 och angiven
årsavgift för 2022 i detta underlag ska därför ses som preliminär. Förbundsstyrelsen föreslår förbundsfullmäktige att reducera årsavgiften för medlemskommunerna från och med 2022. Förslaget
är att årsavgiften per invånare sänks från 75,52 kr/invånare till 72,64 kr/invånare. Föreslagen budget
för 2022 är beräknad på den föreslagna lägre nivån.
Årsavgiften beräknas efter föreslagen reduktion utgöra cirka 12 procent av GR:s beräknade omsättning 2022.
Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU,
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samverkansavtal.

RESULTATBUDGET 2021 SAMT PROGNOS 2022, TKR.
GR:s rambudget beslutas i juni av förbundsfullmäktige efter det att samrådsunderlaget beretts.
GR arbetar därefter under hösten fram detaljbudget för det kommande året och i december månad
fastställer sedan förbundsfullmäktige GR:s detaljbudget inför kommande verksamhetsår. Resultatbudgeten är en sammanställning över de kostnader och intäkter GR räknar med under respektive
verksamhetsår.
GR har beslutat om en underbalanserad budget 2021 på 4 500 tkr framför allt kopplat till en fortsatt planerad insats inom Gymnasieantagningens IT-utveckling. Dessa medel avräknas från de sedan
tidigare öronmärkta medlen från erhållna intäkter från tecknat samverkansavtal med STORSTHLM.
GR:s ordinarie verksamhet beräknas redovisa ett positivt resultat på +500 tkr för såväl 2021 som
för 2022.
GR:s verksamhet anpassas efter erhållen finansiering. Detaljbudgeten är i ekonomisk balans i
enlighet med de av förbundsstyrelsen antagna riktlinjerna för God ekonomisk hushållning. För att
skapa stabilitet i verksamheten behöver GR ha ett positivt resultat. På GR finns fortfarande en solid
grund att stå på även efter det beslutade ianspråktagandet av del ur det egna kapitalet under 2021.
Resultatbudgeten nedan visar budgeterade intäkter, budgeterade kostnader samt budgeterat
resultat för fastställd budget 2021 samt prognos 2022.

RESULTATBUDGET GR (TKR)
Verksamhetens intäkter
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning
Verksamhetens resultat
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat efter finansiella poster
Extraordinära poster

Inkomstskatt
Årets resultat
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Budget 2021
622 606
50 125
28 556
-624 785
-2 971
-5 150
-5 150
650

GR

Budget 2022
624 196
51 657
27 583
-622 186
-2 500
-490
-490
1 000

-4 500
-

-10
500
-

-4 500

500

BALANSBUDGET OCH NYCKELTAL
GR använder sig av nyckeltalen Soliditet och Likviditet för att säkerställa den finansiella ställningen
på kort och lång sikt.
Soliditet definieras här som eget kapital i förhållande till balansomslutningen. Soliditeten anger
den finansiella ställningen på lång sikt, det vill säga vilken beredskap som finns för att möta oförutsedda händelser, till exempel framtida resultatförsämringar.
Likviditet definieras här som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager) och
kortfristiga skulder. Likviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de löpande betalningarna.

Medlemskommunernas årsavgifter
GR:s årsavgift låg still från 2003 då avgiften uppgick till 68,11 kronor per invånare. En teknisk
justering av årsavgiften 2010 med 4 kronor genomfördes när FoU i Väst inkorporerades som en
ordinarie verksamhet inom GR. Dessa 4 kronor hade fram tills dess fakturerats vid sidan av års
avgiften. Ungefär samtidigt beslutade förbundsstyrelsen om höjt bidrag till Västkuststiftelsen med
2  kronor per invånare. Sammanlagt blev då avgiften 74,11 kronor per invånare.
Inför budget 2018 höjdes årsavgiften med 1,41 kr per invånare till 75,52 kronor per invånare till
följd av nya uppdrag som GR anförtrotts i form av samordningsansvar kring kommunernas gemensamma agerande i hälso- och sjukvårdsfrågor på delregional nivå samt för beredningsansvaret för det
delregionala kollektivtrafikrådet (DKR). Förbundsstyrelsen föreslår en sänkning av årsavgiften med
2,88 kr från och med 2022. Föreslagen årsavgift från 2022 blir då 72,64 kr/invånare.
Hur årsavgiften fördelar sig per medlemskommun för 2021 tillsammans med förslag 2022 efter
reduktion framgår av tabell nedan.

Årsavgiftens fördelning per kommun 2021
samt förslag 2022, (tkr)

Balansbudget 2021–2022, tkr.

BALANSBUDGET
TILLGÅNGAR
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar
II. Materiella anläggningstillgångar
III: Finansiella anläggningstillgångar

GR
Budget
2021-12-31
35 593
5 727
10 775
19 091

Budget
2022-12-31
33 093
3 692
10 310
19 091

B. Bidrag till infrastruktur

-

-

C. Omsättningstillgångar
I. Förråd mm
II. Fordringar
III. Kortfristiga placeringar
IV. Kassa & Bank
S:A TILLGÅNGAR

320 933
38 409
92 539
189 985
356 526

275 738
18 111
73 305
184 322
308 831

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER
A. Eget kapital
41 074
I. Årets resultat
-4 500
II. Resultatutjämningsreserv
III. Övrigt eget kapital
45 574
B. Avsättningar

41 574
500
41 074

-

-

C. Skulder
I. Långfristiga skulder
II. Kortfristiga skulder

315 452
315 452

267 257
267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
& SKULDER

356 526

308 831

12,8%
89,6%

13,3%
96,4%

Soliditet
Likviditet (kassalikv)
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ÅRSAVGIFT
Kommun

2021

2022

Ale

2 371

2 307

Alingsås

3 128

3 024

Göteborg

43 747

42 360

Härryda

2 868

2 772

Kungsbacka

6 374

6 163

Kungälv

3 499

3 414

Lerum

3 214

3 118

Lilla Edet

1 066

1 034

Mölndal

5 238

5 083

Partille

2 967

2 869

Stenungsund

2 022

1 960

Tjörn

1 210

1 173

Öckerö

975

941

Summa

78 681

76 218

GR transfererar till följande organisationer
Transfereringarna fastställs årligen av förbundsstyrelsen i detaljbudgetprocessen.
Transfereringarna till Västkuststiftelsen och till Västkom är rörliga och varierar utifrån antalet
kommuninvånare. Den totala årsavgiften till GR för 2022 uppgår till 76 218 tkr. Av den
sammanlagda årsavgiften beräknas sedan 35 procent eller 25,42 kronor per kommuninvånare
att transfereras vidare till andra regionala organisationer.
Airport Region Conference (ARC) är en ideell förening. Medlemmarna på frivillig basis
är regioner, kommuner och andra offentliga organisationer i Europa som har en internationell
flygplats i grannskapet. Uppdraget är att balansera de ekonomiska fördelarna med att ha en
flygplats i regionen mot dess miljöpåverkan och livskvalitet för medborgarna. Föreslås utgå
från och med år 2022.
Business Region Göteborg (BRG): ett aktiebolag som är helägt av Göteborg Stad.
 ppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv
U
i Göteborgsregionens medlemskommuner. Samarbetet med BRG är reglerat i samverkans
avtal där bolaget arbetar med näringslivsutveckling i ett regionalt perspektiv tillsammans med
Göteborgsregionens medlemskommuner.
GU Reväst är en enhet inom Handelshögskolan. Uppdraget är att genom seminarier, konferenser och samtal stärka banden mellan de olika aktörerna samt vara ett informationsforum
och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Föreslås utgå från
och med år 2022.
Göteborg & Co är är ett aktiebolag helägt av Göteborgs Stad. Uppdraget är att Göteborg &
Co ska vara en, i internationell jämförelse, ledande samverkansplattform för destinations
utveckling. Besöksnäringen är en av de största och snabbast växande basnäringarna i Sverige.
Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samverkan. Under 2019 har avtalet varit föremål för uppdatering.
Internationella Skolan Göteborgsregionen (ISGR) är ett av GR helägt aktiebolag. ISGR
har Göteborgsregionen som upptagningsområde. ISGR startades 1997 utifrån ett långtgående
behov av en internationell skola och i samverkan med de 13 medlemskommunerna, regionens
näringsliv och universitetsverksamhet. Föreslås utgå från och med år 2022.
Urban Futures är ett internationellt forsknings- och kunskapscentrum som arbetar med
hållbar stadsutveckling. Alla projekt som genomförs drivs tillsammans av praktiker och
forskare. GR är en av åtta partnerorganisationer.
Västkuststiftelsen: en stiftelse med huvudmännen Västra Götalandsregionen, Region
Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Uppdraget är att bevara och vårda den
västsvenska naturen och stimulera friluftslivet.
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom) är en sammanslutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna
kommunernas intressen på en regional nivå.

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)

TRANSFERERINGAR
Organisation

ARC
BRG
GU Reväst
Göteborg & Co
ISGR
Urban Futures
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

Budget 2021
32
20 000
60
1 100
1 000
400
1 975
3 988
28 556

Budget 2022
20 000
1 100
400
1 975
4 108
27 583
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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Förbundsstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-11-27
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

Protokollsutdrag
§ 221. Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
Diarienummer: 2020-00230
Beslut
Föreliggande förslag om att reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till
72,64 per invånare från och med verksamhetsåret 2022 arbetas in i GR:s
rambudget inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna
hanterar under våren 2021.
Förbundsdirektören får i uppdrag att utreda en eventuell frysning av årsavgiften till
och med år 2023.
Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beslutsunderlag
Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
Yrkanden
Ordföranden yrkar bifall till utsänt förslag samt yrkar därutöver att
förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda en eventuell frysning
av årsavgiften till och med år 2023.
Miguel Odhner (S) samt Martin Wannholt (D) yrkar bifall till ordförandens
yrkande inklusive tilläggsyrkandet.
Karin Pleijel (MP) yrkar tillsammans med Daniel Bernmar (V) avslag på utsänt
förslag inklusive ordförandens tilläggsyrkande.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på utsänt förslag och finner att det bifallits.
Ordföranden ställer proposition på tilläggsyrkandet och finner att det bifallits.
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR
från och med 2022
Förslag till beslut
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att godkänna föreliggande förslag om att
reducera årsavgiften från 75,52 kronor per invånare till 72,64 per invånare från och
med verksamhetsåret 2022.
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att detta förslag arbetas in i GR:s rambudget
inför 2022 och bereds i samrådsunderlaget som medlemskommunerna hanterar
under våren 2021.

Sammanfattning av ärendet
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudget 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
I tjänsteskrivelse som lyftes till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 2020-09-24
presenterade ett antal åtgärder att vidta i en omfattning som motsvarar en
sänkning av GR:s årsavgift från medlemskommunerna på upp till tio procent. En
neddragning av årsavgiften i den storleken skulle få stora negativa konsekvenser i
verksamheten i paritet med storleken på neddragningen. Finansiellt fungerar inte
förbundet som en anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt
bolag. Förbundet är mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större
koncern. Årsavgiften har ett högt värde som bekräftelse på den överenskommelse
som fattats mellan kommunerna trots att den utgör en mindre del av förbundets
omsättning. En minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom
följande områden – i relation till storleken på neddragningen.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det innebär
att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till våra 13 medlemskommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka
73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklingskapacitet inom GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt
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•

•

förtroende för GR. Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla
igång samarbeten och relationer som byggts upp under lång tid kan
riskera förtroendet för förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och avstämning
sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och handlingskraft för
förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas anställda
komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•
•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna
framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso- och sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på ett
effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering, kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning. Årsavgiften
finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling till
EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

En del av de ursprungliga åtgärderna som lyftes fram påverkar GR:s olika
transfereringar till andra organisationer. I ett fall föreslogs även en förändring i
nuvarande ekonomimodell där finansiering som idag tas in via årsavgift istället
föreslås tas in direkt från medlemskommunerna.
Som en konsekvens av att en eventuell reduktion av årsavgiften med 10 procent
skulle få allt för stora konsekvenser för såväl GR som för våra samverksanparter
uppdrog förbundsstyrelsens presidium till förbundsdirektören att ta fram ett
omarbetat och reducerat förslag. Ett sådant presenterades på förbundsstyrelsens
sammanträde 2020-10-16 och det är det förslaget som nu ligger till grund för detta
beslutsärende.
Beskrivning av pågående process och tidplan
• 24 september - En första inledande presentation av det pågående arbetet och
med de förslag som föreligger presenterades vid förbundsstyrelsens möte
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• 16 oktober – fortsatt diskussion i förbundsstyrelsen efter insamlade
synpunkter.
• 27 november 2020 – beslut fattas i förbundsstyrelsen. Beslutet om
oförändrad alternativt justerad årsavgift till GR påverkar rambudget 2022.
• December 2020-januari 2021 – beslutet ligger till grund för det ordinarie
arbetet med samrådsunderlag inför rambudget 2022
• 12 februari 2021 – beslut om samrådsunderlag i förbundsstyrelsen
• Februari 2021 – april 2021 - samråd i medlemskommunerna
• Maj 2021 – FS fattar beslut inför FFM
• Juni 2021 – beslut i förbundsfullmäktige om budget 2022

Beslutsunderlag
• Bilaga 1: Matris med belopp och konsekvensbeskrivning utifrån lagda förslag
BESKRIVNING AV ÄRENDET

Bakgrund och syfte
I samband med kommunernas samråd inför rambudget för GR 2021 aktualiserades
frågan om storleken på kommunernas årsavgift till GR. I dagsläget är årsavgiften
75,52 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till befolkningsunderlaget i Göteborgsregionen.
Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram årsavgiften i sina återkopplingar till GR. Ale, Härryda och Lilla Edet ville se en
sänkning av årsavgiften och en anpassning av verksamheten utifrån detta. Ale
ansåg även att GR utifrån sitt uppdrag ska fokusera på, och se över, verksamhetens
nytta för samtliga medlemskommuner. Härryda ansåg att inga nya verksamheter
inom GR ska startas som kräver högre kostnader per invånare och att GR även bör
se över transfereringarna till andra organisationer. Lilla Edet menade att GR:s
verksamhet ska fokuseras på kommunernas kärnverksamheter. Mölndal ville få en
konsekvensbeskrivning av en sänkning av årsavgiften med tio procent och Partille
förordade en oförändrad årsavgift men önskade en tydlig redovisning av
årsavgiften används till.
Vid förbundsstyrelsens behandling av rambudgeten inför 2021 för GR 2020-05-08
uppdrog förbundsstyrelsen åt förbundsdirektören att, med hänsyn tagen till
inkomna synpunkter, i samband med beredning av samrådet inför budget 2022
redovisa vad årsavgiften används till samt ta fram en konsekvensbeskrivning av
vad det skulle innebära för kommunalförbundet att sänka årsavgiften med upp till
tio procent.
GR:s uppdrag
GR:s uppdrag beskrivs i förbundsordningen. Här står bland annat att GR ska verka
för samarbete över kommungränserna, skapa mervärde för medlemskommunerna

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022

3 (10)

Förbundsstyrelse – ärende 7
Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef
Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230

samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbundsordningen har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för åren
2020–2023. Inriktningen beskriver sex utmaningar som Göteborgsregionen främst
behöver fokusera på för att uppnå målen i Hållbar tillväxt samt Vision Västra
Götaland. Det finns också en årlig rambudget kopplad till inriktningen.
Hållbar tillväxt är ett långsiktigt mål- och strategidokument. Här slås fast att
Göteborgsregionen ska vara en stark och tydlig tillväxtregion i Europa – en region
som är attraktiv att leva och verka i samt besöka. Regionen ska utvecklas i balans
mellan de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna. Strukturbild för
Göteborgsregionen innehåller regionala överenskommelser för fysisk planering.
Vision Västra Götaland – det goda livet är gemensam för hela territoriet.
Plan och detaljbudget som beslutas av fullmäktige i december beskriver vilka
aktiviteter GR ska genomföra under året. Planen följs upp under året i två
delårsrapporter samt i årsredovisningen.
Alla län ska enligt lag ha en regional utvecklingsstrategi, och i Västra Götalands län
är det Västra Götalandsregionen som är ansvariga för att ta fram strategin.
Tidsperiod för nästa strategi är 2021–2030, RUS 2030, och den tas fram i nära
samarbete med många aktörer, så även kommuner och kommunalförbund.
Byggstenar i GR:s ekonomi
Medlemskommunerna bidrar finansiellt på olika sätt för att öka utvecklingskapaciteten i den egna kommunen genom att arbeta tillsammans i GR. Förbundet
har ett antal olika finansieringskällor för att genomföra uppdragen som är
formulerade i förbundsordningen. Finansiellt fungerar inte förbundet som en
anslagsfinansierad kommunal förvaltning eller ett kommunalt bolag. Förbundet är
mer att jämföra med en utvecklingsorganisation i en större koncern.
Diagram 1. Omsättningen olika delar på GR
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Som framgår av cirkeldiagrammet ovan uppgick årsavgiften till 76 469 tkr för
helåret 2019. Det motsvarade ungefär 15 procent av GR:s totala omsättning som
uppgick till 518 451 tkr för samma år. Trots att årsavgiften utgör en mindre del av
den totala omsättningen i förbundet så har den ett högt värde som bekräftelse på
den överenskommelse som fattats mellan kommunerna. Den utgör kärnan i
ekonomin.
Årsavgiften räknas upp med befolkningstillväxten i Göteborgsregionen, vilket
innebär en 1,1--1,3 procents ökning per år. Denna uppräkning täcker inte kostnadsökningen vilket innebär att det finns en inbyggd årlig effektivisering i systemet.
Övriga 85 procent av GR:s verksamhet finansieras genom olika slags externa medel
såsom projektintäkter, samverkansavtal, statsbidrag och deltagaravgifter, se
diagram 1. Exempel på viktiga externa finansiärer är Västra Götalandsregionen,
Vinnova, Tillväxtverket, ESF, SKR, Skolverket, Länsstyrelsen m.fl.
Av den samlade årsavgiften transfereras 37 procent (28 640) tkr vidare till olika
samverkansorganisationer. Hur dessa transfereringar för innevarande år fördelas
till våra olika samverkansparter framgår av nedanstående tabell.
Tabell 1: Transfereringar 2020, budget (tkr)

Organisation

Budget 2020

ARC

33

BRG

20 000

Europa Direkt
GU Reväst

200
60

Göteborg & Co

1 100

ISGR

1 000

Mistra
Västkom
Västkuststiftelsen
Totalt

400
1 975
3 872
28 640

En specifikation över hur den delen av årsavgiften (mkr) som används inom GR
efter transfereringar framgår av nedanstående cirkeldiagram.
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Diagram 2

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk förknippad med
neddragning av årsavgiften.
Konsekvenserna som beskrivs som en effekt av föreslagna åtgärder uppstår dels
inom ramen för det arbete som görs inom de sektorer som beskrivs i diagram 2
ovan förutom två: Gymnasieantagningen och FoU i Väst, men också i diagrammet
som visar förbundets olika finansieringskällor (diagram 1). Den största ekonomiska
risken är att finansiering till gemensamma projekt från externa parter minskar.
Coronapandemin och kopplingen till effekterna av sänkt årsavgift
Coronapandemin påverkar hela samhället, så även i GR:s verksamhet.
Konsekvenserna utifrån covid-19 har inneburit stora verksamhetsanpassningar.
Sedan pandemins utbrott har samverkan mellan kommun och region förstärkts
genom ett intensivt arbete för att möta utmaningarna. GR har tagit en aktiv roll
med att stärka befintliga samverkansstrukturer och arbetar nära Västra Götalandsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan
Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlemskommunerna. Det handlar bland annat om att dela kunskap, diskutera aktuella
frågor och arbeta utifrån gemensamma rutiner.
Under året har GR som organisation förlorat intäkter för flera miljoner kronor på
grund av inställda utbildningar, konferenser och mässor. GR:s ledningsgrupp
arbetade under våren fram en riskbedömning för ekonomisk påverkan på kort
(fram till sommaren), mellanlång (hösten) och lång sikt (årsskiftet och därefter).
En handlingsplan med åtgärder har arbetats fram och verkställs under året.
Samtidigt har organisationen blickat framåt och ställt om verksamheten utifrån nya
behov i våra medlemskommuner vilket bidragit till att utmaningarna så här långt
har kunnat lösas. Ledningsgruppen i GR följer kontinuerligt utvecklingen för att
kunna fatta de beslut som krävs utifrån myndigheternas rekommendationer och
utifrån hur pandemin kan komma att påverka verksamheten framgent.
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Till skillnad från alla kommuner och regioner i Sverige, som erhåller bidrag och
kompensationer för ökade kostnader och lägre skatteintäkter, har GR inga möjligheter att som kommunalförbund kunna ansöka om och/eller erhålla bidrag ur de
paket som regeringen sjösatt under vår/sommar.
Konsekvenser för verksamheten av en sänkning av årsavgiften
Förbundsdirektören fick primärt i uppdrag att till förbundsstyrelsen redovisa och
konsekvensbeskriva en eventuell reduktion av årsavgiften på upp till tio procent.
Då de negativa konsekvenserna skulle bli allt för stora ombads förbundsdirektören
att ta fram ett omarbetat och reducerat förslag. Förslaget skulle inte i förlängningen
innebära att våra samverkanspartners skulle behöva vända sig direkt mot våra
medlemskommuner om motsvarande belopp. Ett nytt förslag presenterades vid
förbundsstyrelsens möte 2020-10-16 och som innebar en reduktion av årsavgiften
med cirka 4 procent. I det senare förslaget var framför allt de tidigare
reduktionerna av lämnade bidrag till BRG och Göteborg & Co ej längre berörda.
Den finansiella effekt av vad den föreslagna minskningen innebär per kommun
framgår av nedanstående tabell. Ur densamma framgår att den direkta ekonomiska
effekten för GR:s medlemskommuner varierar allt från 37 tkr för vår minsta
medlemskommun till 1 668 tkr för vår största medlemskommun.
Tabell 2. Finansiell konsekvens av föreslagen reduktion av årsavgiften med 4%

Kommun

Avgift 2021 enl plan

Minus 4%

Skillnad

Ale

2 371 479

2 281 041

-

90 438

Alingsås

3 128 038

3 008 749

-

119 290

Göteborg

43 747 301

42 078 972

-

1 668 329

Härryda

2 868 023

2 758 649

-

109 374

Kungsbacka

6 373 510

6 130 453

-

243 058

Kungälv

3 499 295

3 365 847

-

133 448

Lerum

3 214 735

3 092 140

-

122 596

Lilla Edet

1 065 512

1 024 878

-

40 634

Mölndal

5 238 369

5 038 601

-

199 768

Partille

2 967 105

2 853 953

-

113 152

Stenungsund

2 022 199

1 945 081

-

77 118

Tjörn

1 209 528

1 163 402

-

46 126

Öckerö

975 416

938 218

-

37 198

Summa

78 680 512

75 679 984

-

3 000 528

GR befinner sig i ett omfattande omställningsarbete för att klara ingångna avtal och
påbörjade uppdrag utifrån de konsekvenser som Coronapandemin haft och
kommer att ha på verksamheten. Organisationen ställer om i alla verksamhetsdelar
för att möta medlemskommunernas nya behov av insatser som blivit tydliga under
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coronapandemin. Det gäller exempelvis omställning i näringslivet genom
kompetenshöjande insatser och matchning av olika slag (Kompetensnavet,
Branschråden) insatser inom äldreomsorgen (samordning mellan kommuner och
utbildningssamordnare inom den statliga satsningen äldreomsorgslyftet) stöd i
skolans pedagogiska verksamhet när undervisningen ska ske digitalt. Det handlar
också om insatser inom området infrastrukturplanering när tidplanen för att ta
fram regional och nationell plan ändras. Organisationens flexibilitet och möjlighet
att möta tempoväxlingar i handlingskraft är en förutsättning för snabb omställning.
Aktörer med uppdrag att utveckla samhället genom att fördela utvecklingsmedel
letar efter professionella och mogna mottagarorganisation som klarar att äga och
driva komplexa utvecklingsprojekt. Detta gör GR.
Flertalet finansiärer premierar större samverkansprojekt med många deltagande
parter. GR är en av Västsveriges stora projektägare och arbetar med effektiva
metoder för att utveckla och leda stora projekt som når breda målgrupper i de
kommunala verksamheterna. GR har det tydliga uppdraget att stärka medlemskommunernas möjligheter att ta del av olika slag av finansiering och att växla upp
insatta medel oavsett om det gäller pengar eller arbetstid. Den ekonomiska effekten
uppstår exempelvis genom att medlemskommunerna tillsammans uppnår storskalighet i sättet att arbeta med utvecklingsprojekt. Kommunerna samordnar sig
smart kring vissa funktioner inom kärnverksamheten. Utvecklingskapaciteten ökar
i och med det gemensamma arbetet i förbundet.
GR:s nätverksstruktur möjliggör för kommunerna att tillsammans prioritera
strategiska frågor och större samverkansprojekt, samt bidrar till spridning av
resultat, tillvaratagande av erfarenheter och hävstångseffekter som kan vara svåra
att nå för en enskild kommun.
Minskning av årsavgiften får direkt negativa konsekvenser inom följande områden
– i relation till storleken på neddragningen. Ett antal exempel på dessa
konsekvenser redovisas här nedan.
•

•

Att organisationen kan vara snabb och flexibel i arbete gentemot
medlemskommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss
del av medarbetarnas tid finansieras av årsavgift. Här finns en stor risk
förknippad med neddragningen av årsavgiften.
Samarbeten med tredje part som bidrar med externa medel. Det
innebär att intäkterna till förbundet och därmed indirekt till medlemskommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73
mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlemskommunerna). Idag har tredje part ett högt förtroende för GR.
Att dra ner på tiden för att dels etablera, dels hålla igång samarbeten och
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•

•

relationer som byggts upp under lång tid kan riskera förtroendet för
förbundet.
De samverkansytor, bland annat nätverk, där interaktion och
avstämning sker med medlemskommunerna. Lyhördhet och
handlingskraft förbundet påverkas i relation till medlemskommunerna.
Till delar kan även kompetensutvecklingen för kommunernas
anställda komma att påverkas eftersom del av den tid som krävs för
omvärldsbevakning för att hålla kompetensutvecklingsinsatserna
relevanta och på en hög nivå, till del finansieras av årsavgiften.

Årsavgiften används också för att finansiera tid för att bevaka och påverka utifrån
storstadsregionens intressen.
•

•
•

•

•

Hälso- och sjukvård (VGR) – möjligheten att bistå medlemskommunerna framtida utmaningar kopplade till kommunal hälso-och
sjukvård minskar.
Minskade möjligheter att samordna statligt finansierade insatser på
ett effektivt sätt för medlemskommunernas räkning, såsom GR gör idag.
BHU (VGR) – tillväxt och regional utveckling kräver mycket samverkan
inom områden som infrastruktur, samhällsplanering,
kompetensförsörjning, klimat, miljö, näringslivsutveckling, utbildning.
Årsavgiften finansierar delar av dessa insatser.
ESF och Tillväxtverket (EU) – Viktiga externa finansiärer med koppling
till EU:s fonder och program. Här krävs bevakning och dialog för att GR ska
vara en relevant samverkanspartner och få tillgång till medel som stödjer
arbetet inom den strategiska inriktningen för medlemskommunerna i GR.
BRG, Göteborg & Co och Urban Futures. Avtalssamverkan.

Ett beslut om reduktion på föreslagna 4 procent, vilket motsvarar 3 000 tkr, får
självfallet konsekvenser som beskrivs i handlingen. Det omarbetade förslaget och
dess åtgärder som nu lyfts fram i denna handling innebär en omställning i GR:s
interna verksamhet på motsvarande 1 708 tkr med de konsekvenser som det
innebär i form av interna effektiviseringar, omställningar och personalreduktioner.
De föreslagna åtgärderna innebär också att de belopp som transfereras till
samverkansparter föreslås reduceras med 1 292 tkr, med de konsekvenser som
beskrivs i underlaget. Här ingår inte den in kind-tid som läggs ner i samband med
dessa samarbeten.
I bifogad matris – bilaga 1 - presenteras de åtgärder som avses att vidtas och dess
konsekvenser, om beslut om sänkt årsavgift fattas i enlighet med förslaget.

Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag
Lämnade bidrag

ARC

Europa Direkt

Reväst

Belopp

32 500

200 000

60 000

Bilaga 1

Konsekvens
Medlemskapet i Airport Region Conference (ARC) delas mellan Göteborgsregionen och Härryda kommun. ARC har
under de senaste åren utvecklats mer mot att vara en organisation för flygplats-kommuner och har stort fokus på
flygplatsen som organisation. ARC har successivt närmat sig organisationer som samordnar flygbolag snarare än
att närma sig regionala planeringsfunktioner. År 2019 valde Region Stockholm att lämna ARC. För GR:s del kan
flygplatsfrågorna, främst frågor rörande tillgänglighet till flygplatsen, hanteras inom det europeiska samarbetet
The Network of European Metropolitan Regions and Areas (METREX) samt inom Eurocities gruppering för
storstadsregioner. GR deltar i METREX som självständig part och i Eurocities Metropolitan Group på Göteborgs
stads mandat. Utträde ur ARC skulle minska nuvarande utgifter men motsvarande summa skulle belasta Härryda
kommun om de fattar beslut att ha kvar sitt medlemskap i ARC.

Europa Direkt Göteborgsregionen (EDGR) drivs under 2018–2020 i ett partnerskap mellan Göteborgs Stad, GR och
Västra Götalandsregionen (VGR). EDGR:s uppdrag är att förmedla information och besvara frågor om EU på ett
neutralt vis till den invånare som efterfrågar detta. Verksamheten är i första hand till för invånare i
Göteborgsregionens 13 kommuner. Under perioden 2018-2020 har fåtal av EDGR:s evenemang genomförts i GRkommuner utanför Göteborg, och besökarna till arrangemangen på Stadsbiblioteket i Göteborg har i liten
utsträckning kommit från kranskommunerna. GR gör därför bedömningen att nyttan och mervärdet för GR:s
medlemskommuner inte motsvarar den kravbild som fanns i början av programperioden.

Reväst är ett samarbetsorgan och en plattform för kunskapsutbyte mellan offentlig sektor, näringsliv och akademi
kring Västsveriges regionala utveckling. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt
på samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna och öka kunskapen om utvecklingen i Västsverige.
GR är en starkt bidragande aktör i arbetet, och medlemskommunerna kan genom medlemskapet ta del av
aktuella seminarier och föreläsningar kostnadsfritt. Konsekvensen blir att vi tappar kontakten med den arenan
och omvärldsbevakning/samverkan.

ISGR

1 000 000

Summa bidrag

1 292 500

Vår internationella skola, ISGR, har nu under ett antal år erhållit bidrag till sin lokalfond i syfte att klara framtida
ökade lokalkostnader när skolan skulle komma in i nya och större lokaler. Detta arbete och den framtida
målbilden har av olika anledningar nu reviderats till att omfatta tillbyggnad på Guldhedstomten. Fullständig kalkyl
finns ännu inte framtagen men den framtida lokalkostnaden torde bli lägre än planerat då ju avsikten från början
var "en skola under samma tak". Tankegången från början när beslut togs i förbundsstyrelsen var också att
bidraget skulle löpa på fram till 2020/2021 för att därefter omprövas. Skolan erhåller dessutom idag en IKE som är
4% högre än för andra skolor för delvis samma syfte.

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb.

660 000

Effektivisering GR

1 047 500

Summa GR

1 707 500

Totalt

3 000 000

GR har, tillsammans med Göteborgs stad, byggt upp en organisation för kommunernas lagstadgade mätningar av
luftkvaliteten. I organisationen ingår även ett tiotal företag som omfattas av liknande lagkrav. Verksamheten
bedrevs tidigare som en integrerad del av GR men omvandlades 2017 till ett förbund där GR:s
medlemskommuner och företagsmedlemmarna har lika stort inflytande. Det är dock GR som organisation som är
medlem i Luftvårdsförbundet. Kommunernas inflytande regleras via styrgruppen för Miljö och samhälls-byggnad.
Göteborgs stad omfattas av andra lagkrav än övriga kommuner och bedriver en egen luftmätnings-verksamhet.
Förbundet samordnar stadens och förbundets mätningsverksamhet. GR skulle med fördel kunna överlåta
medlemskapet i Luftvårdsförbundet på respektive kommun. Det skulle skapa en närmare koppling mellan
mätverksamheten och den kommunala planeringen. För GR:s del skulle det innebära en minskning av
kostnaderna med 660 tkr. För kommunernas del skulle det innebära att 660 tkr fördelas ut på de tolv
kranskommunerna.
Översyn av GR-gemensamma funktioner och övriga stödfunktioner ute i verksamheten men kan även omfatta
intern omställning av resurser. Reduktion medför att GR måste avstå vissa operativa insatser gentemot
medlemskommunerna vilket kan skapa en negativ hävstångseffekt i det arbete som GR bedriver i syfte att söka
och erhålla externa medel. Minskar möjligheterna till uppväxling av medel till gemensamma projekt. Risk att
förlora spetskompetens.

Förbundsfullmäktige – ärende 12
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Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2019-00391.010
Datum: åååå-mm-dd

Reviderad politisk organisation
för GR
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk
organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.

Sammanfattning av ärendet
På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska
inriktningen och hur Göteborgsregionens kommuner ska möta dessa
utmaningar ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen
förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och
struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.
En utredning genomfördes under våren 2020 genom dokumentgenomgång och
intervjuer. Förbundsstyrelsen fick ta del av ett första diskussionsunderlag
2020-09-24. Ett andra diskussionsunderlag kompletterat med ett antal
scenarier för vidare diskussion presenterades för förbundsstyrelsen 2020-1016. Utredningen visar att det finns en stark uppslutning från
medlemskommunerna att fortsätta samverka inom ramen för
Göteborgsregionen (GR) men att det finns utmaningar med dagens
organisation.
I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt
uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny
politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna
representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett
föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt
från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.
•

Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?

•

Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion?

•

Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas
funktion?
Vid sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag
till reviderad politisk organisation för GR. Förbundsstyrelsen uppdrog
samtidigt åt arbetsgruppen för politisk organisation att bedöma om en
komplettering bör göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av
proportionella val inom förbundet, efter ett inspel från Daniel Bernmar (V),
Göteborg. Enligt kommunallagen 9 kap 8 § ska proportionella val tillämpas om
det så begärs - enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt – om inte något annat följer av förbundsordningen.

Förslag på reviderad politisk organisation för GR
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Arbetsgruppen föreslår att en komplettering görs, vilket framgår enligt
markering nedan på sidorna 8, 9 och 11. Förbundsstyrelsen godkände det
reviderade förslaget 2021-05-28.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag § 282 förbundsstyrelsen 2021-05-28

•

Protokollsutdrag § 276 förbundsstyrelsen 2021-05-07

•

Utredning - diskussionsunderlag 2020-09-01

BESKRIVNING AV ÄRENDET
Bakgrund och syfte
Den strategiska inriktningen för Göteborgsregionen 2020-2023 antogs av
förbundsfullmäktige i juni 2019. Den pekar ut sex utmaningar som
Göteborgsregionen behöver fokusera på att möta under de kommande åren. På
förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska
inriktningen och hur Göteborgsregionens kommuner ska möta dessa
utmaningar ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen
förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och
struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.
En utredning genomfördes under våren 2020 genom dokumentgenomgång och
intervjuer. Sammanlagt genomfördes 26 intervjuer med 52 personer - KSpresidierna i kommunerna, förbundsstyrelsen och styrgruppspresidierna samt
representanter för övriga kommunalförbund i Västra Götaland.
Förbundsstyrelsen fick ta del av ett första diskussionsunderlag 2020-09-24. Ett
andra diskussionsunderlag kompletterat med ett antal scenarier för vidare
diskussion presenterades för förbundsstyrelsen 2020-10-16.
Utredningen visar att det finns en stark uppslutning från
medlemskommunerna att fortsätta samverka inom ramen för
Göteborgsregionen (GR) men att det finns utmaningar med dagens
organisation bland annat vad gäller följande:
•

kunskapen om förbundet varierar

•

förankringen i medlemskommunerna behöver stärkas

•

konsensus som en förutsättning för samverkan

• Göteborgs roll i förbundet i kraft av storlek
I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt
uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny
politisk organisation för GR.
För att förbereda förbundsstyrelsens diskussion på strategidagen 19 mars
tillsatte presidiet en politisk arbetsgrupp med inbjudna representanter för alla i
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förbundsstyrelsen representerade partier. Arbetsgruppens diskussioner har
skett med utgångspunkt från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.
•

Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?

•

Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion?

•

Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas
funktion?

Fortsatt tidplan
Förslag till fortsatt tidplan ser ut som följer:
•

7 maj – förbundsstyrelsen beslutar om förslag till ny organisation.

•

15 juni – förbundsfullmäktige beslutar om förslag till ny organisation
samt förslag till ändrad förbundsordning.

•

Juni - november 2021 – Ändrad förbundsordning fastställs i
kommunernas fullmäktigeförsamlingar.

•

December 2021 - Fastställande av ny organisation inklusive förändrad
förbundsordning att gälla från och med 1 januari 2023. Beslut om
uppdaterade reglementen för styrelse och nämnder samt uppdaterad
instruktion för valberedningen.

•

Februari 2022 – Beslut i förbundsstyrelsen om uppdaterade
instruktioner för beredningsgrupperna.

•

September 2022 - VAL till kommunfullmäktige.

•

December 2022 – Förbundsfullmäktige för nuvarande mandatperiod
har sitt sista sammanträde. Beslutande församling för kommande
mandatperiod har sitt första sammanträde. Val till GR förrättas.

•

1 januari 2023 – reviderad politisk organisation träder i kraft.

Bedömning – behåll partilogiken och stärk
medlemslogiken!
Konsensus är grunden
Grunden till utredningen om politisk organisation är att GR ska ha den
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets
uppdrag. GR:s nuvarande organisation beskrivs på sidorna 7-10 i den bifogade
utredningen.
GR:s ändamål är enligt förbundsordningen att verka för samarbete över
kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna.
För en samverkansorganisation är konsensus och breda överenskommelser
grunden. Det vi inte är överens om, det gör vi inte. I arbetsgruppens
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diskussioner har tydligt poängterats att konsensus och breda
samförståndslösningar ska vara kvar snarare än att graden av debatt och
polemik mellan partier ska öka. Detta framstår också tydligt i utredningen.
Arbetsgruppens diskussioner har skett utifrån de tre vägval som beskrivs i
utredningen. Bedömningen av de tre vägvalen efter arbetsgruppens
diskussioner följer nedan.

Vägval 1: Ska nominering till GR ske via partierna eller via
kommunerna?
Arbetsgruppen har diskuterat om nominering till förbundsstyrelse och
styrgrupper ska fortsätta att ske via partierna, partilogik, (som idag) eller via
kommunerna, medlemslogik?
I utredningen har behovet framförts av en spetsigare och vassare organisation,
där kommunerna har mer att säga till om. Kan direktion vara en väg?
Nomineringar till förbundsstyrelse och styrgrupper sker i dagsläget i GR
utifrån det samlade valresultatet i 13 kommuner. Partilogiken råder. Men det
finns även inslag av medlemslogik genom att alla kommuner ska vara
representerade. Undantaget är fullmäktigeförsamlingen där medlemslogik ska
råda enligt kommunallagen.
Flera har lyft fram i utredningen att kommunerna saknar inflytande över
nomineringsprocessen till GR vilket ibland leder till att politiker som saknar
tillgång till relevant politiska arena i hemkommunen besätter posterna i GR.
Med ett ökat inslag av medlemslogik anser flera att förankringen av GR:s
arbete i kommunerna skulle underlättas, genom att representanternas
plattform på hemmaplan säkras.
En annan aspekt är att partiernas organisation på det regionala planet inte
matchar GR:s organisation. Det försvårar valberedningens arbete med att föra
dialog med partierna på det regionala planet kring lämpliga personer till GR:s
olika poster.
Arbetsgruppen konstaterar dock att med utgångspunkt från att konsensus och
samförstånd är viktigt behöver GR fortsätta att vara en organisation med bred
politisk representation, precis som vid bildandet 1995. Partilogiken bedöms av
arbetsgruppen som fortsatt viktig samt ge bäst legitimitet och mest rättvis
representation för alla partier.
Det är samtidigt tydligt att medlemslogiken behöver stärkas för att
förankringen ska öka mellan kommuner och GR, liksom mellan nätverken och
kommunerna på hemmaplan. Därför förslås en övergång till huvudsakligen
medlemslogik vad gäller styrgrupperna (som föreslås kallas
beredningsgrupper). Medlemslogiken föreslås kompletteras med partilogik
genom att de partier som blivit representerade i förbundsstyrelsen också
erhåller plats i beredningsgrupperna, om de inte redan blivit representerade
utifrån medlemslogiken. Detta beskrivs mer ingående under Vägval 3.
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Vem nominerar?
Nominering via partilogik föreslås även fortsättningsvis ske som i dagens
modell via partiernas representanter i GR:s valberedning.
Nominering via medlemslogik sker genom att kommunerna nominerar in de
representanter man vill se på aktuella poster. Det är upp till varje kommun att
avgöra på vilket sätt och på vilken politisk nivå nomineringen ska ske, utifrån
GR:s nomineringskriterier.
Val utifrån såväl partiernas som kommunernas nomineringar sker i
förbundsfullmäktige (styrelser, nämnder, revision, valberedning, bolag) eller
förbundsstyrelsen (beredningsgrupper, BRG, BHU, Stiftelsen Korsvägen).

Metoder för mandatfördelning
Sedan GR bildades har den så kallade d’Hondts metod (heltalsmodellen)
använts vid fördelning av ledamöter i GR:s politiska organ. Metoden har valts
utifrån att den används när styrelser och nämnder utses av
kommunfullmäktige i Göteborg. Vid fördelning av mandat i Sverige vid
riksdagsval, val till landstingsfullmäktige, val till kommunfullmäktige och val
till Europaparlamentet används annars den jämkade uddatalsmetoden. Läs
mer om dessa båda metoder i bilaga 2.
d’Hondts metod gynnar i högre grad stora partier eftersom metoden blir
proportionell först vid ett mycket större antal mandat än den jämkade
uddatalsmetoden. För att motverka detta ingår man i kommunala
sammanhang ibland så kallad valteknisk samverkan mellan olika partier för att
få en bättre proportionalitet. Den jämkade uddatalsmetoden tenderar å andra
sidan att gynna småpartier i förhållande till större partier. I GR:s fall skulle en
övergång till denna modell resultera i att partier med ett mindre röstetal skulle
ha större förutsättningar att få mandat, framför allt i de politiska styrgrupperna
(beredningsgrupperna). Nuvarande d’Hondts metod uppmuntrar alltså i högre
grad till valtekniska samarbeten mellan partier än vad den jämkade
uddatalsmetoden skulle göra. Hittills har denna typ av valteknisk samverkan
inte använts av partierna i GR, men det finns en risk att detta kommer att öka i
kommande i takt med att politiska kartan förändras och fler partier tar sig in i
GR.
Arbetsgruppens bedömning är att om fördelningen av ledamöter i GR:s
politiska organ skulle ha gjorts utifrån den politiska representationen i GR:s
fullmäktige så skulle det vara naturligt att använda d’Hondts metod. Men
eftersom sammansättningen till förbundsstyrelsen och nämnderna även
fortsättningsvis föreslås grunda sig på GR som ett gemensamt valområde, och
det samlade valresultatet i medlemskommunerna, är likheten betydligt större
med hur mandatfördelningen till ett kommunfullmäktige beräknas.
Arbetsgruppen bedömer därför att den jämkade uddatalsmetoden är en mer
naturlig beräkningsmetod vid fördelning av ledamöter i GR:s politiska organ.
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ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE NOMINERINGSPROCESSEN
LEDER TILL FÖLJANDE FÖRSLAG.
•

Behåll partilogiken som grundläggande för sammansättningen av
förbundsstyrelsen, nämnderna (skolnämnd och utbildningsgrupp),
revision, valberedning samt ISGR:s styrelse och representation i BRG.

•

Medlemslogiken stärks genom att alla KSO:er samt ytterligare en KSpolitiker (oppositionsråd eller motsvarande) från varje kommun bereds
plats i förbundsstyrelsen, som därmed ökar i antal.

•

Beredningsgrupperna sätts samman utifrån medlemslogik, med
komplettering av representanter från partier som inte fått en plats men
som finns representerade i förbundsstyrelsen.

•

Partierna tar ansvar för att hitta en samordning på GR-nivå som
valberedningen kan jobba efter.

•

Jämkade uddatalsmetoden ersätter nuvarande d’Hondts metod som
fördelningsnyckel för mandatfördelningen efter partilogiken.

Vägval 2: Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller
direktion
Förbundsfullmäktige
Det har lyfts fram i utredningen att förbundsfullmäktige är för stort och att
mötena inte upplevs som relevanta. Ett förbundsfullmäktige med bred
representation från medlemskommunerna utgör utöver att vara en beslutande
församling en arena för information och inspiration. När fullmäktige samlas
ges tillfällen att i en bred politisk församling informera om och diskutera
aktuella regionala utvecklingsfrågor.
De beslutande församlingarna i ett kommunalförbund – förbundsfullmäktige
eller direktion – sätts samman enligt medlemslogik, det vill säga väljs av
kommunernas fullmäktigeförsamlingar. Med arbetsgruppens utgångspunkt att
partilogik, med förstärkt medlemslogik, ska ligga till grund för
sammansättningen i GR:s olika organ försvinner därför möjligheten att
avveckla förbundsstyrelsen och tillsätta en direktion. Förbundsfullmäktige och
förbundsstyrelse är enligt arbetsgruppen den organisationsform som ger den
breda politiska förankring som ska gälla för arbetet i GR.
Redan 2017 i samband med att ärendet Översyn av principer och rutiner i
nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag inom GR, dnr: 2017-00202,
behandlades i förbundsstyrelsen fick förbundsdirektören i uppdrag att inför
mandatperioden 2023-2026 ta fram en ny rutin för utseende av ledamöter och
ersättare i GR:s förbundsfullmäktige. Antalet ledamöter och ersättare i
förbundsfullmäktige ökar med folkmängden i respektive kommun vilket
innebär det att förbundsfullmäktige i sin helhet ökar i antal varje
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mandatperiod. Under mandatperioden 2015-2018 var antalet 97 ledamöter och
97 ersättare, sammanlagt 194. Under nuvarande mandatperiod har antalet ökat
till 105 ledamöter och 105 ersättare, sammanlagt 210. En utgångspunkt är
också att antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad även fortsättningsvis ska
begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans
ökat med en.
Arbetsgruppens bedömning är att antalet ledamöter och ersättare i
förbundsfullmäktige ska minska genom en ny princip, enligt följande:
Varje kommun äger rätt att utöver en ledamot och en ersättare – efter
folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – utse
ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare i
kommunen. Baserat på valet 2018 skulle antalet ledamöter i fullmäktige
därmed uppgå till 59 och antalet ersättare till lika många, sammanlagt 118.
Arbetsgruppen bedömer att ordförandeposten i fullmäktige även
fortsättningsvis ska gå till kranskommunerna och vice ordförandeposten till
Göteborgs Stad.
Förbundsfullmäktige föreslås också uppdra åt sitt presidium att ta fram förslag
på hur arbetssättet i förbundsfullmäktige kan utvecklas.

Förbundsstyrelsen
Arbetsgruppens uppfattning är att partilogiken ska fortsätta råda i
förbundsstyrelsen men att medlemslogiken ska stärkas.
I utredningen har det lyfts fram som en brist att alla ledande politiker i
medlemskommunerna inte är representerade i dagens förbundsstyrelse, som
ledamöter eller ersättare. För att detta ska bli möjligt är bedömningen att
förbundsstyrelsen behöver utökas. Samtidigt innebär partilogiken att
mandatfördelningen utifrån det samlade valresultatet för 13 kommuner ska
följas.
I arbetsgruppens diskussioner har det uppmärksammats att då Alingsås
kommun blev medlem i GR i början av 2000-talet gjordes ingen motsvarande
komplettering av antalet ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen som
kvarstod på 22+11. Med ytterligare två ledamöter och en ersättare i
förbundsstyrelsen skapas möjlighet för varje kranskommun att få ett ordinarie
mandat utöver de 11 som bör gå till Göteborgs stad.
Med ovanstående utgångspunkter bedömer arbetsgruppen att
förbundsstyrelsen bör sättas samman via partilogik enligt följande:
Antalet ledamöter ökar till 24, så att varje kommun kan erbjudas en plats som
ledamot, och antalet ersättare ökar till 13. Strävan är att samtliga KSO:er ska
beredas plats som ledamöter inom ramen för de 24 partimandaten. Strävan är
även att ytterligare en KS-politiker från varje kommun (oppositionsråd eller
motsvarande) bereds plats som ledamot eller ersättare. Göteborgs stad bör i
kraft av storlek få cirka hälften av partimandaten, såväl vad gäller ledamot-
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som ersättarplatser. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog
med respektive parti regionalt prioritera detta arbetssätt.
Om så krävs görs sedan komplettering via medlemslogik genom att de KSO:er
som inte fått ett partimandat bereds plats som ledamöter. Ytterligare en KSrepresentant/oppositionsråd eller motsvarande som inte fått ett partimandat
bereds plats som ersättare (istället för att som idag vara adjungerade).
Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog med respektive parti
regionalt säkra denna komplettering.
Antalet ledamöter och ersättare kan härmed variera mellan mandatperioderna
beroende på valresultatet.
På detta sätt bibehålls partilogiken medan medlemslogiken stärks. Partiernas
delaktighet säkras samtidigt som alla KSO/ytterligare KS-politiker garanteras
plats i styrelsen.

Utskott
Bedömningen är att presidiet även fortsättningsvis ska vara arbetsutskott till
styrelsen och bestå av två representanter från Göteborg och
kranskommunerna. Göteborgs stad har posterna ordförande och 3 vice
ordförande. Kranskommunerna har posterna 1 vice ordförande och 2 vice
ordförande. Dessa representanter tas fram via valberedningen och utifrån
partilogik.
Förbundsstyrelsen har möjlighet att tillsätta ytterligare utskott inom relevanta
områden.

Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen är nämnd och utses som tidigare av förbundsfullmäktige.
Partilogik gäller för sammansättning. Varje kommun ska vara representerad.
Göteborg ska ha fyra ledamotplatser. Partierna bör – via GR:s valberedning säkerställa att utbildningsgruppens ledamöter har uppdrag i relevant
sakpolitisk gruppering i hemkommunen. Utbildningsgruppen fungerar även
som beredning till förbundsstyrelsen gällande utbildningsfrågor.
Utbildningsgruppen kan adjungera in ytterligare representanter om så bedöms
relevant.

Lagen om proportionellt valsätt
För att säkerställa att i detta förslag beskrivna principer för val tillämpas, görs
ett förtydligande i förbundsordningen om att lagen om proportionellt valsätt
inte ska tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott, beredningsgrupper och
revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).
ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE ORGANISATIONSFORM LEDER
TILL FÖLJANDE FÖRSLAG:
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•

Förbundsfullmäktige minskar i antal genom en ny princip: Varje
medlemskommun utser en ledamot och en ersättare. Härutöver utses
– efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas
– ytterligare en ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 20 000
invånare. Antalet ledamöter och ersättare utsedda av Göteborgs Stad
begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans plus 1.

•

Ordförandeposten i fullmäktige går till kranskommunerna och vice
ordförandeposten går till Göteborgs Stad.

•

Förbundsfullmäktiges presidium får i uppdrag att ta fram förslag på
hur arbetssättet i förbundsfullmäktige kan utvecklas.

•

Förbundsstyrelsen sätts samman utifrån partilogik med 24 ledamöter
och 13 ersättare. Därutöver sker en komplettering utifrån
medlemslogik genom att de KSO:er samt ytterligare KS-politiker
(oppositionsråd eller motsvarande) från varje kommun som inte fått en
plats utifrån partilogiken utses till ledamöter respektive
ersättare. Antalet ledamöter och ersättare kan därmed
variera mellan mandatperioderna.

•

GBG bör i kraft av storlek få cirka hälften av platserna i
förbundsstyrelsen.

•

Ordförandeposten samt posten som tredje vice ordförande i
förbundsstyrelsen utgår till Göteborgs Stad, posterna som förste och
andre vice ordförande utgår till kranskommunerna.

•

Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse,
nämnder, utskott och revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

Vägval 3: Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut –
styrgruppernas funktion?
Styrgrupperna blir beredningsgrupper
Utredningen har visat att styrgruppernas koppling till sakpolitiskt område på
hemmaplan behöver stärkas. Det innefattar även kopplingen till
tjänstepersoner som ingår i nätverk på GR. Styrgruppernas koppling till
förbundsstyrelsen behöver förbättras och förbundsstyrelsens uppdrag till
styrgrupperna som beredande organ tydliggöras.
Arbetsgruppen anser att förbundsstyrelsen behöver beredningsgrupper för att
frågorna ska kunna fördjupas och breddas. Vilka beredningsgrupperna är kan
variera mellan mandatperioderna.
Det är enligt kommunallagen inte möjligt att delegera beslut till en beredning
om ledamöterna inte ingår i förbundsstyrelsen. Beslut kan endast delegeras till
ett utskott. Arbetsgruppens bedömning är att styrgrupperna bör benämnas
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beredningsgrupper för att tydliggöra deras beredande uppdrag.
Beredningsgruppernas uppdrag beskrivs i instruktionen. De ska dels bereda
frågor till FS, dels omvärldsbevaka frågor inom sitt sakområde. De kan även
utifrån sitt sakpolitiska område initiera förslag till förbundet, på politisk eller
tjänstepersonsnivå via nätverken. Här tydliggörs också att
beredningsgrupperna bör nå konsensus i de förslag som föreläggs
förbundsstyrelsen.
Efter arbetsgruppens diskussioner är bedömningen att GR ska övergå till
medlemslogik kompletterat med partilogik för beredningsgruppernas
sammansättning. Det innebär att varje kommun nominerar en representant till
respektive beredningsgrupp utifrån relevant sakpolitiskt område. Göteborgs
stad nominerar tre representanter. Varje kommun avgör från vilka partier
dessa representanter ska hämtas. Beredningsgrupperna kompletteras med
representanter från partier som inte fått en plats genom medlemslogiken men
som finns representerade i förbundsstyrelsen. Antalet ledamöter i
beredningsgrupperna blir därmed minst 15 och kan variera mellan
mandatperioderna. Valberedningens representanter har uppdraget att i dialog
med respektive parti regionalt säkra denna komplettering.
Beredningsgrupperna väljs av förbundsstyrelsen. Beredningsgrupperna kan
adjungera in ytterligare representanter om så bedöms relevant.
För att få en koppling till förbundsstyrelsen adjungeras beredningsgruppernas
ordförande och vice ordförande till förbundsstyrelsen och ges samtidigt
möjlighet till att regelbundet informera styrelsen utifrån sitt sakpolitiska
område.

ARBETSGRUPPENS BEDÖMNING GÄLLANDE BEREDNINGSGRUPPERNA
LEDER TILL FÖLJANDE FÖRSLAG:
•

Styrgrupperna byter namn till beredningsgrupper för att tydliggöra
deras beredande uppdrag.

•

Beredningsgrupperna jobbar på uppdrag av förbundsstyrelsen vilket
tydliggörs i en uppdaterad instruktion.

•

Göteborg får hälften av ordförandeposterna och hälften av vice
ordförandeposterna i beredningsgrupperna. Kranskommunerna får den
andra hälften av ordförandeposterna respektive vice
ordförandeposterna.

•

Ordförandena och vice ordförandena i beredningsgrupperna
adjungeras till förbundsstyrelsen.

•

Medlemslogik kompletterad med partilogik ska gälla för
sammansättning av beredningsgrupperna. Det innebär att varje
kommun nominerar en representant till respektive beredningsgrupp.
Göteborg nominerar tre. Representanterna bör komma från
kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk gruppering. Komplettering
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görs med representanter från partier som inte fått en plats genom
medlemslogiken men som finns representerade i förbundsstyrelsen.
•

Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelsens
beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

Arbetsgruppen för beredning av reviderad politisk organisation för GR.
Axel Josefson (M), Göteborg
Julia Färjhage (C), Lilla Edet
Helene Odenjung (L), Göteborg
Jan Utbult (KD), Öckerö
Bo Pettersson (S), Stenungsund
Anette Holgersson (V), Lerum
Anna Hansson (MP), Alingsås
Jörgen Fogelklou (SD), Göteborg
Martin Wannholt (D), Göteborg
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 282. Reviderad politisk organisation för GR
Diarienummer: 2019-00391.010
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk
organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.
Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna antecknar via Carita Boulwén (SD), Göteborg, till
protokollet följande yttrande: ”Sverigedemokraterna motsätter sig skrivningen
om att i förbundsordningen införa att vi inte längre kommer följa lagen om
proportionellt valsätt. Det är och har historiskt varit en viktig princip som
värnat den demokratiska processen, att även små partier kan få rätt till platser,
oaktad vad andra partier tycker. Det är en viktig vägledande princip vi inte bör
rucka på.”
Sammanfattning av ärendet
På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska
inriktningen 2020-2023 ett tema. I samband med denna diskussion gav
förbundsstyrelsen förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk
organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets
uppdrag.
I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny
politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna
representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett
föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt
från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.
Vid sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag
till reviderad politisk organisation för GR. Förbundsstyrelsen uppdrog
samtidigt åt arbetsgruppen för politisk organisation att bedöma om en
komplettering bör göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av
proportionella val inom förbundet, efter ett inspel från Daniel Bernmar (V),
Göteborg. Enligt kommunallagen 9 kap 8 § ska proportionella val tillämpas om
det så begärs - enligt vad som anges i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt
valsätt – om inte något annat följer av förbundsordningen.
Arbetsgruppen föreslår att en komplettering görs, vilket framgår enligt
markering i bifogat förslag på sidorna 8, 9 och 11.
Beslutsunderlag
•

Utredning - diskussionsunderlag 2020-09-01
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
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Ordförande

Miguel Odhner
Justerare
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 276. Reviderad politisk organisation för GR
Diarienummer: 2019-00391.010
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk
organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.
Arbetsgruppen för politisk organisation får i uppdrag att bedöma om en
komplettering bör göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av
proportionella val inom förbundet.
Protokollsanteckning
Demokraterna antecknar via Henrik Munck (D), Göteborg, till protokollet
bilagt yttrande daterat 2021-05-07.
Sammanfattning av ärendet
På förbundsstyrelsens konferens i september 2019 var den strategiska
inriktningen och hur Göteborgsregionens kommuner ska möta dessa
utmaningar ett tema. I samband med denna diskussion gav förbundsstyrelsen
förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken politisk organisation och
struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag.
I december 2020 tog förbundsfullmäktige del av utredningen och beslöt att
uppdra åt förbundsstyrelsen att utifrån utredningens ta fram ett förslag på ny
politisk organisation för GR. En politisk arbetsgrupp med inbjudna
representanter för alla i förbundsstyrelsen representerade partier har berett
föreliggande förslag. Arbetsgruppens diskussioner har skett med utgångspunkt
från de vägval som konsekvensbeskrivs i utredningen.
Vid sammanträdet framförs ett inspel från Daniel Bernmar (V) angående
möjligheten för kommunalförbund att i förbundsordningen ange att
proportionella val inte ska kunna begäras i förbundet. (Kl 9 kap 8 §).
Beslutsunderlag
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Förbundssekreterare
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Ärende nr 13

Förbundsstyrelsen 7 maj 2021

Yttrande angående Politisk organisation
Vi vill se att GR utvecklas med ytterligare minska politisk administration.
Vi förordar därför att GR:s politiska styrning organiseras som så kallad direktion istället
för förbundsstyrelse och förbundsfullmäktige.

Göteborgsregionen förbundsstyrelsen
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Utredning om Göteborgsregionens politiska organisation

Diskussionsunderlag

Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens en miljon
invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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Förord
I samband med styrelsekonferensen 2019-09-27 fick förbundsdirektören i
uppdrag av förbundsstyrelsen att utreda vilken politisk organisation och
struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets uppdrag. I
uppdraget har också ingått att utreda vilka möjliga samarbetsformer
kommunalförbundet har när det gäller att samarbeta med kommuner
utanför GR. Utredningsarbetet har utgått från det uppdrag som
medlemskommunerna formulerat i förbundsordningen som är fastställd av
kommunernas fullmäktige och Strategisk inriktning 2020-2023 som är
fastställd av förbundsfullmäktige.
Utredningsarbetet har genomförts under våren 2020 med de mycket
speciella förutsättningar som Coronapandemin har gett oss. Samtalen har
genomförts övervägande genom digitala möten. Vi vill tacka för den tid vi
fått ta i anspråk för vårt utredningsarbete och för det stora engagemang vi
mött hos alla intervjupersoner, trots hög arbetsbelastning och svåra
situationer i kommunerna.
Utredningen, som härmed överlämnas till förbundsstyrelsen, utgör ett
underlag för fortsatt politisk hantering och politiska ställningstaganden
inför nästa mandatperiod.
Avslutningsvis konstaterar vi att ändamålsparagrafen i förbundsordningen
framstår som viktigare än någonsin och utgör den grund för formaliserad
och strukturerad samverkan på strategisk nivå som kommunerna behöver
för att nå den utvecklingskapacitet och driftskapacitet som krävs för att
möta framtida utmaningar tillsammans:
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över
kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet
ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen, vara till kommunal
nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till
att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det
övergripande syftet är att skapa en attraktiv region med goda
levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt hållbar
utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och
miljömässigt.
Göteborg 2020-08-31

Helena Söderbäck, förbundsdirektör
Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
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Inledning
Göteborgsregionen (GR) har haft samma politiska organisation sedan 1995. Hösten
2019 gav GR:s förbundsstyrelse förbundsdirektören i uppdrag att utreda vilken
politisk organisation och struktur som är mest relevant för att genomföra förbundets
uppdrag. Förbundsdirektören fick samtidigt i uppdrag att utreda möjliga
samarbetsformer med kommuner utanför GR. Nedan beskrivs bakgrund till varför
utredningen initierades och hur utredningen har genomförts.

A. Syfte och frågeställningar
Syftet med utredningen är att ta fram ett underlag med förslag på politisk
organisation som, utifrån dagens uppdrag och kontext, ger de bästa förutsättningarna
för att
1. genomföra det politiska arbete som krävs för att uppfylla förbundets ändamål
2. styra förbundets verksamhet
Utredningen ska utgöra underlag för fortsatt politisk beredning inför nästa
mandatperiod. Utredningen utgår från att förbundets uppdrag avser det uppdrag
som medlemskommunerna formulerat i förbundsordningen och som är fastställd av
kommunernas fullmäktige, samt i Strategisk inriktning 2020-2023 som är fastställd
av GR:s förbundsfullmäktige.
De frågor som utredningen ska besvara är:
1.

Vilken politisk organisation och struktur är mest ändamålsenlig för att
genomföra förbundets uppdrag?

2. Vilka samarbetsformer är möjliga när det gäller samarbete med kommuner
utanför GR?
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B. Bakgrund
Göteborgsregionens nuvarande organisation och uppdrag
Det finns ett antal offentligrättsliga och privaträttsliga former för kommunal
samverkan. De offentligrättsliga formerna är kommunalförbund och gemensam
nämnd. Privaträttsliga former är avtalssamverkan, bolag, stiftelser samt ideella och
ekonomiska föreningar. Enligt kommunallagen får kommuner bilda
kommunalförbund och lämna över skötseln av kommunala angelägenheter till
sådana förbund. Ett kommunalförbund är en juridisk person av offentligrättslig
natur. Göteborgsregionen (GR) är ett kommunalförbund som även har
kommunförbundsuppgifter. Som kommunalförbund är GR en offentligrättslig form
för frivillig samverkan mellan kommuner och denna form för samverkan regleras i
kommunallagen (9 kap, §§ 1–18). Som kommunförbund är GR en
intresseorganisation som för kommunernas räkning bevakar rena intressefrågor.
Finansieringsprincipen, som grundar sig på en fastställd årsavgift per invånare,
kvarstår. För närvarande är årsavgiften 75,52 kr/invånare.
Finansieringen av förbundet består av olika delar. Omsättningen varierar utifrån
graden av externfinansiering och erhållna statsbidrag. Översiktligt illustreras ett
nuläge (2019) i nedanstående cirkeldiagram.

Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs i dagsläget av förbundsfullmäktige.
Förbundsfullmäktige tillsätts av kommunernas fullmäktigeförsamlingar utifrån
valresultatet i respektive kommun. Det är kommunerna som är medlemmar i
kommunalförbundet. Varje medlemskommun utser en ledamot och en ersättare i
förbundsfullmäktige. Ytterligare en ledamot och en ersättare utses för varje fullt tal
av 10 000 invånare. Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det
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antal som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. Antalet
ledamöter i förbundsfullmäktige uppgår idag till 105 ordinarie ledamöter och lika
många ersättare.
Kostnaden för att driva FFM uppgår till cirka 325 tkr per verksamhetsår.
Att ordförandeskapet i förbundsstyrelsen ska ligga hos Göteborgs stad är en muntlig
överenskommelse sedan många år. I denna överenskommelse ingår även att
kranskommunerna har ordförandeskapet i förbundsfullmäktige.
Länk till förbundsfullmäktiges arbetsordning

Förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen tillsätts av förbundsfullmäktige på förslag av GR:s valberedning,
utifrån det samlade valresultatet i de 13 kommunerna som gemensamt valområde.
Antalet ledamöter i förbundsstyrelsen är 22, antalet ersättare 11. Av ledamöterna och
ersättarna bör 11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter
och ersättare bör vara bosatta utanför Göteborgs Stad men inom förbundets
medlemskommuner.
Mandatfördelning per kommun och parti framgår av nedanstående fördelning.
Mandatfördelningen per kommun och per parti
Ale
1+1
S+M
Alingsås
0+1
0+M
Göteborg
9 +2
M,S,SD,S,V,D,MP,V,D +D,C
Härryda
1+1
M+SD
Kungsbacka 2+1
M,SD+ S
Kungälv
1+0
S
Lerum
1+1
L
Lilla Edet 1+0
C
Mölndal
2+2
M, SD+S,L
Partille
1+0
M
Stenungsund
1+1
S+M
Tjörn
1+0
L
Öckerö
1+1
KD+S
Länk till förbundsstyrelsens reglemente
Kostnaden för att driva förbundsstyrelsen uppgår till cirka 1400 tkr per
verksamhetsår.

Förbundsstyrelsens presidium/arbetsutskott
Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett
arbetsutskott. Fullmäktige utser ordförande och tre vice ordföranden i
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förbundsstyrelsen. Dessa utgör styrelsens presidium som tillika är arbetsutskott.
Styrelsens presidium/arbetsutskott har till uppgift att
• bereda ärenden till styrelsen.
• följa förbundets medelsförvaltning vilket bland annat innebär att ta emot
rapporter utöver dem som redovisas i styrelsen.
• fatta beslut i ärenden som har delegerats till presidiet.
Dessutom ingår presidiet i styrelsen för Västkom (Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation) samt representerar GR i BHU
(Beredningen för hållbar utveckling i Västra Götaland)

Nämnder och styrgrupper
Utöver förbundsstyrelsen finns två nämnder inom GR som är utsedda av
förbundsfullmäktige. En av dessa är utbildningsgruppen/antagningsnämnden som
också har också styrgruppsuppgifter från förbundsstyrelsen. Utöver
utbildningsgruppen finns även skolnämnd för ISGR (internationella skolan).
Skolnämnden har inte beaktats i denna utredning.
Enligt förbundsordningen kan styrelsen för ärendens beredning utse politiskt
sammansatta styrgrupper. Styrgrupperna utses på förslag av GR:s valberedning,
utifrån det samlade valresultatet i de 13 kommunerna som gemensamt valområde.
Utöver utbildningsgruppen finns tre politiska styrgrupper inom GR: Styrgruppen
för arbetsmarknad, styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad och styrgruppen för
social välfärd.
Länk till utbildningsgruppens reglemente
Länk till instruktion för styrgrupperna

Förbundets uppdrag
Förbundets uppdrag regleras i den av fullmäktige antagna förbundsordningen som är
godkänd i respektive medlemskommuns fullmäktige.
I ändamålsparagrafen anges:
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i
Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den
kommunala självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa mervärde för
medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att stärka Göteborgsregionen regionalt,
nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att skapa en attraktiv
region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och
miljömässigt.
2013 påbörjades ett arbete med att utveckla förbundsstyrelsens styrkedja med syftet
att tydliggöra processerna för planering och uppföljning av verksamheten och göra
dem mer tillgängliga.
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För den närmaste tiden har förbundsfullmäktige fastställt en strategisk inriktning för
förbundet som bygger på uppdraget i förbundsordningen men också förhåller sig till
ett antal identifierade utmaningar för Göteborgsregionen 2020–2023.

Valberedningen och nomineringsprinciperna
GR:s valberedning utses av förbundsfullmäktige och utgörs av nio ledamöter och nio
ersättare. Alla partier med mandat i förbundsstyrelsen är representerade. Göteborgs
stad innehar ordförandeposten. Ledamöter och ersättare bör enligt instruktionen ha
ett stort regionalt engagemang och god kännedom om regionala förhållanden.
Valberedningen – och partierna på det lokala planet i medlemskommunerna - har att
bevaka tre perspektiv i sitt arbete:
1.

Politisk representation - de 13 kommunerna i Göteborgsregionenen
utgör ett gemensamt valområde och det sammanlagda röstetalet i
kommunerna ligger till grund för mandatfördelningen i GR:s politiska
grupper samt styrelserna i helägda bolag.

2. Kommunal förankring - alla 13 kommuner ska vara representerade i
förbundsstyrelse och styrgrupper. Förbundsstyrelsens ledamöter och
ersättare ska i första hand rekryteras ur kommunernas
styrelsepresidier. Styrgruppernas presidier, ordförande och vice
ordförande, utgörs i första hand av medlemskommunernas styrelsers
ordförande och vice ordförande, i andra hand av representanter i
kommunal nämnd eller motsvarande inom relevant sakpolitiskt
område. Varje ledamot har ett ansvar för att återkoppla styrgruppens
arbete till och förankra det i hemkommunen. Styrgruppernas presidier,
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ordförande och vice ordförande, adjungeras till styrelsen för hela
mandatperioden.
3. Könsfördelning - Jämställdhetsperspektivet ska beaktas vid
tillsättande av representanter i GR:s organ. Strävan är att inget kön ska
ha en större andel än 60 procent av styrelsens/gruppens mandat.
GR:s valberedning har även uppdraget att föreslå styrelse samt lekmannarevisorer för
det av GR helägda regionala bolaget Göteborgsregionens internationella skola (ISGR)
liksom GR:s tre representanter i det av Göteborgs stad helägda bolaget Business
Region Göteborg (BRG).
GR:s valberedning ska även i samband med val vara behjälplig i valberedningsarbetet
inom de regionala bolagen Renova, Gryaab och Grefab. Dessa bolag ägs inte av GR
men väl av ett antal GR-kommuner, där respektive ägarråd bett GR att vara
behjälplig.
Länk till instruktion för valberedningen

Samverkan i Göteborgsregionen har en lång tradition
Förbundets bildande
Det är idag 25 år sedan Göteborgsregionens kommunalförbund bildades.
Samhällsutvecklingen har sedan dess präglats av ökad komplexitet, hög
förändringstakt, snabb och omfattande kunskapsutveckling, nya kommunikationssätt
samt förändringar i det politiska landskapet. De stora förändringarna talar för att
dagens politiska organisation bör prövas och värderas utifrån de nya
förutsättningarna.
GR i sin nuvarande form bildades 1995 genom en sammanläggning av dåvarande
kommunalförbundet GR samt Göteborgs Förorters Förbund (GFF).
Redan 1990 konstaterades i dokumentet Vision Väst att Göteborgsregionen var en
organisatoriskt splittrad och därmed sårbar storstadsregion som behövde bättre
förutsättningar för att fullgöra rollen som motor i landets ekonomiska utveckling. I
det gamla GR ingick Göteborg och tio kranskommuner och ändamålet där var att
samordna kommunala angelägenheter genom arbetsområden som regionplanering,
utbildning, trafik, bostadsförsörjning och miljövård. Göteborgs Förorters Förbund
var en sammanslutning av ett antal kranskommuner runt omkring Göteborg (dock ej
Göteborg) som arbetade med bland annat kompetensutveckling, upphandling och
läromedel. En utredningsrapport daterad 1994-04-15 föreslog en sammanslagning av
de två förbunden till ett gemensamt kommunalförbund. I samband med
sammanslagningen ansåg man det viktigt med ett arbetssätt som karaktäriserades av
”öppenhet, förankring, flexibilitet och handlingskraft”.
Vad gäller förbundets ändamål, angivet i den nya förbundsordningens § 2,
konstaterades vid sammanläggningen 1995 att uppgiften att som organ för regionen
tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen gör det möjligt för förbundet att
utåt uppträda som talesman för den gemensamma regionen. I övrigt beskrivs ett
ändamål som innebar att verka för samordning genom bland annat
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samhällsplanerande insatser och utredningar inom ett brett verksamhetsfält samt att
bistå med olika tjänster och utvecklingsinsatser.
Vad gäller utbildningsområdet ingick i det nya förbundet myndighetsutövning inom
gymnasieintagningen, och det inrättades en särskild ”intagningsnämnd”.

Förbundsfullmäktige eller direktion
I ett kommunalförbund ska den beslutande församlingen utgöras av antingen ett
förbundsfullmäktige eller en förbundsdirektion. Både vad gäller fullmäktige och
direktion väljs ledamöter och ersättare av kommunernas fullmäktigeförsamlingar,
utifrån valresultatet i respektive kommun. Varje förbundsmedlem ska vara
representerad i den beslutande församlingen med minst en ledamot och en ersättare.
Antalet ersättare ska vara lika många som antalet ledamöter. I övrigt anges i
förbundsordningen hur den beslutande församlingen ska vara sammansatt. Om ett
förbund är organiserat med förbundsdirektion, ska direktionen också vara
förbundsstyrelse. (Kommunallag 2017:725 kapitel 9, §§ 3–5) .
Det nya förbundet hade alltså att ta ställning till en organisering med fullmäktige
eller direktion. Med hänsyn till, som man uttryckte det ”ändamålets stora politiska
betydelse” föreslogs ett kommunalförbund med fullmäktige - en organisering som
man menade ”medger att medlemmarna kan representeras mera fullödigt” i
förbundet.
Med hänsyn till den vikt som Göteborgs kommun hade befolkningsmässigt och
ekonomiskt ansåg man att staden skulle ha en ledamot mer än övriga kommuner
tillsammans i det nya fullmäktige.

Förbundsstyrelsen
När förbundet bildades föreslogs en förbundsstyrelse bestående av 22
styrelseledamöter och 11 ersättare. Främsta skälet var att varje medlemskommun
skulle ha en ordinarie representant i den nya styrelsen. Rekommendationen var att
fullmäktige skulle utse ett presidium i styrelsen bestående av en ordförande och tre
vice ordföranden, varav lämpligen två personer representerade Göteborg och två
övriga kommuner. Detta var ett arbetssätt som tillämpats inom ”gamla GR”. Inom
GFF hade däremot arbetsformen varit ett arbetsutskott under styrelsen. Tidigt
konstaterades vikten av att involvera medlemskommunerna och öka engagemanget
för de regionala frågorna. Av detta skäl förlades förbundsstyrelsens sammanträden i
tur och ordning till olika medlemskommuner och förbundsstyrelsens presidium fick i
samband med detta tillfälle att möta representanter från värdkommunernas styrelser
för dialog.

Nomineringsprinciper och valberedningsarbete
1994 lämnade förbundsstyrelsen ett uppdrag till GR:s valberedning att se över
förutsättningarna för valberedningens arbete samt ta fram förslag på en balanserad
politisk och regional representation i regionala bolag och styrelser. Valberedningens
rapport fick namnet Balans i regionala organ och antogs av förbundsfullmäktige
1994-06-08.
Det sammanlagda röstetalet i kommuner och landsting har sedan dess, och även efter
det nya förbundets bildande 1995, legat till grund för sammansättningen i de
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regionala organens och bolagens styrelser. Detta innebär att kommunerna i
Göteborgsregionen har betraktats som ett gemensamt valområde.
Genom att betrakta Göteborgsregionen som ett gemensamt valområde ville man
undvika att ”tillfälliga variationer i valresultatet på ett olyckligt sätt påverkar
fördelningen av styrelsernas sammansättning”.
GR:s valberedning har fungerat som regional valberedning, inte bara för GR:s egna
organ utan även för olika regionala bolag.
2003 lämnade förbundsstyrelsen på nytt ett uppdrag till GR:s valberedning att se
över förutsättningarna för valberedningens arbete samt ta fram ett underlag för
bedömning av hur en mer balanserad politisk och regional representation i regionala
bolag och styrelser skulle kunna uppnås. Särskild vikt skulle läggas vid regional och
politisk representation jämte genusperspektivet.
Man ansåg att det förekom en viss obalans i representationen i styrelserna bland de
regionala bolagen och att värdet av förbundsfullmäktiges beslut 1994, om en balans i
regionala organ, delvis hade ”devalverats”.
Rapporten konstaterade att stora vinster uppnåtts i och med ett ökat gemensamt
regionalt agerande hos kommunerna och slog fast att valberedningsarbetet ska
resultera i en balanserad regional fördelning av styrelseledamöter genom en såväl
kommunal som politisk förankring. Representanterna skulle ha ett stort engagemang
för det regionala tänket och med god kännedom om regionala förhållanden.
Dessutom måste genusperspektivet ges än större dignitet för att åstadkomma en
könsmässigt jämnare sammansättning av styrelserna.

Politiska styrgrupper (dåvarande ledningsgrupper)
Vid bildandet av det nya förbundet 1995 rekommenderades det nya förbundet att
merparten av medlemmarna i förbundets olika ledningsgrupper bör komma från
förbundsstyrelsen och att samtliga styrelseledamöter bör ingå i en eller flera
ledningsgrupper.
Involvering och engagemang från kommunerna i GR:s arbete var tidigt en levande
fråga. Under 2000 uppdrog förbundsstyrelsen till de politiska ledningsgrupperna att
utveckla kontakterna med medlemskommunerna. Som ett resultat av detta har
ledningsgrupperna genomfört regionala träffar med berörda facknämnders presidier
samt gjort kommunbesök för att möta facknämndernas presidier kommunvis. Det
har även arrangerats seminarier.
Under 2002 inleddes även en rådslagsprocess i kommunernas
fullmäktigeförsamlingar som blev ett sätt att fördjupa och bredda diskussionen kring
den regionala utvecklingsplaneringen. Rådslagen leddes av förbundsstyrelsens
presidium som begav sig ut till respektive kommunfullmäktige för att stämma av
regionala frågor inom ett brett fält. De fem rådslagsomgångarna som genomfördes
under åren 2002 till 2012 ledde efter hand till att såväl mål- och strategidokumentet
Hållbar tillväxt samt Strukturbild för Göteborgsregionen togs fram och förankrades i
medlemskommunerna.
Under 2002 gjordes på uppdrag av förbundsstyrelsen en översyn av strukturerna för
de politiska ledningsgrupperna i syfte att involvera fler och få bättre representation
från kommunerna. Redan då hade utbildningsgruppen/intagningsnämnden samt
ledningsgruppen för regional planering representation från alla kommuner medan
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övriga ledningsgrupper hade färre antal ledamöter. Utgångspunkten för val av
ledamöter i ledningsgrupperna var att ”erhålla en partifördelning som speglar
mandatsituationen i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen.” Så många
kommuner som möjligt skulle vara representerade. Ledamöterna skulle i första hand
utses bland förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare. Ordförandena skulle ingå i
förbundsstyrelsen.
Förslaget blev att med utbildningsgruppen som modell öka antalet ledamöter i flera
av de övriga ledningsgrupperna till 15 ledamöter så att samtliga medlemskommuner
var representerade. Man ville även åstadkomma en möjlighet att utse representanter
som inte ingår i styrelsen med syftet att involvera fler. Dessa skulle hämtas från
kommunstyrelser och/eller facknämnder i kommunerna. Kontakten med
kommunerna ansågs mycket viktig.

Utredningar på senare år
Kartläggning styrgrupp – nätverk - ”Mölndal förstärker Västsverige”
Som en del av Mölndals stads Vision 2022 och stadens målarbete genomfördes under
hösten 2015 en kartläggning av de nätverk som staden är representerade inom.
Initialt påbörjades en bred kartläggning av de olika nätverken. Det blev dock snabbt
tydligt att arbetet inom GR borde vara prioriterat. Mölndal ansåg att det här fanns
”lågt hängande frukter”, där staden skulle kunna utveckla förhållningssätt för att mer
effektivt ta en roll i samverkan och utveckling av regionen. Slutsatserna redovisades i
en rapport som i huvudsak fokuserar på hur politiken i Mölndals Stad bättre kan
nyttja och ta tillvara på möjligheterna med GR:s styrgrupper. Förbundsstyrelsen fick
en redovisning av Mölndals kartläggning i juni 2017. I rapporten drogs slutsatsen att
det fanns behov av ökad förankring och återkoppling av arbetet i GR liksom stärkt
koppling mellan tjänstepersonsnätverk och styrgrupper inom kommunen. Det fanns
också en osäkerhet bland Mölndals stads politiker om vad som förväntades av dem i
GR-uppdragen och vem de egentligen representerar – sitt parti eller sin kommun.

Översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag
inom GR 2017–2018
Delvis utifrån den kartläggning som Mölndals stad genomfört, gjorde GR under
2017–2018 en översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för
förtroendeuppdrag inom GR. Förbundsstyrelsen fick ta del av och diskutera en
nulägesbeskrivning där det tydligt beskrevs hur rådande nomineringsprinciper inom
GR är ”väl etablerade och bygger på mångåriga samförståndslösningar”. Även om det
fanns olika uppfattningar i diskussionen blev slutsatsen att huvudprincipen med ett
gemensamt valområde för de 13 kommunerna inom GR – partilogiken – skulle
behållas. Inga förändringar i styrelsens sammansättning gjordes heller, då den
gemensamma uppfattningen var att representationen i styrelsen från kommunerna
var väl tillgodosedd genom att medlemskommunernas KSO och oppositionsråd
ingick i förbundsstyrelsen som ledamöter, ersättare eller adjungerade. Uppfattningen
var att då det i praktiken handlar om konsensusbeslut i förbundsstyrelsen och sällan
är voteringar så får dessa kommunrepresentanter i förbundsstyrelsen en likvärdig
roll i diskussionerna.
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Däremot beslöt förbundsstyrelsen att i instruktionerna till såväl valberedningen som
de politiska styrgrupperna förtydliga ledamöternas koppling till sakpolitiskt område
på hemmaplan samt ansvaret för att återkoppla och förankra GR:s arbete i
hemkommunen. En rutin för tjänstemannastöd till politiker för återkoppling och
förankring skulle tas fram.
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C. Metod
För att besvara utredningens frågeställningar har i huvudsak två metoder för
datainsamling använts, dels dokumentgenomgång och dels intervjuer.
De dokument som utgjort material i utredningen redovisas i bilaga 4.
Intervjupersonerna har valts ut för att de är en del av GR:s politiska organisation.
Dessutom har alla medlemskommuners kommunstyrelsepresidier erbjudits
möjlighet att bli intervjuade. Ett antal kommunala tjänstemän har även deltagit vid
intervjutillfällena.
Intervjuer har även genomförts med politiker och tjänstepersoner från
kommunalförbunden Fyrbodal, Boråsregionen (Sjuhärad) samt Skaraborg, i syfte att
kunna göra jämförelser och dra nytta av deras erfarenheter av olika former av politisk
organisering.
Totalt har 26 intervjuer genomförts inom ramen för utredningsarbetet med
sammanlagt 52 personer. I bilaga 1 redovisas vilka personer som intervjuats.
Härutöver har sex personer som tillfrågats om intervju valt att inte delta.
Intervjuerna har genomförts i form av ett samtal och utgått från en intervjuguide
frågemall (se bilaga 3). Frågemallen har använts som ett stöd under intervjuerna för
att säkerställa att inget missats. Möjlighet har getts under intervjuerna att frångå
frågemallen. Förbundsdirektören har lett samtalet och förbundssekreteraren har
bidragit genom att ställa följdfrågor och delta i samtalet samt ansvarat för att föra
anteckningar. Efter intervjuerna har anteckningarna skickats till intervjupersonerna.
Möjlighet har därmed getts till intervjupersonerna att justera eller komplettera
svaren i efterhand. I några fall har kompletteringar gjorts efter inspel från
intervjupersoner.
Anteckningarna från intervjuerna har sedan analyserat tematiskt. Först har
utredarna var för sig läst igenom svaren från intervjuerna i sin helhet. Därefter har
utredarna var för sig tagit fram förslag på teman. I nästa skede har intervjuerna
sorterats under dessa teman.
Utifrån den tematisering som gjorts har sedan resultatredovisningen sammanställts.
I resultatredovisningen kopplas inte utsagor till specifika personer, funktioner eller
partier. Det finns där inte heller någon ambition att redovisa alla inspel. I
prioriteringen av vad som lyfts in har nedanstående tankemodell använts:
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De övergripande rubrikerna som utredarna håller sig till i resultatredovisningen är:
•
•

Politikerrollen och det politiska arbetet i GR
Den politiska organisationen och nomineringsprinciperna
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Resultat
I detta avsnitt redovisas utredningens resultat det vill säga vad som framkommit dels
i dokumentgenomgången, dels i intervjuerna kopplat till de frågeställningar som
samtalen utgått ifrån.

A. Politikerrollen och det politiska arbetet i GR
Det politiska arbetet i GR uppvisar stora skillnader mot det politiska arbetet i
hemkommunen, det är alla intervjupersonerna eniga om. I hemkommunen är det
tydligt att man sitter på väljarnas mandat och man blir utsedd av sitt parti till sitt
politiska uppdrag. Uppdraget i GR beskrivs vara av en annan karaktär. För den som
är ny som politiker tar det tid att sätta sig in i GR:s verksamhet och det arbetssätt
som tillämpas.
Grundidén i GR att vi gör grejer för dem som bor i regionen. Kommun- och
partitillhörighet har inte varit så viktigt
Vi är politiskt tillsatta men vårt uppdrag är inte att driva politik.
Det kan konstateras att det finns många svar på frågan om vem som gett GRuppdraget till politikern. De flesta anger att det är partiet som gett uppdraget – via
valberedningen i GR. Andra framhåller att uppdraget kommit från fullmäktige eller
kommunstyrelsen i hemkommunen. I grunden är det dock kommuninvånaren som
de förtroendevalda säger sig representera även i GR-uppdraget.
Flera intervjupersoner beskriver GR som en mer tjänstepersonstyrd organisation än
vad en kommun är. På så vis uppfattas inte politikerrollen i GR lika tydlig som den är
i hemkommunen. Dessutom finns ett regionalt uppdrag som kan vara svårt att förstå.
Många upplever rollen som otydlig och vag. Var ligger förväntningarna på mig som
politiker? Otydligheten gör att det kan vara svårt att förhålla sig till sin roll. Några
framhåller att det finns otydliga förväntningar både från förbundet, kommunen och
partiet. Representerar man som politiker i GR parti, kommun eller region? Eller alla
tre? Några ger uttryck för en viss självkritik och menar att man som politiker inte i
tillräcklig omfattning tar reda på förväntningar vare sig inom partiet eller i
hemkommunen.
Många, särskilt bland politikerna med lång erfarenhet av GR-uppdrag, menar att det
finns en komplexitet som tar tid att erövra när det gäller att sitta på ett partimandat
men samtidigt uppleva sig som - och vilja vara - hemkommunens representant i GR.
Det finns ett trefaldigt mandat, lite schizofrent, vem man förväntas representera.
Man får heller aldrig glömma det att vi sitter här för våra väljare och
kommunmedborgare
Det råder både en partilogik och en kommunlogik. Partilogiken är starkare.
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Du blir bättre i din roll som politiker genom uppdrag i GR. Det ser nog inte några
av de nya och gröna politikerna.
Vi har strategidokumenten här i GR, där finns en politisk vilja. Men förslagen föds
inte från politiken utan det är en tjänstemannaprodukt
Några intervjupersoner anser att det är för få politiker som bär GR-frågorna på
hemmaplan och att fler politiker borde involveras. Okunskap om GR bland
medlemskommunernas politiker lyfts som en svaghet med tanke på att många frågor
löses bäst i samverkan med andra, vilket också betonas av många. Omsättningen på
politiker och bristen på kontinuitet i uppdragen anges som bidragande orsaker till
okunskapen.
Flera intervjupersoner lyfter fram värdet av GR som en mötesplats där de tunga
politikerna finns med i förbundsstyrelsen, lär känna varandra och kan lösa frågor
över gränserna. Jämförelser görs med Sveriges kommuner och regioner (SKR), där
motsvarande kontaktyta finns på nationell nivå. Många menar att
samverkansplattformen skapar en tillit som inte ska underskattas och att
nätverkandet leder till att politiker har lärt känna varandra under lång tid. Det
framhålls även som värdefullt att träffas i de olika partigrupperna regionalt. Som GRpolitiker befinner man sig inte bara i kommunen utan på en regional arena. Någon
lyfter fram att det som politiker med uppdrag både på en kommunal och en regional
arena gäller att använda de positioner man har och interagera mellan uppdragen så
att de förstärker varandra.
Det är både ett sorge- och ett glädjearbete att börja lära känna varandra som nya
politiker. Det har bytts ut många. Vi har skapat en stomme som är väldigt
värdefull, för att utbyta erfarenheter. Det informella.

Samverkan och konsensus
Det finns övervägande positiva men också några negativa röster om strävan efter
konsensus.
Många lyfter fram att just förmågan att arbeta sig fram till konsensus är det som ger
framgång för förbundet. Det är när alla enas i en fråga som den får stor
genomslagskraft. Det är då det politiska arbetet i förbundet lyckas. Konsensus
innebär inte att varje kommun får som den vill utan att det beslut som fattas gynnar
flest antal kommuner och regionen som helhet.
Konsensus lyfts också fram som viktigt för att kunna agera med en gemensam röst
gentemot regional och statlig nivå; för att få del av resurser till olika satsningar lokalt.
När vi väl har lyckats nå konsensus över kommungränser och kan visa oss som en
Göteborgsregion, då lyckas vi, då uppfyller vi grundsyftet med varför vi har GR.
Några exempel som ges på stora frågor där konsensus varit nödvändigt och
framgångsrikt är den gemensamma Gymnasieantagningen, Västlänken,
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prioriteringen av stråket Borås- Göteborg i infrastrukturarbetet och samarbetet
under flyktingkrisen 2015.
Men intervjupersoner lyfter också fram nackdelar med konsensussträvan. Dessa
intervjupersoner menar att det behöver finnas en plats för det politiska samtalet, för
politisk debatt och ibland konflikter i en politiskt styrd organisation. Vissa frågor där
det finns stora motsättningar mellan kommuner eller mellan partier lyfts inte upp.
Avsaknad av öppen debatt skapar osäkerhet kring hur frågor hanteras. En avvikande
mening kan vara svår att hantera i en konsensuskultur. Det är ovanligt med
omröstningar i de politiska församlingarna inom GR och sker det, finns risken att de
betraktas som en avart.
Det lyfts fram att de stora målkonflikterna för närvarande återfinns inom
infrastruktur och miljöfrågor och att konsensussträvan kan göra att dessa frågor inte
får en lösning. Ett exempel på en sådan fråga är zonindelningen inom
kollektivtrafiken i Västra Götaland där GR inte tog ställning eftersom kommunerna
inte kunde enas om en gemensamlinje.
Det finns en politisk dimension i konsensus. Vissa saker tystas ner men om man
hade haft ett helt öppet klimat hade det varit annorlunda.
Några nämner att det finns en tendens att tanken med konsensus som grund i
förbundet är på väg att luckras upp. Det politiska landskapet är mer splittrat nu, det
är inte längre huvudsakligen två stora partier som gör upp med varann och det är
svårare att bibehålla den konsensuskultur som fanns när förbundet bildades. Vissa
tycker att detta oroar medan andra menar att det är en naturlig utveckling.
Det är mycket samarbete i GR. Vi försöker nå enighet i frågorna, driva frågor som
berör hela regionen. Även om vi har olika ingångar värderingsmässigt.
Hemma är det mer opposition när man driver sina frågor.

Beredningsprocessen
I intervjuerna vittnar många om att det finns olika typer av glapp i beredningen som
behöver slutas. Styrelsen och styrgrupperna hänger inte ihop och styrgruppernas
förankring på hemmaplan uppfattas som dålig i vissa fall. Tjänstepersoner i GRnätverken vet inte alltid när en fråga som bereds inom GR behöver tydlig politisk
förankring och i så fall på vilket sätt det ska gå till.
De allra flesta uppger att GR:s tjänstepersonorganisationen är mycket professionell
och har hög legitimitet. GR som arena för tjänstepersonsnätverken lyfts också fram
som en stor styrka. Det framhålls att kommunernas tjänstepersoner behöver
samverkan via GR mer än vad politikerna gör och många delar uppfattningen att det
är tjänstepersoner som i första hand behöver samverka. Flera lyfter fram att GR är en
tjänstepersonsstyrd organisation och beskriver det som en konsekvens av
konsensuskulturen. Tjänstepersoner på GR får mycket makt menar några. Detta
framhålls dock inte som ett problem utan som en av GR:s styrkor. Många politiska
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överenskommelser jobbas fram underifrån.
Det politiska arbetet har lyckats om det sker en bra samverkan på förvaltningsnivå.
Det är inte enbart styrgrupperna som bereder ärenden till förbundsstyrelsen, det gör
även till viss del tjänstepersonsnätverken. Flera lyfter fram att det kan finnas ett
värde i att stärka kopplingen mellan politik och tjänstepersonsorganisationen så att
det blir tydligt vem som beställer och vem som levererar på ett uppdrag.
Tjänstepersonsnätverkan bör tydligare politiskt förankra frågor i kommunerna.
Andra påpekar att det faktum att frågor som bereds av tjänstepersoner därmed är
färdigberedda när de kommer till förbundsstyrelsen utgör en svaghet i systemet
eftersom det då ofta är för sent att påverka frågorna politiskt. I motvikt till detta lyfter
flera intervjupersoner fram att man känner sig trygg med beredningen av frågorna
som hanteras i förbundsstyrelsen.
Men jag ser GR som en samverkansarena och en utbildningsarena – en
affärsutvecklingsarena, likt en utvecklingsenhet i en bolagskoncern. Det är inte
självklart att det utvecklande arbetet ska ske på politisk nivå. Inget konstigt med
det. Inom förvaltningen sker det utvecklande arbetet.
Vad gäller styrgruppernas roll som beredande organ till förbundsstyrelsen framför
flera att det är en brist att styrgruppsledamöterna inte hämtas från
förbundsstyrelsen, vilket innebär att det saknas en koppling mellan styrgrupperna
och förbundsstyrelsen. Flera framför även att det saknas en koppling till
kommunernas styrelser, genom att styrgruppsledamöterna ofta inte återfinns där.
Många av de intervjuade lyfter fram hur viktiga de regionala frågorna och
samverkansfrågorna är för kommunerna. Däremot uppfattas inte de politiska
uppdragen i styrgrupperna som särskilt intressanta eftersom ledamöterna saknar
kopplingen på hemmaplan. De allra flesta påpekar att styrgrupperna roll bör
utvecklas om de alls ska vara kvar.

Förankringen i hemkommunen
De allra flesta lyfter fram förankringen av de regionala frågorna tillbaka till
kommunerna som en mycket viktig faktor och som ett viktigt förbättringsområde. De
flesta poängterar kopplingen till kommunstyrelse och facknämnder på hemmaplan
som både viktig och svår. Ledamöter i förbundsstyrelsen men också i styrgrupperna
bör ha en sådan koppling.
Några lyfter även fram vikten av att förankra arbetet med de regionala frågorna i
partiet. För representanter från mindre partier som inte har någon naturlig plats att
återkoppla till på hemmaplan, blir partiet viktigast. Partiernas förmöten nämns som
viktiga för att kunna påverka GR.
Det framhålls som viktigt att kommunstyrelserepresentationen finns för att
styrgruppernas arbete ska få bättre genomslag på hemmaplan. Det är färre som
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poängterar kopplingen till relevant sakpolitisk nämnd i hemkommunen, men den
synpunkten finns också bland intervjupersonerna.
Några intervjupersoner lyfter fram valberedningens komplexa arbete utifrån dagens
nomineringsprinciper och enskilda individer menar att när valberedningen inte
lyckas fullt ut i sitt arbete så finns inte rätt förutsättningar för att göra det gedigna
förankringsarbete som är en framgångsfaktor för GR.
Det finns en viss självkritik hos många av intervjupersonerna när det gäller
återkopplingen från GR till hemkommunen. Flera lyfter fram vikten av att det förs en
diskussion om GR-frågorna där hemma. Det kan exempelvis handla om att ha GR
som en stående punkt på kommunstyrelsen, att GR besöker kommunernas politiker
och informerar i olika frågor samt att berätta om GR:s verksamhet på olika sätt.
Några uttrycker även behov av nya rådslag med kommunernas fullmäktige för att
föra dialog kring mellankommunala frågor.
Det är jättebra med rådslag. Vi får in nya politiker i GR och kommunerna och de
vet inte vad organisationen sysslar med. Nyhetsbrev i all ära men det drunknar lite.
Samstämmigt betonar de politiker som varit aktiva inom GR under flera
mandatperioder, och har haft olika uppdrag över tid, att politikeruppdraget får sitt
största värde när det finns en stark koppling mellan sakpolitiskt område i
hemkommunen och uppdraget i GR. Har en person exempelvis utbildningsfrågorna
på sitt bord i hemkommunen och sitter med i utbildningsgruppen i GR så skapas ett
stort mervärde för den enskilde politikern, dels utifrån bra och tydlig
tjänstepersonsberedning i sakfrågor dels genom möjlighet att påverka
utbildningsfrågor på regional och nationell nivå.
När det gäller till vem/vilka politikerna rapporterar sitt arbete på GR hänger det
mycket ihop med på vems mandat man anser sig sitta i GR.
De politiker med stark koppling till kommunstyrelsen på hemmaplan upplever sig ha
tillgång till de arenor de behövde för att genomföra sitt arbete i GR.
Här finns dock en skillnad mellan större partier och mindre partier. För mindre
partier, som inte har stort inflytande i hemkommunen, blir GR ett skäl att knyta
kontakter med partikamrater i andra kommuner, något som upplevs positivt.
Den utmaning som lyfts av de allra flesta när det gäller både beredning och
förankring är några styrgruppsrepresentanters svaga koppling till kommunstyrelse
och/eller relevant nämnd i hemkommunen. För de intervjuade i
styrgruppspresidierna framstår kopplingen till kommunstyrelse eller relevant nämnd
som stark, men det kan konstateras att i varje styrgrupp finns personer med svag
koppling till det politiska arbetet i hemkommunen. Det innebär att för de kommuner
som företräds av en politiker med svagt politiskt mandat i hemkommunen försvåras
möjligheten till återkoppling och påverkan genom styrgruppsarbetet.
Det konstateras i intervjuerna att politikerrollen i GR är komplex genom att
politikern representerar både parti och kommun. Dessutom ska politikern verka på
en regional arena. Uppdraget som styrgruppsledamot uppfattas som mer oklart än
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uppdraget i förbundsstyrelsen. Vem representerar man som ledamot i styrgruppen?
Sitt parti - och vilket förhållningssätt som därmed ska tas regionalt kopplat till
utbildning, arbetsmarknadsfrågor, miljö och samhällsbyggnad eller social välfärd?
Sin kommun? Eller den sakpolitiska nämnden i hemkommunen som hanterar dessa
frågor? Här efterlyser intervjupersonerna såväl tydligare koppling till
kommunstyrelsen eller relevant nämnd på hemmaplan som starkare koppling till
förbundsstyrelsen.
Några lyfter också fram att en tydligare koppling till tjänstepersonsnätverken skulle
vara en fördel. Former för samarbete mellan politiker och tjänstepersoner behöver
tydliggöras, liksom arenor för återkoppling och information. Nätverkens frågor bör
också de återkopplas till kommunerna. Nätverken och deras utfall bör revideras
regelbundet. Det upplevs råda vattentäta skott mellan tjänstepersoner och politiker i
vissa kommuner när det gäller de regionala frågorna.
I samtalen framkommer att medlemskommunerna har olika arbetssätt för hur
återkoppling från arbetet i GR ska gå till. Flera intervjupersoner ger uttryck för att det
är mer av ett reaktivt redovisningssystem än ett aktivt förberedelsearbete inför frågor
som ska hanteras i GR. Några kommuner saknar helt en struktur för
återrapportering, andra kommuner har en stående punkt på dagordningen till
kommunstyrelsen och/eller fullmäktige med olika intervaller. Ofta handlar det om att
det är samarbeten med flera organisationer som ska redovisas inom ramen för en viss
struktur. Flera intervjupersoner lyfter fram att det är svårt att få plats med GRfrågorna på den kommunala agendan och att det är svårt att veta när och på vilket
sätt kommunerna har möjlighet att påverka vilka frågor som hanteras i GR.
Flera erfarna politiker ser positivt på de satsningar som GR gjort under den förra
mandatperioden för att stärka kommunikationen med medlemskommunerna, men
man lyfter fram att det behövs ännu mer kommunikationsinsatser för att fler ska
involveras och för att kunskapen om - och syftet med GR ska öka.
Några intervjupersoner ur styrgrupperna lyfter fram värdet av att GR under
nuvarande mandatperiod tog fram en rutin för systematisk återkoppling och
kommunikationsstöd till politiker i form av sammanfattningar efter mötena.

Då (miss)lyckas GR
Alla intervjupersoner ser ett stort värde av att ha ett gemensamt kommunalförbund.
GR framhålls som en fantastisk kraft och ett bra verktyg för samverkan – om det
används på rätt sätt. Samverkan beskrivs skapa mervärde inom olika områden och
det finns många exempel som lyfts fram återkommande i intervjuerna.
Många menar att GR har en viktig funktion när det gäller att vara kommunernas
starka röst i gränsöverskridande frågor gentemot Västra Götalandsregionen, staten
och EU. GR-arenan är också bra för att hitta gemensamma lösningar på problem och
för att bygga gemensam kunskap. Några lyfter också fram GR som en
affärsutvecklingsarena, en informationshub. Kommunerna blir starkare och bättre
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tillsammans.
Politiskt arbete tar tid, och har de förtroendevalda tid med GR? Flera säger sig vara
beredda att lägga tid på GR-samarbetet om rätt saker är i fokus.
Några förbättringsområden nämns. GR skulle kunna vara tydligare gentemot
kommunerna gällande vad de får för pengarna. GR skulle som storstadsregionen med
stark tillväxt kunna vara en ännu starkare röst gentemot Västra Götalandsregionen.
Vi är för svaga i VGR också. Vi är för mesiga i Göteborgsregionen, fast vi är störst
och har mest tillväxt.
De flesta intervjupersoner kan ge åtskilliga goda exempel på när det politiska arbetet i
förbundet har varit framgångsrikt. Det handlar om att kommunerna varit eniga i en
sakfråga eller i ett utvecklingsperspektiv. Även här dyker konsensusfrågan upp. När
det blir samsyn och stark uppslutning i en fråga kan det bli en väldig kraft. Ett annat
inspel som många gör gäller den draghjälp som de små kommunerna får av de större,
inte minst av Göteborgs stad. Samutnyttjande av resurser och formaliseringen av
samarbetet i GR lyfts fram som framgångsfaktorer. Många lyfter fram att ett utfall
som gynnar helheten i Göteborgsregionen och stärker det samlade varumärket är ett
gott resultat. När GR tar fram välförankrade policydokument som pekar ut den
gemensamma riktningen för medlemskommunerna blir det kraftfullt. En
systemframgång som alla tjänat på ekonomiskt eller på annat sätt.
Goda exempel på GR-samarbetet som lyfts fram är gymnasiesamarbetet, arbetet mot
hedersrelaterat våld, avfallsplanen, strukturbilden, kompetensförsörjning,
arbetsmarknadsfrågor, vattenförsörjningsplanen, flyktingmottagandet, hälso- och
sjukvårdsavtalet, läromedelssamordningen, Yrkesresan, infrastrukturfrågor av olika
slag, kulturutredningen och kalkning av sjöar. Nu senast framhålls också samarbetet
med Västra Götalandsregionen i frågor som rör covid-19 och Coronapandemins
konsekvenser för näringslivet.
Många intervjupersoner menar att ett stort värde ligger i att chefsnätverken fungerar
mycket bra och att nätverken för tjänstepersoner ger mycket tillbaka till kommunen.
Men det finns också exempel som lyfts fram där det har funnits – och bedöms finnas
- en utvecklingspotential. Flera lyfter fram att GR kunde användas på ett annat sätt
politiskt, med blicken fäst längre fram för att möta de svårare utmaningarna
tillsammans. Exempel som nämns är gemensamma prioriteringar i
bostadsbyggandet, gemensamma översiktsplaner, påverkan på kollektivtrafiken,
tillväxt och näringslivsutveckling samt hur social oro ska bemötas.
Det finns också exempel där GR misslyckas. Exempelvis zonindelningen inom
kollektivtrafiken, som tidigare har nämnts, där konsensus inte nåddes. Risken att
köra på i gamla hjulspår lyfts också fram. Västsvenska paketet och
gymnasiesamarbetet i all ära men förbundet behöver vidareutvecklas, menar någon
och utan att det förklaras närmare vad som menas återkommer uttrycket att
kommunalförbundet behöver bli skarpare.
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Det finns flera exempel på områden som lyfts fram av intervjupersonerna där man
anser att svåra målkonflikter skulle behöva hanteras på ett annat sätt politiskt än vad
som gjorts hittills. Exempel på områden som lyfts fram i det perspektivet är
regionplaneringen i förhållande till det kommunala självstyret, integrationsfrågan,
kollektivtrafikfrågor. Hälso- och sjukvårdsfrågor i kommunal omsorg lyfts också fram
av flera som en kommande utmaning där kommunerna måste arbeta mer
tillsammans och där GR har en viktig uppgift
Vi är inte längre några öar som står för oss själva. Vi är nu i ett större
sammanhang.
Vi får mycket för de pengar vi ger.
Strukturbilden är sanslöst stark.

Stor kommun - liten kommun
Göteborgsregionens sammansättning av större och mindre kommuner påverkar på
olika sätt dynamiken i regionen, vilket lyfts av flera intervjupersoner. Göteborg är den
allra största kommunen med mer än hälften av invånarna och många lyfter fram flera
aspekter som pekar på att Göteborgs roll i GR är mycket central.
Några lyfter fram att Göteborg skapar draghjälp åt hela regionen och att staden
mycket tydligare bör ta ledartröjan i GR-samarbetet. Flera intervjupersoner som varit
med länge i GR-sammanhang reflekterar över Göteborgs Stads agerande över tid, där
engagemanget för de möjligheter som samverkan inom Göteborgsregionen ger
framstod som mycket stort under den inledande fasen efter det att förbundet
bildades, för att därefter mer ha varierat över tid.
Andra menar att Göteborg dominerar i GR och bör öppna upp mer för
kranskommunerna. Röster som hörs är: Är man störst måste man vara ödmjukast.
Är man stor ska man vara snäll.
Exemplet Business Region Göteborg (BRG) lyfts fram; ett bolag som är helägt av
Göteborgs Stad men som utöver att vara näringslivskontor för staden har ett
regionalt uppdrag för näringslivsutvecklingen i GR-kommunerna. Flera av
kranskommunernas representanter har uppfattningen att det regionala perspektivet
inte hanteras i den omfattning som näringslivsutvecklingen kräver.
Det finns en uppfattning bland intervjupersonerna att de mindre kommunerna
behöver samarbete i högre grad än den stora staden. Några menar att det blir 12+1 i
GR och att Göteborg drar sig ur vissa samarbeten eftersom behoven av samarbete i
vissa avseenden är mindre för staden.
Flera framför i samtalen att Göteborgsregionen som omfattar mer än 50 procent av
invånarna i Västra Götaland och som har den otvetydigt största tillväxten i regionen,
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borde ta större plats i regionala och nationella sammanhang. Någon konstaterar att
förbundet har draghjälp av namnet Göteborg i Göteborgsregionen.
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B. Den politiska organisationen och
nomineringsprinciperna
I samtalen kring politisk organisation har intervjupersonerna gett inspel kopplat till
förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen, nämnder och styrgrupper samt nätverken
för tjänstepersoner. I vissa fall överlappar samtalen runt den politiska organisationen
det samtal som är kopplat till uppdrag och politiskt arbete i GR. Organiseringen
påverkar arbetssättet och tvärtom. Det handlar exempelvis om vikten av mandat på
hemmaplan, kopplingen mellan förbundsstyrelsen och styrgrupperna, kopplingen
mellan styrgrupperna och hemkommunen – och inte minst vilken logik som bör gälla
vid nomineringsförfarandet.
Det framhålls även behov av att tydliggöra kopplingen mellan den politiska nivån och
nätverken på tjänstepersonsnivå såväl inom GR som i respektive hemkommun.
Många berör att det finns en outnyttjad potential vad gäller att koppla ihop arbetet
mellan styrgrupperna och de strategiska chefsnätverken.
Många ser och lyfter också fram svårigheten att få med de små partierna i arbetet i
GR och samtidigt ha det starka mandatet på hemmaplan. Det här avspeglar sig i
nomineringsprocessen vilket beskrivs längre fram.
Tre frågeställningar tar avgjort störst utrymme i samtalen om politisk organisation:
Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?
Ska GR övergå till en direktion?
Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut – styrgruppernas funktion?
Det är kommunerna som är medlemmar i GR - inte partierna.

Förbundsfullmäktige
Förbundsfullmäktige kommenteras av många och mest uttalat är kritiken mot att
fullmäktigeförsamlingen är stor, att de möten som hålls är mer att betrakta som en
transportsträcka för nödvändiga beslut och att det finns svårigheter att känna ansvar
och engagemang i en så storpolitisk församling där det inte förs någon debatt och där
alla ärenden redan hanterats till enighet i styrelsen. Några lyfter fram att fullmäktige
hanteras slapphänt av partierna och att uppdraget att sitta i GR:s fullmäktige har låg
status.
Några förespråkar att förbundsfullmäktige läggs ner, andra ser vikten av att ha denna
formaliainstans för de viktiga besluten kring bland annat val, budget och
årsredovisning. Andra framhåller också fullmäktiges roll för bred förankring samt
som informationsarena och mötesplats. Bland dem som förespråkar att
fullmäktigeförsamlingen även fortsatt ska vara en del i den demokratiska styrningen
av GR önskar man en förändring av arbetet och ett annat sätt att använda och
involvera de politiska företrädarna. En vitalisering av arbetet i fullmäktige
efterfrågas.
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Fullmäktige ska finnas kvar, det är bra att det är demokratiskt förankrat och hårt
fokuserat på verkstad, vi ska vara rädda om den formen av demokratiplanka.
Fullmäktige känns för de flesta ganska meningslöst; opersonligt och mycket folk.

Förbundsstyrelsen
Intervjupersonerna anser genomgående att det är en styrka att
medlemskommunernas KSO:er och oppositionsråd sitter i förbundsstyrelsen.
Det är idag möjligt fullt ut endast genom adjungering in från styrgruppernas
presidier, vilket flera framhåller som en kompromisslösning. Ska vi ha en styrelse i
GR så ska samtliga KSO:er och oppositionsråd sitta där av egen kraft, är det flera som
lyfter fram.
Som tidigare har nämnts är det många intervjupersoner som lyfter fram att
förbundsstyrelsens koppling till styrgrupperna eller motsvarande beredningar måste
stärkas och bli tydligare. Flera förespråkar att styrgrupperna avvecklas och att
förbundsstyrelsen får ett större ansvar för att bereda frågor. Olika utskott och
arbetsgrupper från förbundsstyrelsen kan då inrättas efter behov. Här poängterar
några intervjupersoner att en fördel med utskott är att det är formellt möjligt att
delegera frågor från förbundsstyrelsen, vilket inte är möjligt med dagens organisering
av styrgrupperna. Andra frågar sig hur förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare
ska ha tid att även engagera sig i ett utskott/en beredning.
Antalet ledamöter och fördelningen av poster i arbetsutskottet kommenteras av några
intervjupersoner. Det finns uppfattningar om att antalet utskottsposter borde utökas
och att kranskommunerna borde ha fler poster.

Direktion
Flera intervjupersoner förespråkar tydligt direktion som ett alternativ till
förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Det lyfts fram ett antal argument för att gå
över till direktion och här sammanfattas de tyngsta av dem:
• Det är kommunerna som är medlemmar i kommunalförbundet, inte
partierna. Det ska därför vara kommunerna som besätter posterna i
GR.
• Kopplingen till kommunstyrelsen på hemmaplan måste vara stark,
KSO och oppositionsråd ska ingå i direktionen. En striktare
medlemslogik, det vill säga att kommunerna tillsätter representanter
i GR, kan tvinga fram bättre förankring i kommunen.
• Med en direktion blir inte den politiska representationen det viktiga
utan samverkan hamnar i fokus.
• Direktion är en mer effektiv politisk organisation.
• En direktion med tydligt mandat för politikerna stärker
kommunalförbundets roll i hemkommunen och legitimiteten ökar för
GR.
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• Övriga kommunalförbund i Västra Götaland är organiserade med
direktion.
• Det finns ett missnöje med arbetet i förbundsfullmäktige som ses
som en onödigt stor politisk församling.
En direktion med tydligt mandat kommer att stärka kommunalförbundets roll i
hemkommunen; kännedomen, förtroendet, legitimiteten ökar för GR.
Det blir bättre demokrati och bättre arbetsformer om det är färre politiker i GR
Fler politiker ger inte nödvändigtvis en bättre politisk styrning, man känner mindre
ansvar om man är fler i ett rum., i en mindre konstellation får man ett annat
ansvar, det blir ett närmare och löpande ledarskap genom ett arbetsutskott.
Andra är inte lika övertygade om övergång till direktion och vill hellre slå vakt om
men utveckla förbundet inom ramen för nuvarande organisation. Några utmaningar
som lyfts fram med direktion är:
• Skillnaden i storlek mellan kommunerna behöver hanteras. I
synnerhet Göteborgs dominans - om kommunstorlek skulle slå
igenom får Göteborg mer än 50 procent av platserna i en direktion.
• Finansiering av kommunalförbundet sker utifrån antal invånare i
kommunen vilket borde leda till att större kommuner får större
inflytande.
• Stora kontra små partier. Vill man värna den politiska bredden och
legitimiteten i Göteborgsregionen så kan direktionen behöva utökas
utifrån de mindre partiernas mandat.
• Frågan är om det är direktion man eftersträvar eller ett annorlunda
arbetssätt?
Vi bör ha ett arbetssätt där vi gemensamt bestämmer vilka frågor vi ska jobba med.
Sedan kan dessa frågor gå vidare till styrgrupp eller nätverk. Vissa menar att en
direktion möjliggör ett annorlunda arbetssätt. Kan detta ske även med nuvarande
organisation?
Om varje förbundsmedlem ska ha en plats skapar det obalanser i en direktion,
eftersom Göteborg är så mycket större än Öckerö. Om vi har en samverkansarena
där Göteborg är så mycket större än de andra, behöver staden ta ett ledarskap på
en sån arena.

Nämnder och styrgrupper
Som framgår tidigare i resultatredovisningen kommenteras styrgrupperna både när
det gäller beredning och förankring. Även när intervjupersonerna reflekterar kring
förbundets organisation får styrgrupperna och dess funktioner stort utrymme.
Styrgruppernas storlek och sammansättning kommenteras av många.
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Intervjupersonerna är mycket tydliga med att det finns en problematik med
styrgrupperna såsom de är bemannade i dagsläget och på det sätt som de får – eller
inte får – sina uppdrag. Det framstår inte tydligt att styrgrupperna är
förbundsstyrelsens organ och att förbundsstyrelsen gett grupperna deras uppdrag.
Styrgruppernas syfte framstår alltså som oklart. Inte minst eftersom de inte fattar
beslut, enligt flera intervjuade. Någon menar att styrgrupperna framför allt är viktiga
för förbundets förvaltning.
Vår beredning har inte så många ärenden som går till förbundsstyrelsen. Vi jobbar
mer med styrningen av nätverken.
Det framförs av flera som en brist att ledamöterna i styrgrupperna ibland inte
återfinns i kommunernas styrelser eller i relevant nämnd. Det ger en svag koppling
till förbundsstyrelsen men framför allt svag koppling till hemkommunen. Många
poängterar att för de kommuner som har en politiker med svagt mandat på
hemmaplan saknas kopplingen till det strategiska arbetet på lokal nivå. Det innebär
att styrgrupperna får ett svagare mandat.
Styrgruppernas presidier adjungeras till förbundsstyrelsen och några
intervjupersoner påpekar att just det sättet att få in KSO:er och oppositionsråd i
förbundsstyrelsen, som en slags kompromiss, försvagar relevant koppling till
hemmaplan det vill säga koppling till rätt sakpolitisk nämnd eller beredning.
De som lyfter fram behovet av en starkare koppling mellan förbundsstyrelse och
styrgrupper ser också svårigheten med att KSO och oppositionsråd skulle hinna med
att engagera sig både i FS och i mer sakpolitiska frågor på djupet såsom ett beredande
organ behöver göra.
Flera intervjupersoner förespråkar att styrgrupperna avvecklas och istället ersätts
med att förbundsstyrelsen får ett större ansvar för att bereda frågor, som tidigare har
nämnts. Av intervjuerna framgår klart att om styrgrupperna ska vara kvar så bör de
förändras. På vilket sätt finns det olika uppfattningar om. Det handlar om
sammansättning, nomineringsförfarande, områden inom vilka det är relevant att
tillsätta styrgrupper. Att sätta samman styrgrupperna utifrån de utmaningar GR har
är en annan ingång som tas upp.
En förändring som diskuteras ingående, och där många verkar vara eniga, är att
medlemslogik bör råda i tillsättningsförfarandet. Med medlemslogik är det
kommunerna som nominerar representanterna, medan det med partilogik är
partierna i Göteborgsregionen som helhet som nominerar representanterna. När
kopplingen till det sakpolitiska området på hemmaplan är tydlig skapas – enligt flera
intervjupersoner – ett tydligt mervärde för den enskilda politikern kopplat till det
politiska uppdraget.
En farhåga som lyfts fram är att styrgrupperna blir för stora – med minst 26
ledamöter - om kommunerna ska tillsätta representanter från såväl majoritet som
opposition. Här lyfter någon frågan om det är viktigt att alla kommuner deltar i
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styrgruppsarbetet eller om man skulle kunna tänka sig en ordning där vissa
kommuner får ta på sig ett större ansvar i vissa frågor.
Ett fåtal av de intervjuade anser att vi inte ska förändra hur styrgrupperna tillsätts
eftersom det är viktigt med bredden och legitimiteten i GR:s arbete.
Gällande utbildningsgruppen framkommer i intervjuerna att många tycker att den
fungerar bra och att den genom att den utses av fullmäktige som nämnd har en större
tyngd än övriga styrgrupper. Flera lyfter fram att det är en välkänd och välförankrad
verksamhet som har åstadkommit mycket inom GR. Flera intervjupersoner
poängterar att den regionala samverkan inom utbildningsområdet som GR
kommunerna har åstadkommit är ett föredöme i landet. Några framför att
utbildningsgruppen bör utvecklas och inta nya områden, till exempel kopplat till
näringslivet. Någon anser att även utbildningsgruppen kan avvecklas liksom övriga
styrgrupper och ersättas med utskott från förbundsstyrelsen samt årliga
utbildningspolitiska forum.

Demokrati och nomineringsprocessen
Demokrati är en av de aspekter som getts stort utrymme i samtalen. Här finns många
olika synpunkter, inte minst kopplat till nomineringsprinciper samt partilogik kontra
medlemslogik. Som ovan nämnts anser många av de intervjuade att medlemslogik
bör råda i GR, andra betonar mer vikten av partilogik.
De intervjuade lyfter fram olika aspekter av demokrati och beskriver hur olika synsätt
leder till olika vägval. Några lyfter fram att om GR ska vara en samverkansleverantör
bör inte partilogik utan medlemslogik vara rådande. Det är kommunerna som är
medlemmar i förbundet, inte partierna. Andra lyfter fram vikten av en bred
demokratisk arena där partilogik dominerar. Några framhåller att en mindre
organisation med färre politiker blir mer effektiv i sin styrning. Andra menar en bred
politisk arena med fler politiker ökar legitimiteten för GR och GR-frågorna i
kommunerna.
Här konstateras också av intervjupersonerna att det politiska landskapet har
förändrats. Antalet partier har ökat och den politiska styrningen i
medlemskommunerna har fört med sig nya samarbetskonstellationer som har krävts
för att få majoritet eller minoritetsstyre. Några nämner att dessa förändringar märks i
GR-samarbetet exempelvis genom att det har blivit mer partipolitik vilket yttrar sig
exempelvis genom att fler voteringar på förbundsstyrelsen.
Det vi inte är överens om – det gör vi inte.
Politiken är ganska osynliggjord, men det behöver inte vara något negativt.
Jag är inte säker på att det är de politiska besluten som är det viktiga, kanske lika
gärna hade kunnat vara ett tjänstemannanätverk som drev frågorna.
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Jag är mån om att vi inte slår sönder samarbetet och de goda erfarenheterna. Vi
ska inte kasta ut barnet med badvattnet utan vidareutveckla GR. Alla kan inte
vinna i ett samarbete, utan det handlar om vad som är bra i långa loppet för alla.
Många lyfter fram valberedningsarbetet som komplext och fyllt av målkonflikter. Det
finns kritik mot valberedningens sätt att arbeta och att inte riktigt anstränga sig för
att hitta rätt personer till rätt post utifrån instruktionerna som finns. Det riktas också
kritik mot partierna som inte heller engagerar sig i valberedningsarbetet och
anstränger sig tillräckligt mycket för att få rätt person på rätt plats utifrån uppdraget i
GR.
Det riktas även kritik mot partierna för det bristande engagemanget i
förbundsfullmäktige. Några framhåller vikten av att ha ett förbundsfullmäktige där
alla partier är företrädda – för att säkra den politiska bredden och förankringen.
Andra menar att den demokratiska aspekten kan betraktas ur flera olika perspektiv
och någon att partilogiken bör renodlas och partierna ta ett större ansvar för
nomineringarna till GR. Här jämförs med nomineringsarbetet till Västra
Götalandsregionen där varje parti organiserar sitt inflöde. Då hamnar den regionala
konflikten inom partiet.
Rollen för GR som valberedning när det handlar om förslag till styrelseledamöter i
regionala bolag ifrågasätts starkt. Här önskar flera kommuner att kommunerna själva
helt påverkar nomineringen till styrelserna.
Många menar att det är viktigt för politikerna att besluta sig för vad som är viktigast
– det vi åstadkommer tillsammans i GR eller hur den politiska organiseringen ser ut.
Flera lyfter också fram att det inte är hur många politiker som organiserar sig på ett
visst sätt som är grunden för vad som åstadkoms.
Fullmäktige är släpphänt hanterat av partierna.
Ur demokratisk synvinkel kan man se partilogiken men problemet är att man
räknar det totala valresultatet i hela GR och att det läggs ut på respektive kommun
där det inte stämmer med röstetalet i kommunen. Men det är hela tiden ett problem
för de små partierna
Den logik vi haft hittills har varit framgångsrik, välfungerande. Vi behöver fundera
över vad det är som vi gör så att vi inte förstör nå´t!
Är Göteborgsregionen en demokratiorganisation eller en samarbetsorganisation?
Vi åstadkommer samarbete i våra nätverk. Vi kan sätta en direktion som styr
samarbetsverksamheten men det handlar inte om de politiska ideologiernas
samarbete i de 13 kommunerna. Politikerna ska vara satta att styra firman i ett
samarbetsperspektiv; Samarbetsleverantör.
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C. Så organiserar sig andra förbund
Representanter för övriga kommunalförbund i Västra Götaland har också intervjuats
och en genomgång av olika dokument från dessa förbund har gjorts. Dessutom har
dokument från kommunförbunden STORSTHLM och Skåne studerats. Inga
intervjuer har dock genomförts med de två sistnämnda förbunden.
Här följer en genomgång av dessa fem förbunds organisering och synpunkter som
framkommit i intervjuerna.
Övriga tre kommunalförbund i Västra Götalandsregionen är organiserade med
direktion. Alla tre framhåller i intervjuerna att de är nöjda med sättet att vara
organiserade på, men det betyder inte att de inte också ser utmaningar när det
handlar om arbetssätt och framför allt förankringsprocesser. I alla tre förbunden
finns utmaningen mellan stora och små kommuner och det har lösts på olika sätt.
Även om samtliga framhåller att den politiska dimensionen när det kommer till
samverkan i förbundet är av underordnad betydelse så har förbunden arbetat olika
när det gäller representation av stora respektive små partier i direktionen – för att på
något sätt få med den politiska bredden. Det vanligaste sättet är att öppna upp för
möjlighet att adjungera in ledamöter i direktionen under mandatperioden.

Skaraborgs Kommunalförbund
Juridisk form
Kommunalförbund med direktion för 15 kommuner.
Så styrs förbundet
Från och med 2019 gick Skaraborgs Kommunalförbund från att vara ett
kommunalförbund med fullmäktige till kommunalförbund med direktion.
Direktionen är förbundets högsta beslutande organ och består av femton ledamöter
samt femton ersättare, med representanter från respektive medlemskommun.
Förbundets presidium med fyra ledamöter bereder ärenden till direktionsmötena.
Skaraborg är det förbund som senast lämnade fullmäktige och gick över till direktion,
det skedde i augusti 2019.
Ur intervjuerna
Det var svårt att få till närvaro på fullmäktige och de som satt i fullmäktige var långt
ifrån verksamheten. Nu gäller medlemslogik full ut i förbundet, de som sitter i
direktionen företräder sin kommun – inte ett parti. I direktionen sitter KSO som
ordinarie och oppositionsråd är ersättare. De som sitter i direktionen upplevs som
mer kunniga, direktionen stärks och det frigörs planeringstid. Beredningarna
avskaffades samtidigt som direktionen startades och här finns en del
meningsskiljaktigheter om huruvida det var bra eller dåligt. Nu tar direktionen upp
alla ärenden och det ställer stora krav på underlagen. Någon menar att detta har lett
till en maktkoncentration till presidiet istället för till beredningarna. Den största
kommunen har ordförandeskapet.
Länk till förbundsordning för Skaraborgs kommunalförbund
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Fyrbodals kommunalförbund
Juridisk form
Kommunalförbund med direktion för 14 kommuner.
Så styrs förbundet
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ.
Ledamöterna består av ledande politiker från medlemskommunerna, i dagsläget 17
ledamöter och 17 ersättare. De tre största kommunerna Trollhättan, Uddevalla och
Vänersborgs har två ordinarie ledamöter och två ersättare vardera, övriga kommuner
har en ordinarie ledamot och en ersättare vardera. Alla KSO:er är med i direktionen
men inte alla oppositionsråd. Det är kommunerna som nominerar in vilka som ska
sitta i direktionen.
Förbundsdirektionen leds av en ordförande samt två vice ordförande. Tillsammans
med ytterligare två ledamöter och två ersättare utgör de förbundsdirektionens
arbetsutskott. (sex personer).
För att bredda den politiska representationen kan direktionen inför varje
mandatperiod därutöver besluta att adjungera företrädare för parti som är
representerat i någon av medlemskommunernas kommunstyrelser. En adjungerad
företrädare har yttranderätt men ingen förslags- eller beslutanderätt. 2017
avskaffades de politiska beredningarna. Då gjordes en översyn av styrning och
ledning inom förbundet. Förbundsdirektionen utser inom sig ett arbetsutskott för
beredning av ärenden. Direktionen kan tillsätta egna beredningsgrupper för olika
områden med representanter valda även utanför direktionen. Förbundsdirektionen
kan delegera beslutanderätt till arbetsutskottet.
Ur intervjuerna
Incitamentet för översynen var att ingen satt med helhetsbilden. Beredningarna var
bemannade av nämndordföranden i kommunerna; politiska företrädare som inte
hade en naturlig koppling till KS eller KF.
De fattade beslut om projekt, fick en dålig förankring på hemmaplan. Man tappade
den röda tråden i att man behöver förstärka varann, delregionalt – lokalt –
delregionalt. Det var inget flyt.
Länk till förbundsordning för Fyrbodals kommunalförbund

Boråsregionen/Sjuhärad
Juridisk form
Kommunalförbund med direktion för 7 kommuner.
Så styrs förbundet
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Boråsregionen har haft direktion under hela 2000-talet. Samverkan mellan sju
kommuner. Direktionen består av nio ordinarie ledamöter som består av KSO från
varje kommun. Borås har två. Borås är alltid ordförande. Mark är näst största
kommun och med i presidiet. Ersättare är oppositionsråden och även här har Borås
två. Dessutom adjungeras personer in från partier som når tillräcklig storlek.
Partierna som har fått minst tre procent i delregionen och även partier som får minst
12 procent i en enskild kommun adjungeras in. Antalet adjungerade kan växla.
I Boråsregionen fördelas ledamöterna i två beredningar, BH7 samt Välfärd och
kompetens; Även ersättarna och de adjungerade är med i beredningarna. Dock deltar
inte direktionens ordförande i beredningarna.
De adjungerade har fått välja vilken beredning de vill ingå i. Varberg är också
adjungerad – det finns specialavtal med dem gällande samarbete i vissa frågor. De
har en plats i BH7. Framför allt gällande infrastruktur. Under den här
mandatperioden ingår sammanlagt 26 personer i direktionen, varav 9 är ordinarie.
Ur intervjuerna
De intervjuade framhåller i intervjuerna att de är nöjda med sättet att vara
organiserade på, men det betyder inte att de inte också ser utmaningar när det
handlar om arbetssätt och framför allt förankringsprocesser.
Länk till förbundsordning för Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Kommunförbundet STORSTHLM
Juridisk form
Ideell förening i form av kommunförbund för 26 kommuner.
Så styrs förbundet
Inför mandatperioden 2015–2018 gjordes en genomlysning av förbundets
organisation och arbetssätt. Viss komplettering skedde inför mandatperioden 2019–
2022 i samband med att en flerårig verksamhetsinriktning antogs och med anledning
av att Region Stockholm bildades.
Högsta beslutande organ är förbundsmötet, som hålls var fjärde år. Medlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar väljer ombud som sammanträder på förbundsmöten. Varje
medlem får utse ett antal ombud i relation till antal invånare i kommunen.
Kommunerna får utse ett ombud per påbörjat antal 20 000 invånare. Vid ordinarie
förbundsmöte utses föreningens styrelse samt ordförande och vice ordföranden för
mandatperioden. Ett verksamhetsprogram beslutas som ger övergripande politisk
inriktning för arbetet under de kommande åren. Förbundsmötet anger också den
ekonomiska ramen för medlemmarnas avgift till föreningen.
Styrelsen som består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare leder förbundets
verksamhet, följer övriga politiska organ samt förvaltar förbundets egendom.
Styrelsen utses av förbundsmötet för perioden fram till nästa ordinarie
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förbundsmöte. Styrelsen har enligt stadgarna rätt att utse delegationer, beredningar
och andra organ för verkställighet och beredning. Styrelsen beslutar om den årliga
verksamhetsplanen med budget samt lägger fast direktiv för alla uppdrag.
Dessutom finns ett arbetsutskott som utses av förbundsmötet och består av fem
ledamöter (tre från presidiet samt fem ersättare). AU bereder styrelsens ärenden,
bland annat genom överläggningar med medlemmarnas kommunstyrelseordförande,
den så kallade KSO gruppen. Gruppens roll har karaktären av referensgrupp till
styrelsen inför beslut om uppdrag och andra ärenden. Det är också en arena för
enskilda KSO för att väcka frågor och utbyta kollegiala erfarenheter. Möten leds av
styrelsens ordförande som också ansvarar för kallelse och dagordning. På
motsvarande sätt utgör kommundirektörerna ett stöd för KSO och
förbundsdirektören i ärendeberedning och dylikt.

Kommunförbundet Skåne KFSK
Juridisk form
Ideell förening i form av kommunförbund för 33 kommuner.
Så styrs förbundet
Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation, och
arbetar brett med de flesta verksamhetsområden inom kommunal verksamhet.
Förbundets uppdrag ska byggas på önskemål och behov som i första hand uttrycks av
de skånska kommunledningarna. Förbundet har historiskt varit en del av Svenska
Kommunförbundet (numera SKR), och har en liknande struktur som SKR med
beredningar, styrelse och styrelsetillsättning. Under de senaste åren har
kommunernas engagemang i Kommunförbundet Skåne dalat och därför har en
utredning om förbundet genomförts under 2019–2020. I Slutrapporten Fördjupad
medlemsdialog ges ett antal rekommendationer som styrelsen ska behandla under
hösten 2020. Bland annat ska en ny styrmodell med medlemslogik etableras, istället
för den nuvarande partipolitiska logiken.

D. Vilka samarbetsformer är möjliga när det gäller
samarbete med kommuner utanför GR?
Den första frågan som utredningen ska besvara har handlat om vilken politisk
organisation och struktur som är mest ändamålsenlig för att genomföra förbundets
uppdrag. Den andra frågan som förbundsstyrelsen önskar belyst är vilka
samarbetsformer som är möjliga när det gäller samarbete med kommuner utanför
GR.
Förbundsordningen öppnar upp för samverkan med kommuner och andra aktörer
genom att där anges att förbundet har intressen i …. andra former av samverkan
med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer. (§4.4) I
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förbundsordningen regleras också förbundets samverkan med andra förbund inom
Västsvenska kommunalförbundens samorganisation (Västkom). (§2)
Inom Göteborgsregionen finns en lång tradition av väl utvecklat samarbete som
sträcker sig tillbaka till 1940-talet. Samverkan är vårt arbetssätt. Utöver samverkan
mellan våra kommuner kräver många frågor även samverkan med relevanta aktörer
inom övrig offentlig sektor samt akademi, näringsliv och civilsamhälle.
Göteborgsregionen arbetar med de utmaningar och frågor där samverkan mellan
flera kommuner och andra aktörer krävs för att den enskilda kommunen ska nå sina
målsättningar eller för att ett regionalt perspektiv i en fråga ska kunna tas. Formerna
för samverkan och uppdragen för förbundet har förändrats över tid utifrån vad
medlemskommunerna ansett vara relevant. En organisation som
medlemskommunerna driver tillsammans måste agera utifrån lyhördhet,
handlingskraft och med ständigt utvecklingsfokus kopplat till de utmaningar som
medlemskommunerna möter och där lösningen ligger i att
hantera frågor med ett regionalt perspektiv. Samverkan är inte ett mål i sig utan ett
sätt att åstadkomma resultat och att skapa mervärde för kommunerna i
olika avseenden. Det gäller även samverkan med kommuner och andra aktörer
utanför den administrativa regionen.
En viktig del av samverkan med kommuner och kommunalförbund utanför GR
bedrivs inom - en arena för kommunal samverkan och utveckling inom
välfärdsområdet. Här sker samverkan inom socialtjänst, hälso- och sjukvård,
digitalisering och regional utveckling. GR har även etablerade samarbeten med andra
organisationer inom offentlig sektor samt näringsliv, akademi och civilsamhälle.
Sedan många år samarbetar vi med Business Region Göteborg kring
näringslivsutveckling. En annan viktig partner är Göteborg & Co eftersom
besöksnäringen är en av de största basnäringarna i Sverige. GR är också en av
parterna i Urban Futures som sammanför forskare och praktiker inom hållbar
stadsutveckling. I Västra Götalandsregionen lyfter GR in storstadsregionens
perspektiv i frågor som rör transportinfrastruktur, kollektivtrafik samt hälso- och
sjukvård. Vi deltar också i arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi. Nationellt
arbetar GR för att påverka samhällsutvecklingen utifrån våra medlemskommuners
behov. GR har upparbetade kontakter med organ som Regeringskansliet,
Näringsdepartementet, Socialdepartementet, Boverket, Utbildningsdepartementet
och Skolverket. GR samarbetar även med Sveriges kommuner och regioner (SKR).
Den juridiska aspekten av vilka samarbetsformer som är möjliga när det gäller
samarbete med kommuner utanför GR är belyst av Front advokatbyrå på uppdrag av
GR. Fronts redovisning återfinns i bilaga 5.
.
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Analys
A. Inledning
Medlemskommunerna vill fortsatt samverka inom GR
Under arbetet med att utreda vilken politisk organisation och struktur som är mest
relevant för att genomföra förbundets uppdrag har det blivit tydligt att det finns ett
stort engagemang och en stark vilja hos intervjupersonerna i samtliga
medlemskommuner att fortsätta samarbetet inom Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR). Många av förbundets styrkor har lyfts fram i intervjuerna,
men det framkommer också att det, i den politiska kontexten kopplat till organisation
och arbetssätt, finns otydligheter och målkonflikter att hantera, strategiska
ställningstaganden att göra och politiska överenskommelser att uppdatera.
Den regionala utvecklingen idag kräver gränsöverskridande samverkan och
samarbete mellan många olika aktörer; stat, kommun, region, näringsliv, akademi,
profession, politik och medborgare i civilsamhället. Göteborgsregionen är en
storstadsregion med hög tillväxt som utgör mer även hälften av befolkningen i Västra
Götaland. I intervjuerna är det förvånansvärt få som talar om Göteborgsregionen som
en storstadsregion trots att begreppet används mycket i de styrande dokument och
strategiska inriktningar som antagits både under förra och innevarande
mandatperiod. Utredarna anser att Göteborgsregionen skulle vinna på att begreppet
storstadsregion arbetas in hos medlemskommunerna så att identiteten av att tillhöra
en storstadsregion förstärks.
Dokumentgenomgången visar att drivkraften för att lägga samman
Kommunalförbundet GR och Göteborgs Förorters Förbund 1995 var att
Göteborgsregionen var organisatoriskt splittrad och därmed sårbar. Idag är läget ett
helt annat. Förbundet har hög legitimitet i de sammanhang där det företräder sina
medlemskommuner. Göteborgsregionens kommuner bidrar gemensamt till
samhällsutvecklingen och det ömsesidiga beroendet mellan kommunerna är tydligt.
Ett starkt näringsliv som präglas av innovationskraft, affärsutveckling och tillväxt är
beroende av kommunernas förmåga att skapa förutsättningar för en växande
arbetsmarknad och god kommunal service.
I den komplexa samhällsbyggnadsprocessen, där olika intressen ska vägas mot
varandra och där kompletterande organisationer med olika uppdrag och
ansvarsområden förväntas forma en helhet, är en välfungerande dialog mellan många
olika aktörer nödvändig. GR är en arena för samverkan där möjligheten finns att
fördjupa dialoger med olika intressenter.
De kommunala uppgifterna är desamma i alla kommuner oavsett storlek och
kommunerna har olika förutsättningar för att fullgöra sina uppgifter och hantera sina
utmaningar. Inom ramen för arbetet i GR har medlemskommunerna mångårig
erfarenhet av att identifiera de områden inom det kommunala uppdraget som gagnas
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av samverkanför att åstadkomma utveckling och att finna effektiva gemensamma
lösningar på utmaningar som är desamma i kommunerna.
Det allra tydligaste exemplet, både historiskt och i nuläget, är den regionala
samverkan som GR kommunerna har inom utbildningsområdet. Den är välutvecklad,
robust och unik för landet och har en mycket central roll i förbundet.
I kommunutredningen (Kommunutredningen SoU 2020:8), som är relevant att dra
paralleller till i det här utredningsarbetet, görs en åtskillnad mellan kommunernas
driftskapacitet och utvecklingskapacitet och menar att det inte räcker för en kommun
att ha en driftskapacitet i den meningen att man bara ska klara den dagliga
verksamheten genom att erbjuda service och välfärd till sina invånare. Utredningen
konstaterar att kommunen i ett långsiktigt perspektiv också måste ha en strategisk
utvecklingskapacitet som ger en permanent och långsiktig förmåga att fullgöra sitt
uppdrag och att möta samhällsutvecklingen. ”Utredningens erfarenheter från möten
och dialoger med ett stort antal kommuner av olika karaktär är att alltför många har
svårt nog att klara den dagliga driften, och än mindre har någon betydande strategisk
utvecklingskapacitet.” (Kommunutredningen (SoU 2020:8))
Utredarna menar att GR redan idag utgör den plattform för strategisk samverkan
som kommunutredningen i sitt betänkande pekar på som en viktig förutsättning för
att uppnå tillräcklig utvecklingskapacitet i kommunerna, i syfte att möta framtida
utmaningar. Många intervjupersoner lyfter fram att det är i samspelet mellan de
politiska grupperingarna och de strategiska nätverken på tjänstepersonsnivå som de
stora utvecklingsinsatserna initieras i Göteborgsregionen.
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B. Utmaningar med dagens organisation?
I intervjuerna framkommer olika uppfattningar om vad som fungerar bra men också
vilka utmaningar som finns med nuvarande politiska organisation. Spännvidden i
uppfattning är stor. Alltifrån att det inte finns några större problem, till
uppfattningen att det behövs stora förändringar för att komma vidare i utvecklingen
av förbundets arbete. För att fånga utmaningarna med dagens politiska organisation
har de frågeställningar eller utvecklingsområden som adresseras tydligast av
intervjupersonerna lyfts fram i resultatredovisningen. Vissa av de utmaningar som
lyfts fram kan härledas till förändrade arbetssätt och andra kan få organisatoriska
konsekvenser.
Det kan konstateras att några av intervjupersonerna har velat diskutera förbundets
uppdrag, men utredarna har varit noga med avgränsningen att utredningens fokus
gäller organisering av det politiska arbetet utifrån det uppdrag förbundet har idag.

Kunskapen om förbundet varierar
Förbundets uppdrag beskrivs i förbundsordningen och uttrycks för de närmaste åren
i den strategiska verksamhetsinriktningen 2020–2023. Mer om förbundets uppdrag
finns att läsa i avsnittet Bakgrund.
I intervjuerna framkommer att kunskapen om förbundet och dess uppdrag varierar
mycket i medlemskommunerna. Några politiker är erfarna, har varit med i flera
mandatperioder och haft olika politiska uppdrag.
Utredarna konstaterar att de är kulturbärare och har erövrat det politiska uppdraget
i det sammanhang som utgörs av kommunalförbundet och som innebär att de
hanterar att med den kommunala ingången lägga det regionala perspektivet på
arbetet i förbundet. Andra politiker är helt nya i sina politiska uppdrag i GR, och det
kan konstateras att det tar tid att skaffa sig full insikt i förbundets breda uppdrag.
Utredarna ser att det är ett problem att kunskapen om förbundet varierar. Det finns
en uppenbar risk att legitimiteten för förbundets arbete sjunker i de kommuner där
politiker och tjänstepersoner inte känner sig delaktiga i förbundets verksamhet. Det
finns således behov av att stärka kunskapen om GR i medlemskommunerna för att
ännu bättre använda den potential som finns i kommunalförbundet.
Kommunikation är ett viktigt verktyg och utredarna menar att det finns utrymme för
att formalisera och systematisera det kommunikativa arbetet och interaktionen med
medlemskommunerna ytterligare. Kommunikation kan ske på flera olika sätt och
berör arbetssätt snarare än förbundets organisation.
Utredarna konstaterar vidare att det kan finnas många orsaker till att kunskapen om
förbundet varierar och att flera av de utvecklingsområden som intervjupersonerna
lyfter fram har kopplingar till kunskap om förbundets syfte och verksamhet.
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Förankring i – och interaktion med – medlemskommunerna
De flesta av intervjupersonerna fördjupar sig i frågor som handlar om förankring av
förbundets arbete i medlemskommunerna, men frågan om hur initiativen från
kommunerna kommer till förbundet lyfts också. Intervjupersonerna ser
komplexiteten i förankringsarbetet och kopplar i samtalen tillbaka till hur
hemkommunen organiserar sitt arbete och hur mycket utrymme som ägnas åt de
regionala frågorna och samarbetet i GR.
Utredarna är helt eniga med intervjupersonerna om att förankring i – och
interaktion med - medlemskommunerna är centralt för förbundets verksamhet.
Kvaliteten i förankring och interaktion påverkar i hög utsträckning både kunskapen
om och legitimiteten för förbundet.
I kommunutredningen konstateras att kommunalrätten ger kommunerna stor frihet
att själva välja hur de organiserar sin verksamhet och i vilken form den drivs. Där
anges:
… olika kommuner har valt olika sätt att organisera sin verksamhet. Det kan gälla
vilka nämnder som finns i kommunen (förutom de fåtal nämnder som krävs enligt
lag, till exempel valnämnd). Det gäller också om verksamheten bedrivs i
förvaltningsform eller företagsform.
Utredarna konstaterar att medlemskommunerna har olika organisering och att det
har viss betydelse när förankringsarbetet ska genomföras. Utredarna poängterar att
det är en fråga för varje medlemskommun att hantera hur förankringsarbetet ska ske
på hemmaplan utifrån hur kommunen är organiserad.
En annan utmaning som är gemensam för medlemskommunerna, enligt utredarnas
uppfattning, är vikten av att skapa utrymme för de regionala frågorna i det
kommunala arbetet. Utredarna menar att GR redan idag har stor legitimitet som
kommunalförbund i relation till regionala, nationella och EU-relaterade
samarbetsaktörer. Men det krävs resurser i form av tid, engagemang och vilja hos
kommunpolitikerna för att möta den ambitionshöjning av Göteborgsregionens
påverkan på samhällsutvecklingen som många av intervjupersonerna ger uttryck för
att vilja åstadkomma.
Behovet av och svårigheten med förankring i relation till tempo och effektivitet har
fler kommunförbund uppmärksammat. I en jämförelse skriver dåvarande
Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) i en rapport (KSL inför nästa
mandatperiod 2014).
Förankringsarbetet är viktigt i en organisation med 26 medlemskommuner. Men,
ska det alltid finnas tid för till exempel remisser till kommuner och dessutom inom
respektive kommun, klarar man inte att agera med den snabbhet som många
frågor idag kräver. Enligt ordningen ska frågorna beredas i en process på KSL och
sedan i kommunerna, och i några fall behövs ytterligare förankringsprocesser. Hur
KSL kan utveckla en mer flexibel och snabbfotad organisation utan att äventyra
vare sig kontinuitet eller förankring, är en allt viktigare fråga.
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Utifrån intervjuerna ser vi tre samband inom förbundet som behöver stärkas när det
gäller förankring och interaktion;

1. Kopplingen i hemkommunen mellan GR:s tjänstepersonsnätverk och politiker
med GR-uppdrag
Många av de intervjuade poängterar att GR:s största värde för kommunerna ligger i
den välutvecklade samverkan som finns mellan medlemskommunernas
tjänstepersoner som möts i olika nätverk inom förbundet. Det framhålls att det är i
dessa sammanhang som utvecklingen sker.
Utredarna konstaterar att det i många kommuner saknas ett arbetssätt som främjar
kopplingen mellan de tjänstepersoner som för kommunens räkning arbetar med
regionala frågor i GR och de politiker i kommunerna som har förtroendeuppdrag i
GR. Detta är ett problem eftersom en mycket viktig del i förbundets arbete med
förankring och interaktion vilar på den nätverksstruktur som finns på
tjänstepersonsnivå. Inspel till nätverken och återkopplingen till hemkommunen är
helt centralt för GR:s verksamhet. Genom nätverken initieras och genomförs uppdrag
tillsammans med medlemskommunerna inom ramen för den planering som fastställs
i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen. GR är en utvecklingsarena, där
kommunerna kan ta fram nya metoder och bygga kunskap med andra som har
samma grunduppdrag och utvecklingsbehov.
Utredarna vill särskilt synliggöra att tjänstepersonsorganisationen med
spetskunskap inom kommunernas breda uppdrag lyfts fram som en stor tillgång av
flera intervjupersoner.
Utredarna ser att intervjuerna pekar på ett stort utvecklingsfokus när det gäller
arbetet i nätverken. Kunskapsutvecklingen är snabb inom samtliga områden där
kommunerna bedriver sin verksamhet och nätverken är ett effektivt sätt att arbeta
med att ta del av den kunskapsutveckling som sker och att kunna tillämpa den i
kommunens arbete.

2. Kopplingen mellan förbundsstyrelsen och beredande organ (styrgrupper)
Frågor till förbundsstyrelsen behöver beredas och det kan ske på olika sätt. Idag
bereds frågor på tjänstepersonnivå, via GR:s tjänstemän och tjänstepersonnätverken,
och via styrgrupperna. Det lyfts fram av många att styrgrupperna saknar koppling till
förbundsstyrelsen och att de i huvudsak fungerar som avstämningsyta för GR:s
tjänstepersoner. De allra flesta intervjupersonerna menar att styrgrupperna måste
reformeras - om de ska vara kvar.
Utredarna menar att det är tydligt att kopplingen mellan förbundsstyrelsen och dess
beredande organ (i dagsläget styrgrupper) behöver stärkas. Svag koppling mellan
beredande organ och förbundsstyrelsen är ett problem eftersom det kan påverka
förankringen av besluten i medlemskommunerna. I dokumentgenomgången
konstateras att det var en starkare koppling mellan förbundsstyrelsen och
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styrgrupperna (då benämnda ledningsgrupper) när förbundet bildades. Då
interagerade styrgrupperna dessutom med relevant nämnd i medlemskommunerna
på ett annat sätt än vad som görs idag. I dagsläget är det få ledamöter i styrgrupperna
som även sitter i förbundsstyrelsen.
En reflektion som utredarna gör är att styrgruppernas funktion och uppdrag skiljer
sig åt. Utbildningsgruppen är en nämnd som utses direkt av förbundsfullmäktige, är
myndighetsutövande och har nära koppling till förbundets största verksamhet som är
knuten till skola och utbildning i medlemskommunerna. Ärenden som hanteras i
styrgruppen för miljö och samhällsbyggnad är i stor utsträckning av långsiktigt
planerande karaktär. Styrgruppen för arbetsmarknad hanterar frågor i gränslandet
mellan arbetsmarknad, näringsliv, utbildning och social välfärd.
Här noterar utredarna särskilt att när det gäller dessa tre styrgruppers
beredningsområden finns det starka kopplingar till motsvarande frågor i Västra
Götalandsregionen och på nationell nivå. Noterbart är att det är presidiet i
förbundsstyrelsen som idag deltar i Västra Götalandsregionens samverkansorgan för
tillväxtfrågor BHU (Beredningen för hållbar utveckling). Styrgruppen för social
välfärd hanterar också hälso-och sjukvårdsfrågor på delregional nivå. För närvarande
har förbundsstyrelsens ordförande delegerat deltagandet i det politiska samrådet
SRO till ordföranden i styrgruppen för social välfärd. Det innebär att kopplingen till
styrgruppsarbetet har stärkts.
Utredarna konstaterar att det är förbundsordningen som reglerar vilka
samverkansområden som GR har att hantera. Vilka områden som i dagsläget har den
tyngden att de motiverar en särskild politisk beredningsgrupp till förbundsstyrelsen
är en fråga som behöver diskuteras i medlemskommunerna och styrelsen inför nästa
mandatperiod, oavsett hur den framtida politiska organisationen kommer att se ut.
Utredarna ser att, om styrgrupperna skulle avvecklas som en del intervjupersoner
har föreslagit, ett förslag kan vara att dela alla ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen i olika arbetsutskott eller beredningar. På så vis skulle varje
förbundsstyrelseledamot eller ersättare delta i en undergrupp som bereder en fråga.
Intresse och kunskap hos förbundsstyrelsepolitikern kan avgöra var man placeras in.
Så har till exempel Boråsregionen gått till väga.
Utredarna konstaterar att en fördel med utskott till förbundsstyrelsen är att det blir
formellt möjligt att delegera frågor från förbundsstyrelsen, vilket inte är möjligt med
dagens organisering. Ett sätt att hantera den här frågan är att låta styrgruppernas
ordförande komma från förbundsstyrelsen, vilket också skulle bidra till att öka
tydligheten i uppdragen till de beredningar som tillsätts.
Utredarna vill dock framhålla att Utbildningsgruppens roll som både nämnd och
beredande organ särskiljer sig från övriga styrgrupper. Med hänsyn tagen till den
centrala roll som utbildningssamverkan har i förbundet är det utredarnas absoluta
uppfattning att den ska kvarstå med den funktion som gruppen har idag som nämnd.
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Några tar upp frågan om hur förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ska ha tid
att även engagera sig i ett utskott och utredarna konstaterar att det är en
resursfråga. Hur mycket tid är förbundsstyrelsens ledamöter beredda att lägga på det
regionala arbetet.
Utredarna ser en utmaning i att kombinera behovet av att ha kommunpolitiker med
det största mandatet i förbundsstyrelsen samtidigt som kopplingen till de beredande
organen ska stärkas. Tiden är sannolikt en begränsande faktor och utredarna
konstaterar att det ställer krav på effektivt arbetssätt och professionellt
tjänstepersonstöd från GR. Det är angeläget att det politiska arbetet i GR rör sig
kring de frågor som ger det största mervärdet i den egna kommunen så att det
regionala arbetet samspelar med det kommunala uppdraget på ett bra sätt.
Utredarna noterar att intervjuerna ger uttryck för en ambitionshöjning kring det
regionala arbetet. Även här är tid och engagemang helt avgörande framgångsfaktorer.

3. Kopplingen mellan kommunen och förbundsstyrelsens beredande organ
(styrgrupper)
Det framförs i intervjuerna många synpunkter på styrgrupperna både avseende
funktion, arbetssätt och sammansättning. En del synpunkter handlar om att
styrgrupperna fungerar väl idag men att det finns vissa justeringar som skulle
underlätta både förankring och interaktion med medlemskommunerna.
Idag dominerar partilogiken över medlemslogiken och det uppfattar många
intervjupersoner som ett problem vad gäller styrgrupperna. Det framförs av flera att
om styrgrupperna ska vara kvar bör medlemslogik råda snarare än partilogik. Det är
fler som anser att medlemslogik bör gälla för styrgrupperna än som menar att
förbundsstyrelsen bör övergå till medlemslogik. De flesta är överens om att något bör
göras med styrgrupperna för att förbättra förankring, beredning och koppling till
såväl förbundsstyrelsen som KS och/eller relevant nämnd i kommunen.
Det är tydligt att valberedningen haft svårigheter med att få till kopplingen till
kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd, vilket också lyfts fram i
intervjuerna.
Framför allt blir det ett problem med partilogiken genom att ledamöter från vissa
partier inte ingår i någon samverkanskonstellation i hemkommunen. Det blir svårt
med återkopplingen.
Utredarna menar att ett viktigt ställningstagande för GR:s politiker att göra inför
nästa mandatperiod således är om styrgrupperna ska vara kvar och, om så bedöms
vara fallet, vilken nomineringsprincip som bör gälla för tillsättning av ledamöter –
partilogik eller medlemslogik.
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Konsensus som utgångspunkt för samverkan
Begreppet koncensus får stort utrymme i intervjuerna och det framkommer tydligt
att de flesta intervjupersonerna ser GR i första hand som en samverkansarena där
konsensus eftersträvas. Konsensus kopplas starkt till och anges också som
förutsättning för samverkan. Ibland har konsensus inneburit att förbundet vid en viss
tidpunkt inte har kunnat enas i en fråga men där det i ett senare skede varit möjligt
att komma framåt i gemensamt agerande.
Politikerna är inte direktvalda till GR, och några intervjupersoner ger uttryck för att
GR i första hand inte som i kommunerna är en offensiv arena där partipolitik skapas,
utan en organisation där kärnan är att uppnå samstämmighet inför beslut. Andra
menar att det inte är så stor skillnad mellan det politiska arbetet i kommunen och det
arbetssätt som tillämpas i GR med avseende på konsensus eftersom politik många
gånger handlar om kompromisser för att komma framåt i en fråga och uppnå ett
resultat för kommunens bästa.
Utredarna konstaterar att det finns ett starkt stöd för att även fortsättningsvis arbeta
med konsensus som utgångspunkt för samverkan och beslut i förbundet.
Samtidigt konstateras att många intervjupersoner ser det som en brist att det inte
finns tillräckligt stort utrymme för öppen debatt och diskussion i processen fram till
konsensus. Några nämner att det finns en tendens att tanken med konsensus som
grund i förbundet är på väg att luckras upp. Det politiska landskapet är mer splittrat
nu, det är inte längre huvudsakligen två politiska block som gör upp med varandra
och det är svårare att bibehålla den konsensuskultur som fanns när förbundet
bildades. Vissa tycker att detta oroar medan andra menar att det är en naturlig
utveckling.
Kopplat till ändamålsparagrafen i förbundsordningen menar utredarna att det är
viktigt att tillämpa ett transparent arbetssätt som ger utrymme för dialog och
diskussion utan att för den skull ge avkall på konsensustanken som en utgångspunkt
för samverkan.

Göteborgs roll i kommunalförbundet
När det gäller Göteborgs stads roll i kommunalförbundet kan konstateras att det
finns olika uppfattningar hos intervjupersonerna. Många pekar på att Göteborgs Stad
borde ta ledartröjan betydligt tydligare och verkligen leda utvecklingen av landets
andra storstadsregion. Några framhåller istället att alla kommunerna ska ha samma
inflytande i förbundet, 0avsett storlek. Det är en utmaning.
Utredarna konstaterar att skillnaden i befolkning mellan den största och den minsta
kommunen är stor i Göteborgsregionen, vilket framgår av nedanstående tabell.
Göteborgs Stad utgör motorn i utvecklingen av storstadsregionen och hela Västra
Götaland. Det är en styrka för förbundet, och om den politiska organisationen ska
förändras är utmaningen att medlemskommunerna är överens om hur den här frågan
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hanteras i ett samverkansperspektiv, ett medlemsperspektiv och när det kommer till
en inflytandeaspekt.
Idag har förbundet en ekonomisk modell som innebär att varje kommun betalar en
viss summa utifrån invånarantal. Folkmängden i Göteborgs Stad utgör 56 procent av
invånarna i Göteborgsregionen. Den finansiella modellen talar för att Göteborgs stad
bör ha ett motsvarande inflytande i förbundet.
Utredarna vill särskilt poängtera vikten av att Göteborg som största stad i Västra
Götaland även fortsättningsvis tar en ledande roll i GR.

Nomineringsprocessen och valberedningsarbetet
I dagsläget tillämpas både partilogik och medlemslogik i GR. För förbundsfullmäktige
tillämpas medlemslogik och för förbundsstyrelse och styrgrupper är det partilogiken
som råder, genom att Göteborgsregionens 13 kommuner betraktas som ett
gemensamt valområde. Flera intervjupersoner anser att det enbart ska vara
medlemslogik som tillämpas och menar att det är kommunerna som bör utse vem
som ska sitta i GR:s organ – inte partierna. Andra menar att partilogiken är den mest
demokratiska.
Utredarna ser att vägvalet mellan medlemslogik och partilogik är avgörande för den
fortsatta organiseringen av förbundet.
GR:s valberedning – och i förlängningen partierna på det lokala planet - har med
dagens organisation att ta hänsyn till de tre perspektiven som ska tillgodoses i
valberedningsarbetet; partirepresentation, kommunrepresentation och
könsfördelning.
I dagens förbundsstyrelse tillgodoses både parti- och kommunrepresentation relativt
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bra genom att mandatfördelningen speglar valresultatet i de 13 kommunerna, att alla
kommuner är representerade med ledamot eller ersättare samt att alla KSO:er och de
allra flesta oppositionsråd finns i styrelsen som ledamöter, ersättare eller
adjungerade från styrgruppspresidium. Tre oppositionsråd har dock under denna
mandatperiod inte beretts plats i förbundsstyrelsen, vilket är en brist.
Även i dagens styrgrupper har valberedningsarbetet lyckats vad gäller
partiperspektivet genom att mandatfördelningen följer valresultatet och vad gäller
kommunperspektivet genom att alla kommuner är representerade i alla styrgrupper.
Däremot är det tydligt att valberedningen haft svårigheter med att få till kopplingen
till kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd, vilket också lyfts fram i
intervjuerna.
Framför allt blir det ett problem med partilogiken genom att ledamöter från vissa
partier inte ingår i någon samverkanskonstellation i hemkommunen och då får svårt
med återkopplingen. En annan brist gäller fördelningen av partimandat mellan
kommunerna.
Utredarna ser att valberedningen idag har ett komplext och svårt arbete, inte minst
på grund av hur det politiska landskapet har förändrats.
Flera intervjupersoner har tagit upp nomineringsprocessen till de regionala bolagen
som ägs av ett antal av GR-kommunerna. De framhåller att medlemslogik bör råda
när det gäller nomineringsarbetet till de regionala bolagen och att GR:s nuvarande
ordning med ägarkommunerna som gemensamma valområden inte ska gälla för de
regionala bolagen. Här har GR:s valberedning varit ägarråden behjälpliga med
beräkningar.
Utredarna konstaterar att medlemskommunerna inte fullt ut haft kunskap om de
principer som GR:s valberedning har haft att jobba efter. Vidare konstateras att det
är ägarråden och inte GR som avgör vilka principer som ska gälla för de regionala
bolagen som inte är helägda av GR.

Jämförelse med andra kommunalförbund och kommunförbund
kopplat till organisation
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I resultatdelen redogörs för organisationen i ett antal andra förbund. Varje förbund är
unikt och organisation och arbetssätt är anpassade efter förbundets storlek och
uppdrag. Det finns skillnader och likheter. Övriga tre kommunalförbund i Västra
Götaland är organiserade med direktion som högsta beslutande organ medan
kommunförbunden i STORSTHLM och KFSK, som är föreningar, har förbundsmöte
som högsta beslutande organ. Här skiljer sig alltså GR vars högsta beslutande organ
är förbundsfullmäktige.
Utredarna ser att de kommunalförbund och kommunförbund som granskats har
utmaningar kopplade till flera av de frågor som intervjupersonerna lyfter fram i den
här utredningen. Alla kommunalförbund i Västra Götaland uppger att de ser det som
en styrka att KSO och oppositionsråd från samtliga medlemskommuner ingår i
direktionen.
Utredarna konstaterar att den lösning som STORSTHLM har med en KSO-grupp
som referensgrupp till förbundsstyrelsen för närvarande inte har stöd inom GR. En
sådan lösning innebär en risk för dubbelkommando, och bedöms inte vara
nödvändigt i ett kommunalförbund med endast 13 medlemskommuner istället för 26
som i STORSTHLM eller 33 som i KFSK.
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C. Vägval
Med stöd av resultaten i utredningsarbetet konstaterar utredarna att det finns ett
antal vägval som behöver hanteras politiskt innan det är möjligt att gå vidare i nästa
steg och besvara frågan vilken politisk organisation och struktur som är mest
ändamålsenlig för att genomföra förbundets uppdrag. De tematiska områdena som
identifierats i utredningsarbetet ligger till grund för de vägval som utredarna lyfter
fram och som behöver diskuteras i förbundet. Det är inom dessa teman som flest
intervjupersoner har haft synpunkter och gjort reflektioner och ställningstaganden.
Vägvalen som identifierats beskrivs i det följande. Utredarna gör som vägledning
inför den fortsatta diskussionen även konsekvensbeskrivning av några tänkbara val.

1. Ska nominering till GR ske via partierna eller via kommunerna?
Kommunerna utgör en viktig demokratisk arena. Beslut om kommunala
angelägenheter fattas av direktvalda kommunpolitiker. Politikerna i ett
kommunalförbund är inte direktvalda, och demokrati är en av de aspekter som getts
stort utrymme i samtalen. Här finns många olika synpunkter, inte minst kopplat till
nomineringsprinciper samt partilogik kontra medlemslogik. Att antalet partier har
ökat påverkar det politiska landskapet och har också påverkat förutsättningarna för
valberedningens arbete. Den politiska styrningen i medlemskommunerna innebär
många nya samarbetskonstellationer som har krävts för att få majoritet eller
minoritetsstyre.
Som tidigare har poängterats finns idag en blandning av partilogik och medlemslogik
i GR, medlemslogik i förbundsfullmäktige och partilogik i förbundsstyrelse och
styrgrupper. Partilogiken baserar sig på Göteborgsregionens 13 kommuner som
gemensamt valområde. Samtidigt ska varje kommun ha en god representation både i
förbundsstyrelse och styrgrupper.
Med nuvarande nomineringsprincip där partilogiken råder i förbundsstyrelsen blir
både större och mindre partier representerade i förhållande till valresultatet i
Göteborgsregionen. Kommunerna har dock inte rådighet över vilka av deras politiker
som nomineras till GR:s organ. Den frågan ägs av partierna regionalt.
En förändrad nomineringsprincip med medlemslogik i grunden skulle basera sig på
den enskilda kommunens valresultat och de samarbeten som ingåtts i den enskilda
kommunen efter valet. Med en medlemslogik stärks kommunrepresentationen i GR.
Kommunerna får ett tydligt inflytande över nomineringsprocessen till
förbundsstyrelsen och styrgrupperna. Denna nomineringsprincip gynnar sannolikt de
större partierna och dem som omfattas av samarbeten i hemkommunen och
missgynnar de mindre partierna i Göteborgsregionen samt de partier som inte ingår i
några samarbeten på hemmaplan.
Ytterligare en nomineringsprincip - om man vill behålla en bred politisk
samarbetsyta – är att komplettera medlemslogiken med modeller för att kompensera
partier som har uppnått en viss storlek i Göteborgsregionen, såvida de inte blivit
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representerade via medlemslogiken.
Dessutom behöver särskilt övervägas hur de större kommunernas representation
med en medlemslogik ska se ut, i synnerhet Göteborgs stads.
Ska var och en av de 13 medlemskommunerna ses som likvärdiga medlemmar i
förbundet med en röst vardera eller ska storlek på kommun och/eller parti få
påverka?

2. Förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse – eller direktion
Ett kommunalförbund har att välja på två organisationsformer, förbundsfullmäktige
eller förbundsdirektion. Vare sig man väljer fullmäktige eller direktion är det enligt
kommunallagen kommunerna som tillsätter representanterna. Medlemslogik råder
alltså för båda organisationsformerna.
Antalet ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige ökar med befolkningstillväxten
och väljer GR att ha kvar fullmäktige menar att antalet bör begränsas så att
församlingen inte blir alltför stor och administrativt såväl som ekonomiskt
svårhanterlig.
Som framgår av följande bild är dagens förbundsfullmäktige sammansatt så att varje
kommun har en ledamot och därefter en ledamot per 10 000 invånare. Ersättarna ska
vara lika många. Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal
som utses av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en. Om man istället
baserar sammansättningen på en plus en ledamot per 20 000 invånare skulle antalet
ledamöter i fullmäktige minska från 105 till 59.

Kommun

Folkmängd

Antal

Antal

Antal

Antal

2017-12-13

ledamöter

ledamöter

ledamöter

ledamöter

1 + 1 per

1+1 per

1 + 1 per

1 + 1 per

10 000 inv

15 000 inv

20 000 inv

30 000 inv

Ale

30 223

4

3

2

2

Alingsås

40 390

5

3

3

2

Göteborg*

564 039

53

36

30

23

Härryda

37 412

4

3

2

2

Kungsbacka

81 986

9

6

5

3

Kungälv

44 110

5

3

3

2

Lerum

41 510

5

3

3

2

Lilla Edet

13 961

2

1

1

1
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Mölndal

66 121

7

5

4

3

Partille

37 880

4

3

2

2

Stenungsund

26 224

3

2

2

1

Tjörn

15 790

2

2

1

1

Öckerö

12 923

2

1

1

1

Summa

1 012 569

105

71

59

45

* Antalet ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga
medlemskommuner tillsammans ökat med en

En konsekvens skulle då vara att de tre minsta kommunerna i GR skulle få en enda
ledamot eftersom deras befolkning inte når brytpunkten 20 000. Dessutom kommer
med denna modell antalet ledamöter i förbundsfullmäktige att fortsätta att öka med
befolkningsutvecklingen, dock inte med samma hastighet som med dagens modell.
Om istället direktion införs, innebär det att förbundsfullmäktige och
förbundsstyrelsen upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina
representanter i direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. I
kommunallagen anges att varje förbundsmedlem ska vara representerad i
direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara
lika många som antalet ledamöter. I övrigt regleras i förbundsordningen hur
direktionen ska vara sammansatt.
Det finns flera möjligheter att sätta samman en direktion på. En direktion enbart
bestående av KSO och oppositionsråd, där varje kommun har en ledamotplats och en
ersättarplats. Här råder ren medlemslogik och ingen kompensation ges till något
parti utifrån valresultat regionalt eller någon kommun beroende på storlek.
Det är möjligt att adjungera flera ledamöter till direktionen utifrån principer som
beslutas och förs in i förbundsordningen. Frågan om Göteborgs representation i en
direktion bör noga övervägas utifrån hur representationen och mandatfördelningen i
förbundsstyrelsen ser ut idag. Med en direktion blir det en avsevärd minskning av
den politiska representationen från Göteborgs stad. Från nuvarande sammanlagt 128
ledamöter och ersättare till 2, 4, eller 6 ledamöter och ersättare i en direktion
beroende på hur sammansättningen landar. Det kan hävdas att Göteborg som största
kommun ska ha fler ledamöter än övriga kommuner i direktionen. Om direktionen
sätts samman så att Göteborg har fyra ledamöter, Mölndal och Kungsbacka två
ledamöter och övriga en skulle det ge en direktion med 18 ledamöter och 18 ersättare.
Om Göteborg däremot ska ha majoritet i en direktion, som i nuvarande fullmäktige,
skulle det innebära att Göteborg får minst 13 ledamöter mot de övrigas 12. Då får
direktionen 25 ledamöter och 25 ersättare. Ska dessutom Mölndal och Kungsbacka
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kompenseras för sin storlek och därmed tilldelas två ledamotplatser vardera, ökar
följdriktigt även Göteborgs antal till en mer än alla övriga tillsammans, vilket innebär
att direktionen får 29 ledamöter och 29 ersättare.
Med en större direktion kan platser beredas för de partier som fått ett visst antal
röster i Göteborgsregionen som helhet eller i enskild kommun. Ska partier
adjungeras in till direktionen utifrån valresultat finns en viss partilogik kvar. Jämför
Boråsregionens sätt att tillsätta direktion.

3. Hur ska beredningen av ärenden till politiken se ut –
styrgruppernas funktion?
Dagens styrgrupper saknar koppling till förbundsstyrelsen och ledamöternas
koppling till hemkommunen är också haltande i vissa fall. Då styrgrupperna inte är
hämtade ur förbundsstyrelsen finns det heller ingen laglig möjlighet att delegera
frågor från förbundsstyrelsen till styrgrupperna. Dagens styrgrupper är mer att
betrakta som politiska nätverk än som beredningsgrupper till förbundsstyrelsen. De
är viktiga avstämningsytor för tjänstepersonsorganisationen inom de olika
fackområdena i GR. Det står klart i denna utredning att styrgrupperna behöver
förändras för att optimera beredningen av förbundsstyrelsens ärenden och
förankringen av GR-frågorna i medlemskommunerna.
Det är förbundsordningen som reglerar vilka samverkansområden som GR har att
hantera. Vilka områden som i dagsläget har den tyngden att de motiverar en särskild
politisk beredningsgrupp till förbundsstyrelsen är en öppen fråga inför kommande
mandatperiod. Om styrgrupperna ska vara kvar i sin nuvarande form med en
ledamot per kommun och tre från Göteborgs stad är en möjlighet att förändra
nomineringsprincipen mot medlemslogik som innebär att ledamöterna tillsätts direkt
från kommunen. Detta kan göras oavsett om nomineringsprinciperna för
förbundsstyrelsen förändras eller ej. Medlemskommunen har då möjlighet att utse
den person som kommunen helst vill se i respektive styrgrupp, med koppling till
kommunstyrelsen eller relevant sakpolitisk nämnd.
Konsekvenserna av detta blir att det samlade valresultatet i Göteborgsregionen inte
ligger till grund för styrgrupperna utan att vissa partier inte kommer att bli
representerade i styrgruppsarbete. Man kan överväga om dessa bör kompenseras
liksom om Göteborgs stad även med denna modell ska ha tre representanter. Ett sätt
att kompensera Göteborgs stad kan vara att staden ges ordförandeposterna i varje
styrgrupp, med en kranskommunrepresentant som vice ordförande. Om båda dessa
presidieledamöter dessutom hämtas från förbundsstyrelsen blir det möjligt att
delegera beslutanderätt till presidiet.
Om styrgrupperna istället ska avvecklas i sin nuvarande form öppnas nya möjligheter
att knyta den politiska beredningen närmare förbundsstyrelsen/direktionen. Alla
ledamöter och ersättare skulle kunna delas in i utskott eller beredningar, allt efter
intresse. Utskotten kan sättas samman utifrån de viktigaste utmaningarna som
förbundsstyrelsen/direktionen står inför.
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Den politiska bredd som finns med dagens styrgrupper riskerar härmed att gå
förlorad men det kan man kompensera för genom att adjungera in fler
kommunrepresentanter från de sakpolitiska områden som utskotten ska behandla.
En utmaning med en utskottsmodell är att tiden som en begränsande faktor. För att
komma runt den begränsningen ser utredarna två vägar: dels ett effektivt arbetssätt
inklusive tjänstepersonsstöd från GR, dels att det politiska arbetet i GR rör sig kring
de frågor som ger det största mervärdet i den egna kommunen. Det regionala arbetet
blir en nödvändig och central del för kommunen.
Oavsett vilka vägval GR gör är det viktigt att den organisation som föreslås är
ändamålsenlig när det gäller att möta de möjligheter och utmaningar som förbundet
och kommunerna står inför. Organisationen behöver också vara anpassad till de
ärendeflöden som inkommer till förbundet, exempelvis via Västra
Götalandsregionen, Västkom, regeringen, SKR och EU.
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D. Tre möjliga scenarier
Med stöd av ovanstående konsekvensbeskrivningar presenterar utredarna tre
möjliga scenarier. Dessa utgör en ingång för fortsatt politisk process inför kommande
mandatperiod. Inom vilka områden förbundet ska ha politiska beredningar ingår inte
i exemplen.

1. Nuvarande organisation med förändring av fullmäktige och
styrgrupper
Förbundet behåller organisationsformen förbundsfullmäktige men förändrar
principen för sammansättningen så att den baserar sig på att varje kommun får en
plus en ledamot per 20 000 invånare och lika många ersättare. Antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas liksom idag till det antal som utses av övriga
medlemskommuner tillsammans ökat med en. Antalet ledamöter i fullmäktige
minskar härmed från dagens 105 till 59 med lika många ersättare.
Nomineringsprinciperna för förbundsstyrelsen förändras något. Styrelsen tillsätts
även fortsättningsvis utifrån det samlade valresultatet i Göteborgsregionens 13
kommuner som helhet. Dessutom ska alla KSO och ytterligare en politiker hämtad
från KS beredas en plats, som ledamot eller ersättare. I detta arbete är
valberedningens strävan att dessutom tillgodose de tre perspektiven parti, kommun
och kön. Sannolikt blir förbundsstyrelsen härmed större i antal. Ordförandeskapet i
förbundsstyrelsen går till Göteborgs stad som största kommun. Samtidigt behåller
kranskommunerna ordförandeskapet i förbundsfullmäktige, precis som idag.
Styrgrupperna blir kvar men ledamöterna nomineras istället via kommunerna. Det
gäller även utbildningsgruppen/antagningsnämnden, som sedan väljs till nämnd i
förbundsfullmäktige. Medlemskommunen utser den person som kommunen helst vill
se i respektive styrgrupp, med koppling till kommunstyrelsen eller relevant
sakpolitisk nämnd. Göteborgs stad ges möjlighet att nominera tre representanter.
Både ordförande och vice ordförande hämtas från förbundsstyrelsen, så att det blir
möjligt att delegera beslutanderätt till presidiet.

2. Förändrad organisation med nya nomineringsprinciper och
direktion – men med inslag av partilogik
Direktion införs, vilket innebär att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen
upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina representanter i
direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. Utöver vad som
regleras i kommunallagen – att varje förbundsmedlem ska vara representerad i
direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara
lika många som antalet ledamöter – ska direktionens sammansättning anges i
förbundsordningen. Kommunernas KSO:er utgör ledamöter och ytterligare en
politiker från KS ersättare. Göteborgs stad får i kraft av sin storlek fyra
ledamotplatser och lika många ersättarplatser. Mölndal och Kungsbacka får på
motsvarande sätt två plus två platser.
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Partier som får mer än 4 procent av rösterna i de 13 kommunerna sammanlagt får en
ledamot- eller ersättarplats i direktionen, såvida detta inte redan täckts in genom en
KSO eller ytterligare KS-representant. Direktionen får då 18 ledamöter och lika
många ersättare, sammanlagt 36 personer. De partier som ska kompenseras tilldelas
platser i de kommuner som har mer än en ledamot- och ersättarplats.
Göteborgs stad ska ha ordförandeposten och i kraft av sin storlek ytterligare
ledamöter i direktion/utskott.
Hela direktionen med ledamöter och ersättare delas in i beredningar/utskott med
olika verksamhetsområden. Ansvaret blir att bereda ärenden till direktionen.
Till beredningarna kan adjungeras ytterligare politiker från medlemskommunerna,
enligt medlemslogik. Beslutsfattande kan delegeras till beredningarna/utskotten.
Direktionens presidium ingår inte i beredning/utskott utan utgör AU med
följduppdrag i Västkoms styrelse samt BHU och SRO. Arbetsutskottet får härmed
ansvaret för att bereda BHU-frågorna kring regional utveckling, trafik och
infrastruktur.

3. Förändrad organisation med nya nomineringsprinciper och
direktion – ren medlemslogik
Direktion införs, vilket innebär att förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen
upplöses. Kommunernas fullmäktige utser var och en sina representanter i
direktionen, utifrån vad den nya förbundsordningen stipulerar. Utöver vad som
regleras i kommunallagen – att varje förbundsmedlem ska vara representerad i
direktionen med minst en ledamot och en ersättare och att antalet ersättare ska vara
lika många som antalet ledamöter – ska direktionens sammansättning anges i
förbundsordningen. Kommunernas KSO:er utgör ledamöter och ytterligare en
politiker från KS ersättare. Göteborgs stad får i kraft av sin storlek fyra
ledamotplatser och lika många ersättarplatser. Mölndal och Kungsbacka får på
motsvarande sätt två plus två platser. Direktionen får då 18 ledamöter och lika många
ersättare, sammanlagt 36 personer. Göteborgs stad ska ha ordförandeposten.
Hela direktionen med ledamöter och ersättare delas in i beredningar/utskott med
olika verksamhetsområden. Ansvaret blir att bereda ärenden till direktionen.
Till beredningarna kan adjungeras ytterligare politiker från medlemskommunerna,
enligt medlemslogik. Beslutsfattande kan delegeras till beredningarna/utskotten.
Direktionens presidium ingår inte i beredning/utskott utan utgör AU med
följduppdrag i Västkoms styrelse samt BHU och SRO. Arbetsutskottet får härmed
ansvaret för att bereda BHU-frågorna kring regional utveckling, trafik och
infrastruktur.
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Bilaga 1
Intervjuade personer
Namn

Parti

Befattning

Kommun

Mikael Berglund

M

Ale

Monica Samuelsson

S

Daniel Filipsson

M

Simon Waern

S

Axel Josefson

M

Helene Odenjung

L

Daniel Bernmar

V

Per Vorberg

M

Patrik Linde

S

Hans Forsberg

M

Eva Borg

S

Miguel Odhner

S

Alexander Abenius

M

Renee Bengtsson

S

Julia Färjhage

C

KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ersättare
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
vice ordförande
styrgrupp miljö och
samhällsbyggnad
KS-ordförande,
ordförande
förbundsstyrelsen
1 vice KSordförande,
ordförande
utbildningsgruppen
2 vice KSordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
vice ordförande
styrgrupp social
välfärd
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ersättare
förbundsstyrelsen
KS-ordförande, 3
vice ordförande
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ordförande
styrgrupp miljö och
samhällsbyggnad
Vice KS-ordförande,
vice ordförande
utbildningsgruppen
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen

KS-presidier i medlemskommunerna
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Ale
Alingsås
Alingsås

Göteborg
Göteborg

Göteborg

Härryda
Härryda

Kungsbacka
Kungsbacka
Kungälv
Lerum

Lerum
Lilla Edet
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Kristian Vramsten

M

KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ersättare
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ordförande
styrgrupp
arbetsmarknad
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ersättare
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
KS-ordförande,
ledamot
förbundsstyrelsen
Vice KS-ordförande,
ersättare
förbundsstyrelsen

Mölndal

Stefan Gustafsson

S

Marith Hesse

M

Eva Carlsson

S

Bo Pettersson

S

Maria Renfors

M

Martin Johansen

L

Jan Utbult

KD

Maria Brauer

S

Ordförande
förbundsfullmäktige
Vice ordförande
förbundsfullmäktige

Mölndal

S

1 vice ordförande
förbundsstyrelsen

Göteborg

Ulrika Landergren

L

Kungsbacka

Kent Lagrell

M

Vice ordförande
styrgrupp
arbetsmarknad
Ordförande
styrgrupp social
välfärd

Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen

Göteborg

Mölndal
Partille
Partille

Stenungsund
Stenungsund
Tjörn
Öckerö
Öckerö

Förbundsfullmäktiges presidium
Pernilla Övermark

S

Kristina Tharing

M

Göteborg

Förbundsstyrelsens presidium
Marina Johansson

Styrgruppspresidier

Öckerö

Förbundsstyrelsen
Karin Pleijel

MP

Jessica Blixt

D

Jonas Attenius

S

Martin Wannholt

D

Jenny Broman

V

Lill Jansson

L
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Ersättare
förbundsstyrelsen

Göteborg

Martin Carling

C

Fyrbodal

Christer Hasselbäck

UP

Katarina Jonsson

M

Annette Carlson

M

Bengt Hilmersson

C

Lisa Dahlberg

S

Ordförande
direktionen
2 vice ordförande
direktionen
Ordförande
direktionen
Ledamot
direktionen
1 vice ordförande
direktionen
2 vice ordförande
direktionen

Per Bäckström

Kommundirektör

Partille

Kicki Nordberg

Kommundirektör

Stenungsund

Peter Lönn

Kommundirektör

Härryda

Maria Reinholdsson

Kommundirektör

Ale

Haleh Lindqvist

Kommundirektör

Kungälv

Maria Standar

Kommundirektör

Alingsås

Jeanette Lämmel

Förbundsdirektör

Fyrbodal

Jan Malmgren

Förbundsdirektör

Skaraborg

Magnus Haggren

Förbundsdirektör

Boråsregionen

Linda Bergholz

Administrativ chef

Boråsregionen

Övriga kommunalförbund i Västra Götaland

Fyrbodal
Skaraborg
Boråsregionen
Boråsregionen
Boråsregionen

Tjänstepersoner

Tillfrågades men deltog ej
Elisabeth Mattsson

L

Vice KS-ordförande

Kungälv

Annette Fransson

S

Vice KS-ordförande

Lilla Edet

Martin Johansson

SD

Vice KS-ordförande

Tjörn

Carita Boulwén

SD

Kungsbacka

Jörgen Fogelklou

SD

Fredrik Mellbin

SD

Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
Ledamot
förbundsstyrelsen
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Bilaga 2
Förslag och inspel från intervjuerna
• ”Vi måste ha ett arbete där vi vinner tillbaka ursprungstänket. Inte
strida internt. Då har vi spelat bort oss själva. Det är viktigt att prata
om det, folk kommer inte ihåg. Har du inte historien så har du inte
kulturen. En workshop per mandatperiod vore bra!”
• Man kunde göra reklam för sig själv, vad har vi gjort den här
månaden.
• GR:s tjänstepersoner kan tydliggöra hur ärenden beretts i
tjänstepersonsnätverken. Bistå tjänstepersoner i nätverken med
förankringen.
• Teman för dialog med kommunernas fullmäktige: Det var längesen vi
pratade om frågor som strukturbilden och gymnasiesamverkan. Nu
har vi hållbarhetsmålet 2030 att förhålla oss till. Ett tema kan vara
vad vi har gjort och vad planerar vi framöver. Vad har GR:s 25-åriga
historia inneburit? Vad vill vi med GR`?
• Vi ska inte vara rädda för att ta ett ordentligt omtag kring om vi ens
ska ha styrgrupper. Kanske ska vi ha bara två fasta
avstämningspunkter per år med bredare förankring. Istället kan vi
stärka förvaltningsarbetet, vi behöver bli lite vassare och smartare.
• Det behövs ett årshjul för förbundsstyrelsen som man tydligt följer.
Nuvarande årshjul kan med fördel utvecklas och aktualiseras.
• Det är viktigt att tydliggöra processerna i GR:s tjänstepersonsnätverk
och deras förankring gentemot politiken. De som har politiska
uppdrag i GR behöver förstå hur ett ärende skapas och går genom
GR.
• GR är fortfarande diffust för många. Ökad kunskap om GR behövs
och GR behöver oftare komma ut till kommunerna och berätta om sin
verksamhet.
• Några uttrycker att de är mycket nöjda med det tjänstepersonstöd
som ges till politiker i GR.
• En gemensam utbildningsnämnd för hela GR när det gäller
gymnasiet skulle vara bra att fundera på i framtiden. Även VUX.
• Den politiska samverkan kan utvecklas till ytterligare en nivå om
Göteborg tar ett tydligare ledarskap i GR. Det behövs för att GR ska
fungera bra politiskt.
• Det finns en manlig dominans vad gäller utrymme på styrelsemötena
jämfört med Göteborgs politiska möten.
• Vi bör jobba mer inom social hållbarhet
• Det behövs ett nytt rådslag. För att informera och förankra, gamla
och nya frågor.
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• Istället för att ha styrgrupper inom olika verksamhetsområden kan
kommunernas nämndordföranden/kommunalråd inom olika
områden kallas in till GR för att diskutera respektive område, med en
agenda där de har inflytande över ett antal vägval.
• Det vore intressant med en styrgrupp i gränssnittet GR:s förhållande
med VGR och sjukvården.
• Ett förslag för att styrka Göteborgs tyngd i styrgrupperna om vi går
över till direktion är att staden utser ordförande i dessa. Detta är värt
mycket i inflytande och bör i viss mån kompensera de förhållandevis
färre platserna.
• AM-regionen växer och vi ska inte vara rädda utan ha respekt för de
andra kommunalförbunden. Vill någon samarbeta med oss måste vi
öppna i sakfrågor för samtal med dem, inte säga nej till dialog utanför
formen.
• Anordna en GR-dag i början av mandatperioden för alla berörda.

• Varför är FSO och FS vice ordförande som sitter i stiftelsen
Korsvägens styrelse. Koppling till UG:s presidium vore bättre.
• Förr plockades ISGR:s styrelse ur UG. Det var en bättre koppling då.
ISGR:s styrelse hade större flexibilitet; Bättre se på det som en helhet
än med ett antal ledamöter och ersättare i ISGR.

60 (62)

Utredning om Göteborgsregionens politiska organisation

Diskussionsunderlag

Bilaga 3
Frågeställningar riktade till respondenterna
1.

Ditt uppdrag i GR idag?

2. Hur lång erfarenhet har du av politiskt arbete i kommunalförbundet?
3. Från vem har du fått uppdraget i GR?
4. Till vem / vilken konstellation rapporterar - du och hur?
5. Kan du beskriva vad som kännetecknar det politiska arbetet i ett GR
sammanhang? +/6. När det politiska arbetet i GR ger bra resultat – vad är resultatet?
7. Hur ser du på värdet av det politiska arbetet i förbundet?
8. Hur ser du på GR:s politiska organisation idag – fördelar/nackdelar?
9. Har du tillgång till de arenor – inom GR och/eller inom din
kommun/parti – som behövs för att genomföra ditt politiska uppdrag i
GR?
10. Kan du ge exempel på förändringar inom den politiska organisationen
som skulle
11. 1. underlätta genomförandet av ditt uppdrag i GR?
2. stärka det politiska arbetet i förbundet som helhet?
12. Ur det delregionala samverkansperspektivet; Vilken logik anser du bör
gälla för det politiska nomineringsarbetet till GR – Medlemslogik?
Partilogik?
13. Övriga medskick?
14. Besvaras endast av styrgruppernas ledamöter: Hur ser du på ditt
beredningsansvar i styrgruppen? Hur ser du på behov av delegation av
sakfrågor till styrgruppen?
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Bilaga 4
Dokumentförteckning
GR:s förbundsordning
Arbetsordningar, reglementen och instruktioner inom GR
Strategisk inriktning för GR 2020–2023
Konsekvensbeskrivning för Kartläggning styrgrupp – nätverk - ”Mölndal
förstärker Västsverige”
Översyn av principer och rutiner i nomineringsprocessen för förtroendeuppdrag
inom GR (2018)
Göteborgsregionens rådslagsprocess – en utvärdering, maj 2009
Diverse gamla dokument på Gunnels skrivbord
Skaraborgsutredningen 2018 – beslut om nytt arbetssätt och ny organisation för
kommunalförbundet.
Förbundsordningar övriga kommunalförbund i Västra Götaland
Staffanstorps kommun vid eventuellt utträde ur Kommunförbundet Skåne
Rapport Fördjupad medlemsdialog – KFSK 2019
KSL inför nästa mandatperiod - maj 2014
Ny modell för mandatfördelning till förbundsmöte – STORSTHLM 2019
Magisteruppsats från Förvaltningshögskolan 2001 - GR –en organisation i
regionen
Kommunutredningen (SoU 2020:8)
Ola Mattisson & Anna Thomasson, Ekonomihögskolan, Lunds universitet
Interkommunal samverkan – en kunskapsöversikt
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Förbundsfullmäktige– ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096
Datum: åååå-mm-dd

Reviderad förbundsordning för
GR
Förslag till beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd bilaga. Revideringarna är en
följd av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Utöver några redaktionella ändringar har följande huvudsakliga revideringar
gjorts i förbundsordningen:
•

Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i
förbundsfullmäktige. Härutöver utses – efter folkmängden vid ingången
av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en ledamot och en
ersättare för varje fullt tal av 20 000 invånare, dock ska antalet
ledamöter utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses
av övriga medlemskommuner tillsammans ökat med en.

•

Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns
Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska vara minst 24, jämte minst 13
ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den
jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas styrelseordförande ska
beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från
varje kommun (oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats
som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen utökas
vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör
cirka hälften vara bosatta i Göteborgs Stad.

•

§ 4.3 Styrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt
sammansatta beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som
beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.

•

Tydliggörande om att lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas
vid val till styrelse, nämnder, utskott, revisionsgrupp och
beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).
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Förbundsfullmäktige ärende 13
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-19, Diarienummer: 2021-00096

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna

Förbundsordning 2021

2 (2)

Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-28
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 283. Reviderad förbundsordning för GR
Diarienummer: 2021-00096
Beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.
Sammanfattning av ärendet
Ett förslag till reviderad förbundsordning för Göteborgsregionens
kommunalförbund har tagits fram, enligt utsänd tjänsteskrivelse. Vid
sammanträdet 2021-05-07 godkände förbundsstyrelsen ett första förslag till
reviderad förbundsordning för GR. Föreliggande reviderade förslag är en följd
av förslag till reviderad organisation för GR och förutsätter att
förbundsfullmäktige godkänner förslag till reviderad organisation.
Beslutsunderlag
Förslag till reviderad förbundsordning för GR
Skickas till
Medlemskommunerna
Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsordning
Gäller fr.o.m. 2020-02-122021-xx-xx
Göteborgsregionens
kommunalförbund
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Förbundsordning
1§ Benämning och säte
Förbundet benämns Göteborgsregionens kommunalförbund och har sitt säte i Göteborgs stad.

2§ Medlemskommuner
Kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet,
Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö är sammanslutna till ett kommunalförbund
med förbundsfullmäktige.
Förbundet ska för sina medlemmar utgöra en sammanslutning för kommunernas gemensamma
intressebevakning i Göteborgsregionen.
Medlemskommunerna är även medlemmar i Sveriges Kommuner och LandstingRegioner.
Förbundet ärhar, tillsammans liksom med Skaraborgs Kommunalförbund, Fyrbodals
kommunalförbund och Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, också
kommunförbundsuppgifter. Förbunden är medlemmar i Västsvenska kommunalförbundens
samorganisation (VästKom).

3§ Ändamål och verksamhet
Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala självstyrelsen,
vara till kommunal nytta och skapa mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till att
stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och internationellt. Det övergripande syftet är att
skapa en attraktiv region med goda levnadsvillkor för alla invånare, inom ramen för en gemensamt
hållbar utveckling i alla dess tre dimensioner – ekonomiskt, socialt och miljömässigt.
Förbundet har till uppgift att:
• Medverka till att skapa en gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder samt svara för planering av regional karaktär.
• Bedriva kompetensutveckling och stödja kommunerna i samordnande insatser kring
kompetensförsörjning.
• Bevaka och värna medlemskommunernas intressen genom opinionsbildning, remissyttranden etc, samt representera medlemskommunerna i förhandlingar och överläggningar
avseende frågor av kommunövergripande och strategisk karaktär.
• Vara en mötesplats för forskning och praktik, stödja kunskapsutveckling och
kunskapsspridning samt vara ett stöd för kunskapsbaserad verksamhetsutveckling.
• Skapa och driva nätverk, sprida idéer och stimulera till erfarenhetsutbyte.
• Verka för regionala verksamheters finansiering.
• Erbjuda medlemskommunerna service och samverkan på områden där de enskilda
kommunernas resurser är otillräckliga samt initiera och driva gemensamma utvecklingsprojekt tillsammans med medlemskommunerna.
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Förbundet har två funktioner:
1. Förbundet är myndighetsutövande inom:
• Utbildning
– Svara för antagningen till gymnasieskolan enligt skollagen och gymnasieförordningen
samt inom ramen för gällande samverkansavtal avseende gymnasieskolan
medlemskommunerna emellan.
– Svara för anordnande av lärande för vuxna enligt gällande lagstiftning, bl.a. skollag
och förordning om kommunal vuxenutbildning, inom ramen för gällande
samverkansavtal.
– Bedriva internationellt inriktad förskoleklass-, grund- och gymnasieskoleverksamhet
samt verksamhet för fritidshem och annan pedagogisk verksamhet inom ramen för
gällande skollag och förordning.
2. Förbundet är samverkansorgan inom följande områden:
• Arbetsmarknad
• Miljö och samhällsbyggnad
• Social välfärd inklusive hälso- och sjukvård på delregional nivå
• Utbildning
• Näringsliv
Medlemskommunerna kan föreslå förbundsfullmäktige att samverka inom andra områden.

4§ Organisation och befogenheter
§ 4.1 Förbundsfullmäktige
Förbundets högsta beslutande församling utgörs av förbundsfullmäktige.
Varje medlemskommun ska utse en ledamot och en ersättare i förbundsfullmäktige. Härutöver
utses – efter folkmängden vid ingången av det år val av fullmäktige förrättas – ytterligare en
ledamot och en ersättare för varje fullt tal av 10 00020 000 invånare, dock ska antalet ledamöter
utsedda av Göteborgs Stad begränsas till det antal som utses av övriga medlemskommuner
tillsammans ökat med en.
Första sammanträdet med nyvalda förbundsfullmäktige hålls i december samma år val
av fullmäktige ägt rum i hela landet för förrättande av val som ankommer på de nyvalda
förbundsfullmäktige.

§ 4.2 Förbundsstyrelse och Antagningsnämnd
I förbundet ska finnas en förbundsstyrelse
I förbundsstyrelsens uppgifter ingår, utöver vad som följer av lag, att:
• Övervaka att av förbundsfullmäktige fastställda mål och verksamhetsplaner fastställd
inriktning för förbundets verksamhet följs och att förbundets löpande förvaltning handhas
på ett rationellt och ekonomiskt sätt.
• På ett betryggande sätt handha förbundets medelsförvaltning.
• Ta upp lån och teckna borgen för lån.
• Avge yttranden som ankommer på förbundet samt underrätta förbundsfullmäktige och
förbundets medlemmar om yttranden som avgivits i viktiga frågor.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
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Antalet ledamöter i förbundets styrelse, som benämns Göteborgsregionens förbundsstyrelse, ska
vara minst 2224, jämte minst 131 ersättare. Denna sammansättning görs utifrån det samlade valresultatet
för de 13 kommunerna och mandaten fördelas med hjälp av den jämkade uddatalsmetoden. Alla kommunernas
styrelseordförande ska beredas plats som ledamöter. Ytterligare kommunstyrelsepolitiker från varje kommun
(oppositionsråd eller motsvarande) ska beredas plats som ersättare. Antal ledamöter och ersättare i
förbundsstyrelsen utökas vid behov så att detta kan säkras. Av ledamöterna och ersättarna bör cirka
hälften
11 respektive 5 vara bosatta i Göteborgs Stad. Återstående ledamöter och ersättare bör vara bosatta
utanför Göteborgs Stad men inom förbundets medlemskommuner.

Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm

Förbundsstyrelsen kan för beredning och beslut i vissa frågor tillsätta ett arbetsutskott.
Förbundsstyrelsen ska för arbetsutskottet upprätta ett regelverk vari de grupper av ärenden som
arbetsutskottet kan besluta i omnämns.
I förbundet ska finnas en antagningsnämnd (Utbildningsgruppen) som svarar för antagningen till
gymnasieskolan enligt vad som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Mandattiden för förbundsstyrelsen och antagningsnämnden ska vara fyra år och räknas från och
med den 1 januari året efter det då val av kommunfullmäktige har ägt rum i hela landet.
Förbundsstyrelsen får vara ställföreträdare för förbundsfullmäktige vid myndighetsutövning som
överlämnats till förbundet av medlemskommunerna.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till styrelse, nämnder, utskott och
revisionsgrupp (se KL 9 kap 8 §).

formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.3 StyrgrupperStyrelsens beredningsgrupper
Förbundsstyrelsen kan för ärendens beredning utse politiskt sammansatta styrgrupper
beredningsgrupper knutna till de arbetsområden som beskrivs i ändamålsparagrafen, § 3.
Den av förbundsfullmäktige utsedda antagningsnämnden utgör även styrgrupphar även i uppgift
att bereda ärenden till styrelsen utifrån sitt arbetsområde.
Lag om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid val till beredningsgrupper (se KL 9 kap 8 §).

§ 4.4 Till förbundet anknutna bolag, stiftelser och andra organisationer
Förbundet får efter beslut av förbundsfullmäktige lämna över vården av en sådan särskild
angelägenhet som anges i § 3 och som inte innefattar myndighetsutövning till ett aktiebolag, en
ekonomisk förening, en ideell förening eller en stiftelse.
Förbundsfullmäktige får även tillsätta andra organ som behövs för att fullgöra förbundets
ändamål enligt § 3.
Förbundsfullmäktige har möjlighet att pröva förändrat huvudmannaskap för områden inom § 3.
Förbundet har intressen i ett antal bolag och organisationer som ägare, stiftare, medlem eller i andra former av samverkan med internationella, nationella, regionala och lokala organ och aktörer.
Förbundsfullmäktige ska få tillfälle att ta ställning innan beslut av principiell beskaffenhet eller
annars av större vikt fattas inom av förbundet hel- eller delägda bolag beträffande bolagens
verksamhet.

§ 4.5 Förbundssekretariat
Förbundet ska ha ett sekretariat med uppgift att under förbundsstyrelsen handha förbundets
administration och ombesörja dess löpande verksamhet. Sekretariatet leds av en förbundsdirektör
som inför styrelsen svarar för förbundets löpande förvaltning.
Förbundsordning för Göteborgsregionens kommunalförbund. Gäller fr.o.m. 2021-xx-xx
4

formaterade: Färgöverstrykning

§ 4.6 Tillkännagivanden
Tillkännagivanden om justering av protokoll från förbundsfullmäktiges och förbundsstyrelsens
sammanträden samt andra tillkännagivanden ska ske på Göteborgs Stads anslagstavla.
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5§ Medlemskommunernas styrning av och insyn i
förbundets ekonomi och verksamhet
Förbundet ska löpande förse medlemskommunerna med en rapport om dess ekonomi och
verksamhet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare
i förbundsstyrelsen ska få närvara vid förbundsstyrelsens sammanträden och delta i överläggningarna, dock inte i beslut enligt 9 kap. 6 § och 4 kap. 28 § KL. Beslutet om närvaro vid
sammanträdet får även innefatta att den förtroendevalde ska ha rätt att få sin mening antecknad i
protokollet.
Förbundsfullmäktige får besluta att en förtroendevald hos en förbundsmedlem som inte är
ledamot i förbundsfullmäktige ska ha sådan yttranderätt som anges i 9 kap. 6 § samt 5 kap. 39 och
40 §§ KL.

6§ Finansiering
§ 6.1 Lån och borgen
Förbundets upptagna lån och/eller ingångna borgensförbindelser regleras i det av
förbundsfullmäktige godkända styrdokumentet Medelshanteringspolicy.

§ 6.2 Fördelning av förbundets kostnader
Den del av förbundets kostnader som täcks av medlemskommunerna enligt fastställd budget fördelas mellan kommunerna i förhållande till deras befolkningsunderlag. Härvid ska invånarantalet
vid utgången av andra året före verksamhetsåret användas.
Resterande del av förbundets kostnader täcks utifrån medlemkommunernas efterfrågan (enligt
§ 3) samt av andra aktörers efterfrågan enligt gällande lagstiftning och på ett sådant sätt att det
skapar mervärde för medlemskommunerna.

§ 6.3 Medlemskommunernas andel i tillgångar och skulder
Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i
förhållande till deras årsavgift till förbundets verksamhet under den senaste femårsperioden.
Vid skifte av förbundets behållna tillgångar ska motsvarande bestämmelser ligga till grund för
beräkning av medlemmarnas andelar.

§ 6.4 Budgetprocess
Förbundsstyrelsen ska upprätta samrådsunderlag till budget för förbundets verksamhet
nästföljande år samt bereda medlemskommunerna tillfälle att yttra sig häröver.
Förbundsstyrelsen ska lägga fram förslag till budget för förbundsfullmäktige, som har att fastställa
förbundets budget för nästföljande år senast den 30 september. Förbundsfullmäktige ska samtidigt besluta om de årsavgifter som medlemskommunerna har att utge till förbundet. Besked om
årsavgifternas storlek ska omgående tillställas medlemskommunerna.

§ 6.5 Ekonomisk ersättning till förtroendevalda
Förbundsfullmäktige bestämmer om ersättning till förtroendevalda inom förbundet.
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7§ Revision
§ 7.1 Revisorer
De nyvalda förbundsfullmäktige väljer fem revisorer för granskning av förbundets verksamhet.
Revisorer utses för en period om fyra år.

§ 7.2 Tid för avlämnande av revisorernas berättelser
Det åligger revisorerna att före maj månads utgång till förbundsfullmäktige avge sin berättelse om
granskning av verksamheten under det föregående året. Fullmäktige ska bevilja eller neka ansvarsfrihet. Beslutet ska motiveras.

8§ Tvister
Uppkommer tvist mellan förbundet, å ena sidan, samt en eller flera medlemskommuner, å andra
sidan, ska parterna söka lösa tvisten genom överläggningar. Part har skyldighet att ingå i överläggningar inom 30 dagar efter det att överläggningar påkallats. Försummar part detta eller leder
överläggningen inte till överenskommelse, har part som begärt överläggningarna rätt att påkalla
skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val av skiljeman, ska utseendet av
skiljeman hänskjutas till ordföranden i Sveriges Kommuner och Landstings Regioners styrelse.

9§ Utträde
En medlemskommun har rätt att utträda ur förbundet. Uppsägning ska ske skriftligen.
Uppsägningstiden ska löpa ut när förbundsfullmäktiges mandattid löper ut. Uppsägningstiden
ska inte vara längre än tre år eller kortare än ett år.
Efter uppsägning ska kvarvarande medlemskommuner söka träffa överenskommelse om ny
förbundsordning. Uppnås inte enighet om ny förbundsordning, ska förbundet träda i likvidation
vid uppsägningstidens utgång

10§ Likvidation
Har sådana ändrade förhållanden inträtt, att det vid en samlad bedömning framstår som oskäligt
att en medlem av förbundet i fortsättningen ska vara bunden av sitt medlemskap i förbundet
samt att medlemmarna är eniga om denna bedömning, ska på begäran av medlemskommunen
förbundet omedelbart träda i likvidation.
Att likvidation kan bli följden av medlemskommuns utträde framgår av § 9. Likvidationen
verkställs av förbundsstyrelsen eller den som förbundsstyrelsen utser att vara likvidator.
Om förfarandet i övrigt vid genomförande av likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som
föreskrivs om likvidation i lagen 1987:667 om ekonomiska föreningar med undantag för reglerna
om kallelse på okända borgenärer.
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Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner som har
valt att jobba tillsammans. Vi driver utvecklingsprojekt,
har myndighetsuppdrag, forskar, ordnar utbildningar och
är storstadsregionens röst i Västsverige, bland mycket
annat. I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om
gemensamma satsningar. Allt för att regionens
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.

www.goteborgsregionen.se
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Förbundsfullmäktige – ärende 14
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-05-10, Diarienummer: 2021-00111
Datum: åååå-mm-dd

Revisionsreglemente för
Göteborgsregionens
kommunalförbund (GR)
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anta förslag till revisionsreglemente
för GR att gälla från 1 juli 2021 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat
beslut.

Sammanfattning av ärendet
Kap 9, 18 § i Kommunallagen anger att ”Fullmäktige får meddela närmare
föreskrifter om revisionen”. Dessa föreskrifter meddelas i ett
revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan GR:s
förbundsfullmäktige och deras revisorer.
En revidering har gjorts av revisionsreglemente för GR som antogs av
förbundsfullmäktige 2017. Revisionsreglementet har tagits fram och beretts i
samarbete mellan förbundsfullmäktiges presidium och GR:s förtroendevalda
revisorer.

Beslutsunderlag
•

Förslag till reviderat revisionsreglemente för GR

•

Protokollsutdrag § 193, revisionsmötet 2021-05-10

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Revisionen inom GR

Revisionsreglemente

1 (1)

Förtroendevalda revisorer
Protokoll 2021-05-10, kl. 9.00-12.00
Göteborgsregionens kommunalförbund
Teams-möte

§ 193. Reviderat revisionsreglemente
Beslut
Förslag till reviderat revisionsreglemente för GR godkänns och översänds till
förbundsfullmäktige.
Sammanfattning av ärendet

Signature reference: 1734517d-b9b1-477a-b5e1-bc761db35cd2

Revisorerna behandlade 2020-11-03 ett förslag till reviderat
revisionsreglemente, efter en översyn som gjorts av EY. Beslöts då att
det reviderade reglementet skulle stämmas av med förbundsfullmäktiges
presidium innan det föreläggs förbundsfullmäktige för beslut. Ett ytterligare
reviderat förslag har nu tagits fram efter avstämning med fullmäktiges
presidium.

Justeras:
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Revisionsreglemente
Göteborgsregionens kommunalförbund
Gäller från: 2021-07-01

Revisionsreglemente för
Göteborgsregionens
kommunalförbunds revisorer
Detta revisionsreglemente speglar relationen mellan
Göteborgsregionens kommunalförbunds förtroendevalda revisorer
(nedan benämnda revisorer) och Göteborgsregionens
kommunalförbunds förbundsfullmäktige (nedan benämnt GR).

Revisionens roll
1§
Revisorerna och lekmannarevisorerna (revisionen) är förbundsfullmäktiges och
ytterst medborgarnas demokratiska instrument för granskning och kontroll av den
verksamhet som bedrivs i styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och företag.
Revisionen har en central roll när det gäller att säkerställa insynen i och kontrollen
av all verksamhet som GR ansvarar för. Revisionen kan skänka legitimitet och
förtroende åt verksamheten, men också vara förmedlare av väsentlig och
nödvändig kritik. Med sina insatser kan revisionen också generera bidrag till
förbättring och utveckling.
Den övergripande revisionsuppgiften är att granska om verksamheten följer
förbundsfullmäktiges beslut och om verksamheten uppnår de politiska målen inom
givna ekonomiska ramar. En väsentlig uppgift är att främja arbetet med styrning
och kontroll av verksamheten.
Att vara revisor och lekmannarevisor är ett uppdrag vars syfte är att med
oberoende, saklighet och integritet främja, granska och bedöma verksamheten.

Revisionens formella reglering
2§
För revisionsverksamheten gäller bestämmelser i lag, god revisionssed samt detta
reglemente.
Den kommunala revisionen regleras i kommunallagen, främst kapitel 9 och 12.
Lekmannarevisionen regleras i aktiebolagslagen, kapitel 10. Förbundsordningen i
GR ger de grundläggande förutsättningarna i det aktuella uppdraget.
God revisionssed i kommunal verksamhet är de föredömliga och goda principer
och tillvägagångssätt som är allmänt vedertagna när kommunal revision utförs.
Den goda seden uttrycker grundläggande värden, förhållningssätt och
förutsättningar liksom processer, principer och tillvägagångssätt i granskning och
bedömning i GR och dess företag. God revisionssed i kommunal verksamhet utgår
från den kommunala sektorns förhållanden. Revisionsarbetet i GR ska bedrivas

Revisionsreglemente
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Revisionsreglemente
Göteborgsregionens kommunalförbund
Gäller från: 2021-07-01

med utgångspunkt från den goda sed som senast är uttolkad och uttryckt i skriften
”God revisionssed i kommunal verksamhet” (Sveriges Kommuner och Regioner).
När revisorerna beslutar om sin förvaltning och om jäv gäller i tillämpliga delar
också regelverket för beslutsfattande mm i kommunallagen.
Revisorerna verkar i övrigt under den lagstiftning som allmänt gäller i offentlig
verksamhet – tryckfrihetsförordning, offentlighets- och sekretesslag,
förvaltningslag, dataskyddsförordning, lagen om offentlig upphandling m fl. Likaså
har de att följa förbundsövergripande riktlinjer från förbundsfullmäktige.

Revisorernas antal och organisation
3§
GR har fem revisorer som efter allmänna val utses av förbundsfullmäktige för en
mandatperiod.
Om en revisor avgår eller uppdraget på något sätt upphör under mandatperioden
förrättar förbundsfullmäktige fyllnadsval så snart som möjligt.

4§
Revisorerna arbetar samfällt med hela granskningsuppdraget.

5§
Bland revisorerna utser förbundsfullmäktige lekmannarevisorer och ersättare till
aktiebolag i det antal och enligt de regler för val av lekmannarevisorer som har
fastställts för varje enskilt företag.

6§
Förbundsfullmäktige väljer för den tid som förbundsfullmäktige bestämmer en
ordförande för revisionen. Uppdraget är att vara sammankallande och leda
gemensamma sammankomster och sammanträden. För det fall
förbundsfullmäktige inte utsett en vice ordförande ska revisorerna själva utse en
vice ordförande inom revisionsgruppen.

7§
Förbundsfullmäktige väljer revisorerna för en mandatperiod. Uppdraget är slutfört
när revisorerna under det femte året efter valet har avslutat granskningen av det
fjärde årets verksamhet och avlämnat revisionsberättelse. Det första året i
mandatperioden inleds därför med dubbla grupper revisorer.

Revisorernas uppgifter
8§
I ärenden som avser och berör revision har revisorerna rätt att yttra sig till och i
förbundsfullmäktige.

Revisionsreglemente
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9§
GR:s revisorer föreslår, efter upphandling, biträden för revisionen i
Göteborgsregionen (GR) samt auktoriserade revisorer och biträden för
lekmannarevisorerna i GR:s företag. Samråd ska ske med förbundsfullmäktiges
presidium i egenskap av representanter för ägare samt avseende delägda företag
representanter för övriga ägare och deras revisorer.

Revisorernas ekonomi och förvaltning
10 §
Revisorerna är ett självständigt organ där varje revisor utför sitt uppdrag
självständigt. Rapportering av uppdraget sker direkt till förbundsfullmäktige.
Revisorerna inom GR avser att arbeta som ett kollegium och upprättar därför
gemensamt budgetäskande.
Förbundsfullmäktiges presidium är revisorernas budgetberedning. Revisorerna
ansvarar för att äskande lämnas till förbundsfullmäktiges presidium under hösten.
Förbundsfullmäktiges presidium ansvarar för att revisorernas budgetäskande
bereds och samordnas med den övriga budgetprocessen inom GR.
För att besluta i ärenden om sin förvaltning och om jäv sammanträder revisorerna
enligt de regler som gäller för en kommunal nämnd.
Lekmannarevisorerna ansvarar för att uppgift om budgetram för deras arbete
lämnas till respektive företag.
Kostnaderna för lekmannarevision inklusive biträde belastar respektive företag
inom GR-koncernen.

Revisorernas sakkunniga biträden
11 §
Revisorerna och lekmannarevisorerna anlitar själva sakkunniga till sin granskning i
den omfattning som behövs för att fullgöra granskningen enligt god revisionssed.
Vid upphandling tillämpas GR:s upphandlingsregler. Revisorerna och
lekmannarevisorerna beslutar själva om upphandling.

12 §
Bestämmelserna i kommunallagen och aktiebolagslagen om revisorernas rätt till
upplysningar gäller också de sakkunniga som biträder revisorerna och
lekmannarevisorerna.

Revisorernas arbetsformer
13 §
Revisionsreglemente
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Ordföranden kallar revisorerna till sammankomster i granskningsarbetet och till
sammanträden i ärenden om sin förvaltning och om jäv. Revisorerna får kalla även
sakkunniga och andra experter samt förtroendevalda i fullmäktigeberedningar och
nämnder till dessa sammankomster.

14 §
Minnesanteckningar ska föras vid revisorernas sammankomster i
granskningsarbetet. Ordföranden ansvarar för att anteckningar upprättas.

15 §
De beslut som revisorerna fattar om sin förvaltning och om jäv ska tas upp i
protokoll. Ordföranden ansvarar för att protokoll upprättas.
Protokollet justeras av ordföranden och ytterligare en revisor. Revisorerna kan
besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan revisorerna justerar den.

16 §
En skrivelse i revisorernas namn i granskningsarbetet fordrar att alla revisorer är
eniga om innehållet. Skrivelsen ska undertecknas av den som revisorerna utser.

Revisorernas rapportering
17 §
Revisionsberättelsen lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som
förbundsfullmäktige bestämmer. Revisorernas utlåtande avseende delårsrapporten
tillsänds fullmäktiges presidium efter utförd granskning.

18 §
Revisorerna redovisar löpande resultatet av sin granskning till
förbundsfullmäktige. Revisorerna ansvarar för att muntliga överläggningar med
förbundsfullmäktiges presidium kommer till stånd om revisorerna anser det
påkallat under löpande år med anledning av genomförda granskningar.
De sakkunnigas rapporter samt rapporter och bedömningar från revisorerna
tillställs förbundsfullmäktiges presidium så snart en granskning är avslutad.
Fullmäktiges presidium svarar för vidare spridning till förbundsfullmäktiges alla
ledamöter.
Detta uppfyller kravet i kommunallagen på att de sakkunnigas rapporter ska
bifogas revisionsberättelsen.

19 §
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Lekmannarevisorernas granskningsrapporter samt eventuellt övriga rapporter ska
lämnas till förbundsfullmäktige vid den tidpunkt som förbundsfullmäktige
bestämmer.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter samt eventuellt övriga rapporter
skickas fortlöpande till bolagsstyrelse samt årsstämma för respektive bolag.
Lekmannarevisorernas granskningsrapporter och eventuellt övriga rapporter,
liksom den auktoriserade revisorns revisionsberättelser, utgör bilaga till
revisionsberättelsen i GR.

Revisorerna och fullmäktige
20 §
Revisorerna och förbundsfullmäktiges presidium har regelbundna överläggningar,
minst två gånger årligen, dels i samband med upprättande av delårsrapport och
revisorernas utlåtande kring densamme, dels i samband med årsredovisningen och
avlämnande av revisionsberättelsen.

21 §
Revisorerna kan initiera ärende i förbundsfullmäktige med anledning av sin
granskning och om sin förvaltning, när de bedömer att så behövs.
Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana ärenden tas upp till
behandling, så snart som möjligt, efter att beredning skett.
Revisorerna kan initiera ärende i nämnder och styrelser med anledning av sin
granskning, när de bedömer att så behövs. Nämndens ordförande svarar för att
sådana ärenden tas upp till behandling så snart som möjligt.
Revisorerna rapporterar till ansvarig nämnd om de i sin granskning funnit att
misstanke om att brott av förmögenhetsrättslig karaktär förövats eller om allmän
förvaltningsdomstols avgörande åsidosatts. Om berörd nämnd inte vidtagit
tillfredsställande åtgärder med anledning därav rapporterar revisorerna till
förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktiges ordförande svarar för att sådana
ärenden tas upp till behandling, så snart som möjligt, efter att beredning har skett.

Revisorernas arkiv
22 §
För vården av revisorernas arkiv gäller bestämmelserna i arkivlagen och i av
förbundsfullmäktige fastställt arkivreglemente.

Reglementets giltighet
23 §
Reglementet gäller från 2021-07-01 till dess förbundsfullmäktige fattar annat
beslut.
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Förbundsfullmäktige – ärende 15
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-06, Diarienummer: 2021-00083.010
Datum: åååå-mm-dd

Tid för förbundsfullmäktiges
sammanträden 2022
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förbundsfullmäktiges sammanträden
under år 2022 äger rum 14 juni och 13 december.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 278 förbundsstyrelsen 2021-05-07

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Medlemskommunerna

Fullmäktiges sammanträden 2022
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 278. Tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2022
Diarienummer: 2021-00083.010
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förbundsfullmäktiges sammanträden
under år 2022 äger rum 14 juni och 13 december.
Skickas till
Medlemskommunerna

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Förbundsfullmäktige – ärende 16
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-09, Diarienummer: 2018-00398.90
Datum: åååå-mm-dd

Arkivmyndighet för
Västkuststiftelsen
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del utse Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad till arkivmyndighet för stiftelsen
samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.

Sammanfattning av ärendet
Västkuststiftelsen är enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) likställd med myndighet när det gäller handlingsoffentlighet
eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen
tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Enligt
8§ arkivlagen (1990:782) ska den kommunala arkivmyndigheten se till att
sådana juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I
de fall flera kommuner eller flera landsting tillsammans utser styrelsen i en
organisation fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det
landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om.
De tänkta arkivmyndigheterna har haft samråd i frågan och beslutat att föreslå
att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad blir
arkivmyndighet för Västkuststiftelsen. Processen vidare är sådan att stiftelsens
styrelse fattar ett förslag till beslut i frågan. Förslaget till beslut ska sedan
skickas till förbundsstyrelsen för Göteborgsregionen, regionstyrelsen i Halland
och regionstyrelsen i VGR. Där förbereds ärendena för att beslut om vilken
arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften som arkivmyndighet för stiftelsen
samt vilket arkivreglemente som ska tillämpas av stiftelsen.
Västkuststiftelsens styrelsemöte beslöt 19 mars 2021 att föreslå
regionfullmäktige i Västra Götaland respektive förbundsfullmäktige i
Göteborgsregionen att besluta att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen
och Göteborgs Stad ska utses till arkivmyndighet för stiftelsen samt att
föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.

Beslutsunderlag
•

Protokollsutdrag § 279 förbundsstyrelsen 2021-05-07

•

Protokoll från Västkuststiftelsens styrelsemöte 19 mars 2021.

Arkivmyndighet

1 (2)

Förbundsfullmäktige – ärende 16
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-06, Diarienummer: 2018-00398.90

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Västra Götalandsregionen
Göteborgs stad
Region Halland
Västkuststiftelsen

Arkivmyndighet
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 279. Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen
Diarienummer: 2018-00398.90
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del utse Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad till arkivmyndighet för stiftelsen
samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.
Sammanfattning av ärendet
Västkuststiftelsen är enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) likställd med myndighet när det gäller handlingsoffentlighet
eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen
tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. I de
fall flera kommuner eller flera landsting tillsammans utser styrelsen i en
organisation fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det
landsting som kommunerna eller landstingen kommer överens om.
De tänkta arkivmyndigheterna har haft samråd i frågan och beslutat att föreslå
att Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad blir
arkivmyndighet för Västkuststiftelsen. Västkuststiftelsens styrelsemöte beslöt
19 mars 2021 att föreslå regionfullmäktige i Västra Götaland respektive
förbundsfullmäktige i Göteborgsregionen att besluta att Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ska utses till arkivmyndighet för
stiftelsen samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och
informationshantering i Västra Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska
tillämpas av stiftelsen.
Beslutsunderlag
Protokoll från Västkuststiftelsens styrelsemöte 19 mars 2021.
Skickas till
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Västkuststiftelsen
Göteborgs Stad

Justeras:
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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PROTOKOLL

1/2021

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Tid:

Fredagen den 19 mars 2021 08.30 -12.00

Plats:

Digitalt via Zoom
Ordföranden, vd och vice vd på kansliet.

Närvarande
styrelseledamöter:
Ordinarie:

Stig-Olov Tingbratt, ordförande
Eva Carlsson, vice ordförande
Per Stenberg
Rolf Berg
Sten Brodén
Rolf Gustavsson
Åsa Hartzell
Bengts Hansves
Mikael Sternemar från 09.45
Lars-Arne Staxäng
Therese Stoltz

Ersättare:

Stefan Bengtsson
Ronald Caous
Boel Lanne från 09.00
Sanida Octanovic från 08.40
Jörel Holmberg, tjg
Mikael Stenström, tjg

Övriga närvarande:

Linus Kron, vd
Bengt Larsson, vice vd
Göran Bengtsson, sekreterare
Louis Monville, föredragande
Niclas Hermansson, föredragande
Fredrik Gruber, föredragande
Andreas Skriver Hansen, föredragande

§1

Öppnande
Ordföranden Stig-Olov Tingbratt öppnar mötet och hälsar alla välkomna till
detta videomöte.

§2

Val av justeringsperson
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Eva Carlsson.

§3

Föregående mötesprotokoll
Styrelsen beslutar
att lägga föregående mötes protokoll den 4 december 2020 till handlingarna.

§4

Godkännande av dagordning
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Styrelsen beslutar godkänna dagordningen.
§5

Presentation av HR- & Verksamhetschef
Stiftelsens nye HR- & Verksamhetschef Pelle Hansson presenterar sig. Har
arbetat periodvis sedan 2016 för VKS. Bakgrund inom näringslivet och som
egen företagare.

Beslut
§6

Verksamhetsberättelse och årsredovisning
Årets resultat är ett litet minus på 373 000 kr. Omsättning 68 miljoner kronor
och eget kapital 10 miljoner kronor. Stor pandemipåverkan, ökat friluftsliv,
utbyggd organisation och behov av mer rutiner
Styrelsen beslutar
att godkänna årsredovisning, förvaltningsberättelse och verksamhetsberättelse.

§7

Arkivmyndighet
Västkuststiftelsen är enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) likställd med myndighet när det gäller handlingsoffentlighet
eftersom Västra Götalandsregionen, Region Halland och Göteborgsregionen
tillsammans utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över stiftelsen. Enligt 8
§ arkivlagen (1990:782) ska den kommunala arkivmyndigheten se till att sådana
juridiska personer som avses i 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen
(2009:400) fullgör sina skyldigheter enligt 3–6 §§ denna lag. I de fall flera
kommuner eller flera landsting tillsammans utser styrelsen i en organisation
fullgörs uppgiften av arkivmyndigheten i den kommun eller det landsting som
kommunerna eller landstingen kommer överens om. De tänkta
arkivmyndigheterna har haft samråd i frågan och beslutat att föreslå att
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad blir
arkivmyndighet för Västkuststiftelsen. Processen vidare är sådan att stiftelsens
styrelse fattar ett förslag till beslut i frågan. Förslaget till beslut ska sedan
skickas till förbundsstyrelsen för Göteborgsregionen, regionstyrelsen i Halland
och regionstyrelsen i VGR. Där förbereds ärendena för att beslut om vilken
arkivmyndighet som ska fullgöra uppgiften som arkivmyndighet för stiftelsen
samt vilket arkivreglemente som ska tillämpas av stiftelsen.
Styrelsen beslutar
att föreslå regionfullmäktige respektive förbundsfullmäktige att besluta att
Arkivnämnden för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad ska utses till
arkivmyndighet för stiftelsen samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och
informationshantering i Västra Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska
tillämpas av stiftelsen.

§8

Översyn av attest- och delegationsordning
Översyn har skett av arbetsordning för styrelsen, attest- och delegationsordning.
I tre av dokumenten föreslås ändringar. I arbetsordning för styrelsen föreslås en
ändring av lydelsen i stycket Styrelsens ansvar och uppgifter från Styrelsen ska i
erforderlig omfattning lämna direktiv och riktlinjer för förvaltningen av
stiftelsens angelägenheter till Styrelsen ska lämna direktiv och riktlinjer för
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förvaltningen av stiftelsens angelägenheter. I delegationsordningen föreslås
smärre förändringar inom hanteringen av ekonomiärenden:
1. Beloppsgränserna för vd höjs till 400´ (tidigare 200´) och för arbetsutskott till
600´ (tidigare 400 ´). Detta underlättar beslut inom budget i den löpande
verksamheten. Förändringen motiveras bland annat av att uppdraget och den
samlade omsättningen växer och att fler större arbeten genomförs inom budget.
2. Firmateckning: Lydelsen ändras från ”Verkställande direktör tecknar enskilt
stiftelsens firma i ärenden av verkställighetskaraktär i kontakter med
Lantmäteriet, länsstyrelser och kommuner” till ”Verkställande direktör tecknar
den löpande verksamheten.”
3. Anställningar: Ändring föreslås att vd beslutar om ny- och återanställning
efter det att arbetsutskottet informerats. Förändringen underlättar
anställningsförfarandet inom budget.
4. Anställningsvillkor: Ändring föreslås eftersom stiftelsen påverkas starkt av
arbetsmiljölagar och kollektivavtal. Följande text stryks ”Anställningsvillkor
fattas av arbetsutskottet. Arbetsutskottet kan delegera beslut angående
anställningsvillkor till presidiet.”
5. Beslut fattade med stöd av delegation: Det sista stycket - ”Anmälan av beslut
fattade med stöd av delegation” med texten ”Beslut som verkställande direktör
fattat med stöd av delegation ska anmälas till styrelsen. Beslut som är av
rutinmässig karaktär får anmälas genom sammanfattande sammanställningar,
periodiska rapporter eller liknande” - stryks då det redan regleras inom
rapportstrukturen. I attestordningen föreslås ändringen att gå från person- till
funktionsdelegering, samt att lägga till HR- & Verksamhetschef som attestant
för samtliga avdelningar. Anledningen är att lättare kunna fördela och delegera
ansvar, samt för att hantera semesterperioder.
Styrelsen beslutar
att fastställa Arbetsordning för styrelsen, Delegationsordning och Attestordning.
§9

Investeringar i byggnader
I enlighet med styrelsens inriktning för byggnader innebär årets förslag på
investeringar i byggnader ett fokus på att upprätthålla ett funktionsdugligt skal
genom åtgärder på tak, fasader och fönster samtidigt som hus, i likhet med
Näverkärr och Kasebo, förbereds för att kunna hysa verksamhet eller boende.
Styrelsen beslutar
att godkänna årets förslag till åtgärder i stiftelsens byggnader.

§ 10

Grafisk profil
Arbetet med den grafiska profilen presenteras av Lous Monville, Niclas
Hermansson och Fredrik Gruber.
Efter en genomgripande diskussion konstaterar flera ledamöter tillfredställelse
med den nya grafiska profilen och att kostnaderna blir rimliga.
Styrelsen beslutar
att godkänna inriktningen och
att successivt tillämpa den i det operativa arbetet.

§ 11

Förvärv av Kungsbacka Äskhult 2:1
Under lång tid har det förts en diskussion om arbetsmiljön på Äskhult.
Personalutrymmen finns i dagsläget i ett av byns hus som då är stängt för
allmänheten. Maskiner förvaras i utrymmen som inte är anpassade för dem och
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som är sämre ur ett arbetsmiljöperspektiv. Möjligheten att bygga ett nytt
kombinerat personalutrymme och förråd har utretts, men någon lämplig plats har
inte identifierats. Fastigheten Kungsbacka Äskhult 2:1 ligger i direkt anslutning
till de fastigheter som stiftelsen redan äger ca 400 meter västerut längs den ås
där Äskhults By är belägen. Fastigheten omfattar ett större skogsområde och
dessutom ett mindre bostadshus och samt förråd, bland annat en mycket gammal
så kallad linbasta och en lada. Skogsområdet har goda förutsättningar att bli ett
strövområde och husen kan med mindre justeringar fungera som
personalutrymme och förråd. Dessutom skulle en förrådsbyggnad kunna
uppföras på marken. Fastigheten speglar också hur ett 1900-talsjordbruk ser ut
och kan därigenom bli en viktig del i att förklara jordbrukets utveckling i
Sverige från omkring år 1800 till dagens dato. Fastigheten är för tillfället del av
ett dödsbo med en dödsboägare. Denne har uttryckt en önskan om att sälja
fastigheten till Västkuststiftelsen. Konsulten SVEFA har värderat fastigheten till
5 800 000 i befintligt skick. Dödsboägaren har förklarat sig villig att sälja till det
värderade priset. Länsstyrelsen har gjort en inventering av fastigheten ur både
ett kulturhistoriskt och ett biologiskt perspektiv och har därefter beslutat föreslå
att ett nytt kulturreservat bildas om fastigheten kan förvärvas. Även
Riksantikvarieämbetet har deltagit i inventeringarna. Riksantikvarieämbetet har
även avsatt medel för Länsstyrelsen i Halland under 2021 och har ambitionen att
göra så även under 2022. Avsikten är att bevilja en intrångsersättning till
stiftelsen vid reservatets bildande. Intrångsersättningen kommer troligen att
täcka köpeskillingen reducerat med värdet för två mindre skogspartier som kan
avverkas i ett senare skede i linje med reservatsföreskrifterna. Eventuellt kan det
ena skogspartiet, som är ett separat skifte, exkluderas från köpet helt och hållet
och behållas av nuvarande ägare. Följande frågor återstår att utreda.
1. Länsstyrelsen behöver genomföra ett så kallat samråd om bildning av
kulturreservatet för att Riksantikvarieämbetet ska kunna bevilja medlen.
2. Eftersom Riksantikvarieämbetet inte har möjlighet att avsätta hela
intrångsersättningsbeloppet under 2021 behöver stiftelsen någon form av garanti
eller avsiktsförklaring som minimerar stiftelsens risk.
3. Några mindre detaljer kring köpet behöver utredas. I dagsläget finns en
hyresgäst i huset och denne kan eventuellt vilja bo kvar över sommaren. Det
behöver också utredas om det tidigare nämnda skogspartiet på ett separat skifte
ska ingå i förvärvet. Ett förvärv skulle skapa nya förutsättningar för en god
arbetsmiljö, för en utvecklad verksamhet och för att utveckla Äskhult som
strövområde. Med största sannolikhet skulle ett köp innebära mycket liten om
någon ekonomisk konsekvens för stiftelsen om en intrångsersättning beviljas.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt vd att arbeta vidare mot ett förvärv av Kungsbacka Äskhult 2:1 och
att ge styrelsens ordförande mandat att fatta beslut om förvärv om så behövs
före nästa styrelsemöte.
§12

Förvärv av Kungälv Brattön 1:18
Stiftelsen förvärvade Kungälv Brattön 1:7 under 2019 för 500 000 kronor.
Fastigheten som omfattar drygt 18 hektar ligger i sin helhet inom Brattöns
naturreservat. Ägaren av Kungälv Brattön 1:18 har nu erbjudit sig att sälja den
till stiftelsen. Fastigheten på knappt 23 hektar utgör en dryg fjärdedel av
reservatet och inkluderar flera mycket artrika klippbranter. Det finns inga
byggnader på fastigheten. Vid det förra förvärvet anlitades konsulten SVEFA för
att värdera fastigheten och båda parter godkände sedan det av konsulten
föreslagna priset. Eftersom stiftelsen nu har en god uppfattning om
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fastighetsvärden på Brattön är det troligen inte nödvändigt med en ny värdering.
En beräkning utifrån yta och en tänkt värdeökning under de två senaste åren ger
en prisbild strax under 700 000 kronor. Prisförslaget som ägaren gett stiftelsen är
något högt i förhållande till det, men sannolikt kan en överenskommelse nås.
Styrelsen beslutar
att uppdra åt vd att söka en överenskommelse för att förvärva Kungälv Brattön
1:18.
Beslut i arbetsutskottet 210305
§ 13

Utökad anställning Johan Gustavsson
Tidigt under 2020 anställdes Johan Gustavsson som trädgårdsmästare i Äskhult
på 50% av en heltid. Tjänsten finansieras av Länsstyrelsen i Hallands län,
Kungsbacka kommun och stiftelsen. Johan har gjort ett mycket bra arbete och
med sin dubbla kompetens som biolog och trädgårdsmästare tillför han
kompetens i organisationen. Då det nu står klart att de ekonomiska
förutsättningarna är betydligt bättre än förväntat inför 2021 ser vd det som en
möjlighet att erbjuda Johan en heltidstjänst där han förutom sin roll som
trädgårdsmästare kan bidra till övrig reservatskötsel under den tid då trädgården
kräver mindre tid. Arbetsutskottet uppdrog åt vd att anställa Johan Gustavsson
på heltid från och med 210305.

§ 14

Frivillig betalning för ved och nyttjande av skärgårdstoaletter
1. Frivillig avgift för toalett och sophantering i skärgården.
Stiftelsen har kontaktats av Brandskärsbåtar, en av de två entreprenörer som
vann upphandlingen angående städning och tömning av skärgårdstoaletter som
även inkluderar ilandkörning av sopor. Nuvarande upphandling gäller ytterligare
ett år och behöver göras om inför 2022. Entreprenören föreslår ett nytt sätt att
hantera verksamheten.
- Istället för ett system där ersättningen är kopplad till ilandkörda sopsäckar
föreslår Brandskärsbåtar istället en fast ersättningsnivå på en lägre nivå vad som
utbetalats de senaste åren.
- Det tillskapas en möjlighet att betala en mindre summa via Swish eller den
norska motsvarigheten Vipps i samband med toalettbesök.
- Intäkterna från Swish och Vipps fördelas enligt en nyckel mellan parterna.
- Incitamentet för entreprenören att hålla rent är att renare toaletter leder till en
högre betalningsvilja. Sannolikt skulle det leda till lägre kostnader för
renhållningen för stiftelsen och förhoppningsvis högre intäkter för
entreprenören. Det frigörs resurser för ökat underhåll av toalettbyggnaderna. Det
innebär också givetvis att en del av kostnaderna tas ut som direktavgift av
brukaren istället för att finansieras av skattekollektivet. I dagsläget finansieras
skärgårdsrenhållningen av medel från Västra Götalandsregionen. Efter
diskussion på tjänstepersonsnivå har vi fått svaret att VGR inte ser en frivillig
avgift vara i konflikt med en skattefinansiering.
2. Frivillig avgift för ved.
Under de senaste åren har Västkuststiftelsen undersökt om det är möjligt att
finansiera delar av friluftsutbudet genom att introducera möjligheten till frivillig
betalning av vissa tjänster som till exempel ved ute i naturen och möjligheten till
toalett och sophantering i skärgården. En fråga om avgifter måste ta sin början i
allemansrätten. Vår unika möjlighet att vara ute i naturen ska inte kringskäras
genom en avgiftsbeläggning som inskränker förutsättningarna för alla att vara
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ute i skog och mark. Samtidigt är det så att allemansrätten inte inkluderar rätten
till gratis ved vid ett vindskydd. Anledningen till att placera ut ved har snarare
varit att reducera miljöpåverkan i ett vindskydds omgivning. Avsaknad av ved
kan leda till att mindre träd fälls och att all död ved på marken eldas upp. Om
det inte finns toaletter på öar i skärgården leder det till miljöproblem när
besökstrycket är högre. Att det behövs ved och toaletter i naturen betyder inte att
det med automatik ska vara gratis. Alternativet med nedhuggna träd eller
miljöproblem är ett problem, men en relativt stor andel av naturbesökarna kan
tänka sig att betala en mindre summa för sådana tjänster. Att få in en mindre
intäkt gör att servicen kan höjas något och minskar troligen de totala
kostnaderna. Västkuststiftelsen har för avsikt att testa att skapa möjlighet för den
som vill att betala en mindre summa via betaltjänsten Swish för att få tillgång
till ved i Vättlefjäll och/eller Sandsjöbacka, två områden där vedåtgången är
extra hög. Ambitionen är att prova detta under sommaren 2021 för att sedan
utvärdera och utveckla metoden inför en lansering i större skala.
Arbetsutskottet uppdrog åt vd att på prov införa frivillig betalning för nyttjande
av tjänster vid stiftelsens toaletter samt vedförråd.
§ 15

Beslut per capsulam 210125 - Inköp av två bilar och en traktor
Inköp av fordon Leveranstiden har ökat på grund av covid-19 och för att få
leverans i vettig tid krävs beslut nu. Dessutom förändras reglerna för tjänstebil
så att det är mer förmånligt både för organisationen och arbetstagaren att få
leverans av nya bilar helst före 1 april och senast vid halvårsskiftet. Traktor För
skötseln av naturreservatet Härön i Tjörns kommun krävs det traktor för vissa
moment. Den traktor som används idag saknar skyddsbåge och hytt vilket gör
den mindre säker. Det vore lämpligt med en modernare traktor som uppfyller de
säkerhetskrav som ställs idag. Kostnaden för traktorn är 200-300 tkr.
Västkuststiftelsen kommer att begära in offert från två eller tre leverantörer.
Tjänstebilar Vice verkställande direktörs och verkställande direktörs tjänstebilar
är fyra respektive tre år gamla och har gått 13000 respektive 10000 mil. Det är
sannolikt mest fördelaktigt för organisationen att byta bil innan värdet på bilarna
sjunker ytterligare. Eftersom leveranstiden på bilar just nu är lång, speciellt för
Volkswagen där ett förmånligt upphandlingsavtal finns kopplat till Västra
Götalandsregionen, föreslår vd att beställning av bilar sker nu. Miljöpåverkan
De två bilar som används nu är båda gashybrider med en stor gastank och en
stor bensintank. Kombinationen innebär att den nästan uteslutande körs på gas
och att den större bensintanken möjliggör resor i de områden där infrastruktur
med gasstationer saknas. Inför förslaget om nyinköp har el-, gas-, diesel- och
bensindrivna bilar övervägts.
- Diesel förefaller vara det alternativ som har högst miljöpåverkan eftersom de
personbilar som stiftelsen undersökt inte kan drivas av biodiesel.
- Gashybrider har numera en större gastank och en betydligt mindre bensintank.
De är främst avsedda som fordon som körs längre sträckor i och runt tätorter.
Det gör att det kan vara svårt att hantera i tjänsten då det är för långt mellan
gasstationerna, främst i Dalsland. Den mindre bensintanken räcker tyvärr inte
till.
- Elbilar är ett mycket attraktivt alternativ, men räckvidden är i dagsläget för
begränsad för samtliga modeller. Det är inte realistiskt att ha en sådan bil i
tjänsten ännu.
- Hybridbilar med kombinerad el- och bensindrift förefaller just nu vara det
bästa alternativet även om de egentligen är ett sämre alternativ miljömässigt än
de gasbilar som gick att köpa för tre, fyra år sedan. Det är ändå just nu det
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alternativ som uppfyller kraven för att kunna använda bilen i tjänsten och har
relativt rena bensinbilar eller dieselbilar ett mindre negativt miljöavtryck.
Förslaget innebär att de två befintliga tjänstebilarna byts in och att de nya
sannolikt knyts till stiftelsen genom leasing. Kostnaden är drygt 300 tkr minus
inbytesvärdet per bil.
Arbetsutskottet beslutade att uppdra åt vd att omgående upphandla traktor till en
kostnad av 200-300 tkr för skötsel av Häröns naturreservat och att upphandla två
tjänstebilar för bruk av vice vd och vd.
Information
§ 16

Ekonomiskt läge 2021
Positiva siffror över lag och verksamheten bedöms bli oförändrad eller ökad.

§ 17

Änggårdsbergen
Arbetet tar längre tid än beräknat och beslut bedöms inte tas förrän 2022.

§ 18

Strandstädning
Sedan tre år tillbaka har stiftelsen samordnat det statliga bidraget för
strandstädning på uppdrag av tolv kustkommuner. Det statliga bidraget har
inneburit kraftigt förbättrade möjligheter att genomföra städningar. Tyvärr har
det inte fungerat optimalt eftersom städningen, på grund av statliga
redovisningsregler, bara kunnat genomföras från april till och med oktober.
Utlysningen av bidraget har dessutom kommit först en bit in på innevarande år.
Sammantaget har detta lett till ryckighet och brist på kontinuitet. Vi har nu fått
det glädjande beskedet att årets medel kommer att kunna nyttjas över hela året
och att 2022 års bidrag kommer att kunna sökas redan i november 2021. Allt
som allt innebär det betydligt bättre förutsättningar att nyttja medlen på bästa
sätt. Samtidigt har också det totala statliga anslaget för strandstädning reducerats
från 17 till 15 mkr. I skrivande stund är det oklart hur stor andel av bidraget som
kommer att beviljas för städning på västkusten.

§ 19

Friluftsvanor under pandemin
Andreas Skriver Hansen, Göteborgs Universitet redovisar en alldeles färsk
studie om friluftslivet i Västra Götaland under 2020 och inom ramen för Mistras
program Sport & outdoors. Hur har pandemin påverkat friluftsvanorna? Ökade
utomhusaktiviteter överlag och nya vanor etableras

§ 20

Övriga frågor



§ 21

Guidade vandringar ställs in tills vidare. Ingen produktion av folder
heller under 2021
Nästa möte 10-11 juni planeras som ett fysiskt möte. Om pandemin
omöjliggör det blir det ett digitalt endagsmöte 11 juni och istället ett
tvådagarsmöte i september

Avslutning
Ordföranden tackar deltagarna för dagens möte och önskar en god helg.
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Vid protokollet dag som ovan
Göran Bengtsson
Justeras:
Stig-Olov Tingbratt

Eva Carlsson
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Förbundsfullmäktige – ärende 17
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-04-27, Diarienummer: 2021-00092.026
Datum: åååå-mm-dd

Årsredovisning och
revisionsberättelse för
Västkuststiftelsen 2020
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Västkuststiftelsen.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del bevilja ledamöterna i
Västkuststiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2020.

Sammanfattning av ärendet
GR tillsammans är med Västra Götalandsregionen och Region Halland
huvudman för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).
Årsredovisning för Västkuststiftelsen 2020 har tagits fram och översänts till
GR. Revisionsberättelsen kommer att undertecknas inom kort och därefter
komplettera föreliggande handling.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag § 280 förbundsstyrelsen 2021-05-07
Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen 2020.
Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare

Skickas till
Västkuststiftelsen
Region Halland
Västra Götalandsregionen

Revisionsberättelse Västkuststiftelsen 2020
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Förbundsstyrelsen
Protokoll 2021-05-07
Göteborgsregionens kommunalförbund
Plats: GR, Anders Personsgatan 8

Protokollsutdrag
§ 280. Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen
2020
Diarienummer: 2021-00092.026
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Västkuststiftelsen.
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del bevilja ledamöterna i
Västkuststiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2020.
Sammanfattning av ärendet
GR tillsammans är med Västra Götalandsregionen och Region Halland
huvudman för Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Västkuststiftelsen).
Årsredovisning för Västkuststiftelsen 2020 har tagits fram och översänts till
GR. Revisionsberättelsen kommer att undertecknas inom kort och därefter
komplettera föreliggande handling.
Beslutsunderlag
Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen 2020.
Skickas till
Västkuststiftelsen
Region Halland
Västra Götalandsregionen

Vid protokollet:

Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
Justeras:
Axel Josefson
Ordförande

Miguel Odhner
Justerare

Justeras:
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Verksamhetsberättelse och årsredovisning

Västkuststiftelsen
2020

2

3

ÅRETS VERKSAMHET

Huvudmän
Stiftelsens ändamål
Ur stiftelsens stadgar §2
”Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapandet
och förvaltandet av en fond åt nuvarande och kommande
generationer bevara för friluftslivet värdefulla strand- och
strövområden, öar och holmar i Västsverige ävensom för
den västsvenska naturen och landskapsbilden i övrigt
värdefulla eller karaktäristiska områden.”

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden, oftast
kallad Västkuststiftelsen, har tre huvudmän.
• Västra Götalandsregionen
• Göteborgsregionens kommunalförbund, GR
• Region Halland
Ungefär en tredjedel av stiftelsens verksamhet utgörs av uppdragsverksamhet från Länsstyrelserna
i Halland och Västra Götaland som även de utser
ledamöter i styrelsen.

Årets verksamhet
Stiftelsens verksamhet kan delas in i att VÄRNA,
VÅRDA och VISA naturen och det är enligt den
indelningen som nedanstående redovisning görs.

Ledmarkering på Ramsvikslandet, Sotenäs kommun.
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Västkuststiftelsens målbild
Hållbar verksamhet
Med det menar vi både ett internt och externt
perspektiv på hållbarhet.
Med ett internt perspektiv handlar det om hur
vi ska göra ett så litet negativt miljöavtryck som
möjligt med vår verksamhet. Det kan handla
om att välja eldrivna arbetsredskap och fordon
istället för fossilbränsledrivna dito, eller om att
investera i solenergi.
Med externt perspektiv handlar det om att
underlätta för besökaren att lämna ett så litet negativt miljöavtryck som möjligt. Det kan handla
om att anlägga fler toaletter eller ge förutsättningar för besökaren att ta hand om sitt eget
skräp.
Med relativt små medel finns det en stor utvecklingspotential inom hållbar verksamhet

Innovativ naturvård
Med det menar vi att Västkuststiftelsen ska
kännetecknas av hög kompetens inom området
naturvård och att vi ständigt utvecklar metoder
och bästa praxis.
Det kräver att vi följer med och utbildar oss kontinuerligt. Stiftelsen är på en hög nivå idag, men
måste kontinuerligt utmana och utbilda sig om
det ska fortsätta vara så.
Naturvården är basen för all annan verksamhet.
Tillgänglig natur
Med det menar vi att våra områden ska kännetecknas av genomtänkta strategier för att vara
tillgängliga.
Tillgänglighet handlar både om hur man kan
ta sig till ett område och hur det är utformat på
plats.
Stiftelsen har gjort många tillgänglighetsåtgärder inom reservat, men behöver utveckla detta i
dialog med besökarna samt arbeta för att det vara
enkelt att ta sig till och nyttja våra reservat.

Nöjda medarbetare
Med det menar vi att Västkuststiftelsen ska kännetecknas av sund personalpolitik med fokus på
bra förutsättningar för att utföra arbetet avseende
både arbetsredskap och kompetens, samt en god
fysisk och psykosocial arbetsmiljö.

Rätt kommunikation
Med det menar vi att stiftelsen genom riktad
kommunikation gör sig relevant och tillgänglig
för nuvarande och nya målgrupper och verkar
för att för att fler tar sig ut i naturen.
Kommunikation är ett utvecklingsområde.

Holkbygge på hög höjd Hördalens natureservat. Foto: Johan Nilsson
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Inledning
Den totalt överskuggande händelsen under 2020 har varit den rådande
pandemin. Samhället har präglats av omfattande restriktioner som i
grunden ändrat beteendemönster för arbete och fritid.
För Västkuststiftelsen har inte förutsättningarna för de anställda påverkats
nämnvärt eftersom arbetet mestadels sker utomhus med god distans mellan
medarbetare och andra. Den allra största delen av åtgärderna har kunnat genomföras enligt planerna. Det har dessutom funnits mer resurser än något år
tidigare genom huvudmännens och framför allt Länsstyrelsens höjda anslag.
Det har inneburit att det genomförts mer naturvårdsåtgärder och fler insatser
för ett tillgängligt friluftsliv än något tidigare år i stiftelsens verksamhet.
Pandemin har också lett till en besöksökning i både naturområden och på
leder som saknar motstycke. Under året kom nästan samtliga naturområden
som stiftelsen förvaltar, speciellt de storstadsnära, att få flerdubbelt ökat
besökstryck. I grunden är det givetvis positivt att fler hittar ut och kan njuta
av naturen och lära om vikten av biologisk mångfald. Det är sannolikt att
ökningen till viss – eller kanske stor – del kommer att bestå även då samhället
återgår till det normala. Fler besök innebär behov av större parkeringsplatser,
bänkar, eldstäder och troligen även friluftstoaletter. Det innebär också ett
ökat slitage i populära områden och ett behov av riktad information, bland
annat om allemansrätt.
Sammantaget ställer det nya krav på förvaltare och utvecklare av naturområden. Frågor om hållbarheten i att så många som tre av fyra tar bilen till naturområden och vad som är gratis i naturen (ved, sophantering, toalettbesök)
ställs på sin spets.
Stiftelsens omsättning har mer än fördubblats på de senaste sex åren. Det
ser ut som om ökningen fortsätter även 2021. Länsstyrelsernas uppdrag med
naturvård och friluftsliv kommer att öka kraftigt. Arbetet med ledutveckling
kommer från och med 2021 att breddas och omfatta mer än 200 mil leder för
cykel och vandring.
År 2020 kommer att bli ihågkommet under lång tid, men även 2021 ser ut att
bli ett nytt spännande kapitel i stiftelsens historia.
En vanlig synvid
under
pandemiåret
2020 – trångt på parkeringsplatserna.
Luciafirande
Bottenstugan
i Svartedalen.
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Linus Kron, Göteborg, 15 februari, 2021
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Viktiga händelser
likt att öka betydligt till 2021. Dessutom röstades
stiftelsen fram som en av fyra vinnare till Naturkompaniets pris Naturbonusen och fick ytterligare
550 000 kronor.. Förutom prissumman innebar
det också en möjlighet för stiftelsen att synas mer
så att fler känner till verksamheten.

Intresset för vandring var redan innan pandemin
på uppåtgående och trenden har förstärkts rejält av
det ökade naturintresset under 2020. Att hitta ett
ledigt vindskydd längs lederna, speciellt nära Göteborg under helger, är numera inte helt enkelt.
Arbetet med cykellederna Ätradalsleden och den
kommande Västkustleden är nu del av verksamheten.

Allt som allt innebär det att det aldrig gjorts så mycket åtgärder för naturvård och friluftsliv i stiftelsens
regi som 2020.

Under hösten har Regionala Utvecklingsnämnden i
Västra Götalandsregionen fattat beslut om bidragsfinansiering av ett mer än dubbelt så stort uppdrag.
Från och med 2021 kommer stiftelsen att samordna
utvecklingen av mer än 200 mil leder för vandring
och cykel. Satsningen är en kraftsamling där kommuner, Turistrådet Västsverige, Förvaltningen för
Kulturutveckling och stiftelsen gemensamt utvecklar och marknadsför vandring och cykel i regionen.

Som helhet betyder det att stiftelsen idag är en annan organisation än för bara fem år sedan. Antalet
anställda har växt betydligt. Verksamheten har
breddats och står nu på flera ben.

Strandstädning
Även om strandstädningen kom att reduceras
något under året på grund av pandemirestriktioner i kommunernas arbetsmarknadsenheter har
ändå stora mängder skräp samlats in. Strandstädningen har de senaste åren präglats av att resurserna beviljats först i mars/april innevarande år
och sedan ska redovisas i slutet av oktober. Det
har gjort det svårt att få kontinuitet i arbetet och
försämrat möjligheterna till långsiktig planering.
Västkuststiftelsen har, tillsammans med övriga
samarbetspartners, vid ett flertal tillfällen påpekat
detta via brev och möten med tjänstepersoner och
politiker. Därför är det extra glädjande att Naturvårdsverket inför 2021 ändrat förutsättningarna så
att medlen kan nyttjas under ett helt år och dessutom kommer beslut för kommande år att fattas
betydligt tidigare.

Lycklig mottagare av Naturkompaniets Naturbonus 2020.

Pandemin
Då de första restriktionerna infördes i mars 2020
kunde det direkt utläsas i ökat antal besök på stiftelsens hemsidor. Att det dessutom var en fin vår med
vackert väder hjälpte till. Parkeringsplatser fylldes
till bristningsgränsen och mer än det då besökare
parkerade längs vägar och i diken, inte bara på helgerna utan alla veckans dagar. Vedförråden tömdes
i rekordtakt. En viss ökad nedskräpning kunde
noteras speciellt i några storstadsnära reservat, men
i relation till besöksökningen var den inte stor.

klaras att naturen blivit förstahandsalternativ för
både motion och umgänge när andra val som gym
och kaféer inte längre är tillgängliga. Hur stor del
av de nya besökarna som stannar kvar efter pandemins slut återstår att se.
Mer åtgärder än någonsin
Under de senaste åren har stiftelsens omsättning
ökat kraftigt. En av de viktigaste anledningarna är
det statliga stödet för strandstädning som infördes
2018. Huvudmännens anslag, speciellt Västra Götalandsregionens, har ökats. Den stora satsningen
på ledutveckling är en viktig del. Länsstyrelsernas
uppdrag har vuxit över tid och kommer sanno-

I besökarstudier, både Västkuststiftelsens egna och
andra från bland annat Göteborgs Universitet, för10

Fortsatt ledutveckling
Under året har den första delen av det projekt som
stiftelsen startat i samarbete med Turistrådet Västsverige och Förvaltningen för kulturutveckling och
ett 20-tal kommuner i Västsverige slutförts. I två år
har leder inventerats, utvecklats och dokumenterats.
Tidigt under 2020 lanserades hemsidor och appar
för Bohusleden och Kuststigen. Bohusledens sida
är nu stiftelsens mest besökta hemsida och hade
under större delen av våren och sommaren mer
än 1000 unika besökare per dag.
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Värna
Markinköp
Under året har inga markinköp genomförts, men
i skrivande stund pågår förhandlingar om tre
områden. Det är troligt att åtminstone två kan bli
aktuella för förvärv under 2021.

Länsstyrelsen i Västra Götaland har beslutat om
följande förändringar i stiftelsens förvaltarroll.

Reservatsbildning
Västkuststiftelsen förvaltar i dagsläget drygt 280
skyddade naturområden. Den stora merparten, ca
270 reservat, ligger i Västra Götaland och resterande ligger i Halland.

Utökning av redan befintliga reservat
ä Iglekärr i Ale kommun
ä Ranebo naturskog i Stenungsunds kommun
ä Svartedalens Vildmark i Stenungsunds
kommun

Nytt reservat
ä Brännefjäll i Lilla Edets kommun

Befintliga reservat där Västkuststiftelsen
utsetts till förvaltare
ä Bråtaskogen i Härryda kommun
ä Tranhult i Borås kommun
ä Årbolsfjället i Melleruds kommun
Befintliga reservat där Länsstyrelsen återtagit förvaltaransvaret eftersom de ligger i
anslutning till Kosterhavets Nationalpark
ä Öddö 1:63 i Strömstads kommun
ä Öddö 2:9 i Strömstads kommun
ä Blötebågen i Strömstads kommun
Gränsmarkering
Under året har följande reservat gränsmarkerats.
ä Kalven på Stora Kornö
ä Trone Mosse
ä Ålstadnäset

Markering av stig i naturreservatet Bråtaskogen, Härryda kommun.
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Gränsmarkering Långemosse.
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Vårda
En mycket stor andel av verksamheten handlar om naturvård. Det är ju naturen i områdena som från början gjort dem attraktiva och
viktiga för biologisk mångfald och skyddade
arter. Naturvården är basen för all verksamhet
i stiftelsens regi.

15 km stängsel jämfört med föregående års 10
km. Det ska också noteras att förra årets resultat byggde på en stor åtgärd i reservatet Forsbo
som motsvarade kring hälften av totalen. Under
2020 har det handlat om många åtgärder där
den längsta är 2,5 km. I flera reservat har förutsättningarna förbättrats genom att det också
satts upp grindar båda bredare för att underlätta
djurhållningen, och självstängande för att skapa
förutsättningar för besökaren att enkelt kunna ta
sig genom beteshagar.

De ökade resurserna innebär att stiftelsen kunnat
utöka insatserna i relativt hög grad under 2020
jämfört med 2019. Insatser för att främja betesdrift
genom bland annat stängsling har ökat med knappt
30%. Ängsbruk och slåtter har ökat med nästan
40%. Restaureringsinsatser har ökat med nästan
60% och insatser för trädskötsel har fördubblats.
Insatserna för naturvårdsbränning har ökat med en
dryg tredjedel.

Naturvårdsbränning
För att föryngra och främja biologisk mångfald
bränner stiftelsen relativt stora ljunghedsområden
varje år. Vissa arter, bland annat den ovanliga kustgentianan, som ingår i Naturvårdsverkets åtgärdsprogram för hotade arter, gynnas.

Här följer ett urval av de åtgärder som vi genomfört under året.

På vissa platser har vi intensifierat arbetet eftersom tätare intervaller visat sig mycket effektiva för
att öka den biologiska mångfalden. Naturvårdsbränning underlättar också övrig skötsel eftersom
markvegetationen begränsas.

Betesdrift
Stiftelsens största åtagande vad gäller naturvårdsinsatser är åtgärder för att främja bete.
En av de viktigaste metoderna för att hålla marker
öppna är att låta djur beta. I ett mycket stort antal
reservat är detta den största naturvårdsinsatsen.
Stiftelsen är inte djurägare på annan plats än museijordbruket Äskhult utan har avtal med många
enskilda djurägare. Sammanlagt betar djur, framför
allt kor och får, i ett femtiotal reservat inom hela
vårt verksamhetsområde. Till en del finansieras
betesdriften av miljöstöd från Jordbruksverket.

Under året har vi fortsatt att öka kompetensen
samt skaffat utrustning för att i högre självständigt
kunna genomföra bränningar. Kompetensen och
materialet är också nyttigt om naturliga skogsbränder i reservat leder till eftersläckningsarbete.
I Tjurpannans naturreservat har nio hektar ljunghed bränts. Även i Grimsholmen, Hjärteröarkipelagen, Ramsvikslandet, Sandsjöbacka, Tanumskusten, Tjurpannan, Tånga Hed, Veddöarkipelagen, Älgön och Äskhult har det genomförts
bränningar. På Vrångö och i Sandsjöbacka har
åtgärder som underlättar kommande bränningar
utförts.

Stängsling
Stängsling och renovering av befintliga stängsel
är en åtgärd som ofta nedprioriterats då resurserna är knappa, men under året har vi kunnat öka
insatserna. Sammanlagt har det satts upp drygt

Ljungbränning i Tånga Hed, Vårgårda kommun.
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tar. Många av de marker som tidigare hölls öppna
genom betande djur måste idag röjas, manuellt
eller maskinellt. Även på de ytor som betas krävs
det kontinuerligt ett visst mått av röjning. Vi
genomför arbetet till viss del med egna resurser,
men främst med hjälp av markägare och lokala
entreprenörer.

Under 2021 kommer Västkuststiftelsen att ingå i
ett projekt med syfte att genomföra bränningar i
skogsområden för att gynna biologisk mångfald.
Röjning
Man kan se stiftelsens röjningsarbete som det
ständiga underhållet av de marker som vi förval-

Stängslingar har genomförts i följande reservat.
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Bredfjället Ö
Breviks Kile
Bräcke Ängar
Börs Flåg
Dätterstorp
Dösebackaplatån
Göddered-Hakered
Hållsungamyren

Ryr
Sundsby
Svartedalen
Svartedalen,
Uddevalla
ä Säby Kile
ä Säveåns dalgång
ä Säveån Hedefors

Härön
Klåverön
Mängsholm
Nordre Älvs
Estuarium
ä Otterön
ä Rished
ä Rossö

ä
ä
ä
ä

ä
ä
ä
ä

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Tisselskog
Tofta
Toftenäs
Vallda Sandö
Valön Orust
Ålstadnäs
Örsbråten

Backa
Breviks Kile
Bräcke Ängar
Buterud
Dätterstorp
Forsbo
Frugården
Grimsholmen
Gröderhamn
Gullbringa
Gårdshult		
Gåsö
Göta och Nordre

Älvsdalgångar
Hallbyn
Hjärteröarkipelagen
Hullsjön
Hålta
Hällsö
Kalvön
Kednäs
Marieberg
Mölarps Ö
Nordre Älvs
Estuarium
ä Näverkärr

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
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Otterön
Porsholmen
Ramsvikslandet
Rished
Ryr
Ryxö
Rölle
Rörö
Sjöryd
Skärbo
Smälteryd
Strömsvattnet
Sumpafallen

ä Baljåsen – röjning för att återskapa växtplats
för fältgentiana

ä Ramsvikslandet – underhållsröjning av
öppen utmark och kalktorräng

ä Grimsheden – röjning för att utöka/
återskapa slåtteräng

ä Stora Bornö – underhållsröjning av ängs-		
mark och strandäng

ä Kednäs – topphuggning, slyröjning i
betesmark

ä Svartedalen Uddevalla – underhållsröjning av
betesmark

ä Bräcke Ängar – röjning i betesmark och 		
slåtteräng från sly och nyponbuskar, röjning i
lövområde, friställning

ä Göta och Nordre Älv – gräs– och slyröjning
ä Hållsungamyren – slyröjning
ä Nordre Älvs Estuarium – slyröjning

ä Ryr – röjning för återskapande av slåtteräng,
röjning i slåtteräng för att gynna fältgentiana
samt röjning i betesmark och hamling

ä Ramsön – gräs– och slyröjning
ä Sundsby – bekämpning av parkslide

ä Forsbo – röjning, avverkning och friställning
för att skapa skogsbetesmark

ä Svartedalen – gräsröjning

ä Ranneberget – röjning, eldning i område 		
kring parkering och entré, röjning och friställning av lövträd för att gynna taggbräken

ä Oxeklev – röjning för att gynna ädellövträd

ä Toftenäs – träd– och slyröjning
ä Ålstadnäset – friställning av ekar
ä Hulan – röjning runt ekar

ä Svankila – röjning hassel, friställning av framförallt stora ekar, röjning strandzon för hällebräcka

Under året har djur betat i bland annat följande reservat.
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Naturvårdsbränning och röjning har genomförts under året.

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Svankila
Säby Kile
Tingvall
Tjurpannan
Toftenäs
Tränningen
Ulön-Dannemark
Vallda Sandö
Veddöarkipelagen
Vägeröd

ä Rörö – bortgrävning av marskgräs
ä Säveån – gallring runt ekar

ä Skärbo – röjning i betesmark, röjning och 		
eldning i avverkat granavverkat område

ä Örsbråten – hamling och slyröjning
ä Årenäs-Tostekulla – slyröjning och restaurering ängsmark

ä Yttre Bodane – röjning sly på småöar och 		
skär för att gynna häckningsplatser

ä Grimsholmen – röjning betesmark från en,
björnbär, björk samt restaurering ängsmark
samt sådd för pollinerande insekter

ä Bua Hed – underhållsröjning ljunghed
ä Kalvön – underhållsröjning av strandäng, tallskog och blandlövhage med granskogsinslag

ä Hördalen – Veteranisering av ett 60–tal ekar
samt röjning av yngre träd för att skapa
ljusinsläpp

ä Kviström – underhållsröjning och gransanering, vindfällen, även restaureringsröjning 		
och frihuggning för skyddsvärda ekar
ä Kynnefjäll – underhållsröjning av vindfällen
över vägar och runt vindskydd vid Kasebo.
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Restaurering
Den största restaureringsinsatsen är, som de senaste åren, den omfattande slåttern av strandängar
och vassklippning i våtmarker som genomförs
med hjälp av en speciell amfibiegående klippmaskin. Som tidigare år ska speciellt Dättern, Hullsjön, Kollungeröds vatten, Strömsvattnet och
Yttre Bodane nämnas. Stora arbeten är genomförda inom ramen för strandängsprojeket som
redovisas nedan.

gynna dessa miljöer som är avgörande för biologisk mångfald i Sverige.

Två större arbeten som påbörjades 2019 har
fortsatt. På Bua Hed fortsätter den stora ljunghedsrestaurering som inleddes förra året och på
Grimsholmen har åtgärderna för att motverka
den invasiva arten vresros och reducera antalet
bergtallar i strandregionen fortsatt. Syftet är att
blotta sand och gynna bland annat sandbin. Även
i Dackehögen, Baståsen, Gåsö, Kalvön, Ryxö,
Ramsvikslandet, Stora Bornö och Vägeröd har
olika restaureringar genomförts.

Avverkning med naturvårdsfokus
Inom vissa områden avverkas planterad skog, i
princip alltid gran, för att ge bättre förutsättningar
för lövträd. Som tidigare är det främst i Dalsland
som sådana åtgärder genomförs, oftast i syfte att
skapa goda habitat för vitryggig hackspett. Även
insatser i Sandsjöbacka och Gårdshult ska nämnas.

Genom slåtter ser vi till att marker hålls öppna och
dessutom säkrar vi gynnsamma förhållanden för
många ängsväxter. Vi slår både med lie och med
maskiner. I enlighet med vår målbild och visionen
om en hållbar verksamhet försöker vi utöka den
del som vi slår med lie. Det är till och med är mera
rationellt och effektivt på vissa ytor.

Granbarkborreinventering
Den inventering av granbarkborredrabbade områden som påbörjades 2019 har fortsatt under året.
Det har också genomförts åtgärder för att förhindra spridning i bland annat Klippan, Ranneberget
och Ålstadnäset.

Slåtter
Den största artrikedomen i Västsverige finns i
traditionella slåtterängar. Det är av speciell vikt att

Under 2020 har det genomförts slåtter i bland annat följande områden.
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Amundholmen
Brobacka
Bräcke Ängar
Furustad
Grimsheden
Gröderhamn
Gullmarsberg
Gårdshult
Hulan

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Kednäs
Klippan
Kröklings hage
Mårtagården
Mölarp
Näverkärr
Otterön
Ramsvikslandet
Ryr
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ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Rölle
Skärbo
Stora Les branter
Sundholmen
Tisselskog
Valön
Veddö
Yxnås
Örsbråten

Grisar betar parklslide på Sundsby, en del av naturreservatet Stigfjorden.

Äskhult
Arbetet med jordbruk och återskapande av den
kulturhistoriskt viktiga gårdsmiljön i Äskhults by
har fortsatt. Arbetet som pågått under flera decennier övergår i delar alltmer i ett förvaltande av återställda åkrar och hagar. Det återstår dock mycket
innan miljön helt kan jämföras med hur det såg ut
1825, som är målet.

Hagarna har betats av får, hästar och nötboskap.
Tyvärr har ett antal får blivit rivna av varg under
hösten. Det är en ovanlig händelse, men det innebär att rovdjursstängsel eventuellt måste övervägas
i framtiden.
Områden kring byn har röjts och ett större område
på ca åtta hektar har bränts. Några askar i byn har
hamlats. Ett utmarksområde som varit igenvuxet
har avverkats för att återskapa betesytor.

Arbetet i Äskhult är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, Länsstyrelsen i Halland och stiftelsen. Det museala jordbruket finansieras i sin helhet
av Länsstyrelsen.

Genom att stiftelsen anställt en trädgårdsmästare har kålgårdar och andra odlingar i byområdet
kunnat utvecklas. Arbetet under året ser mycket
lovande ut och kommer att utvecklas under 2021.
Tjänsten finansieras av de tre ovan nämnda samarbetspartnerna.

Under året har odling och slåtter fortsatt på samma
nivå som tidigare. Som ett experiment har takråg
odlats och ska senare blir material till omläggning
av delar av byggnadernas tak.
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Strandstädning
Från maj till oktober 2020 har det städats intensivt från Strömstad i norr till Kungsbacka i
söder. Det finns idag en god och samlad kunskap om vilka platser som är mest benägna att
samla skräp. Med hjälp av Naturvårdsverket
har vi de tre senaste åren kunnat öka insatserna rejält längs kusten. Det gemensamma arbetet har resulterat i 266 ton plockat skräp under
säsongen 2020, jämfört med 240 ton förra året.

handledning har de satts att utföra arbetet. Stor
effektivitet i städarbetet och goda arbetsmarknadseffekter har erhållits. Arbetet var dock något
reducerat på grund av pandemin, vilket minskade
antalet personer som deltog i strandstädning, med
mindre städning som följd.
Frivilliga insatser:
Årets säsong präglades av den rådande Covid-pandemin. Väldigt många frivilliga var tidigt ute och
städade då strandstädning visade sig vara en utmärkt – och populär – aktivitet i enlighet med den
rekommenderade sociala distanseringen. Många
frivilliga organisationer städade, dock med ett
begränsat antal deltagare för att inte sitta för trångt
i båtarna. Samarbetet med organisationer som
Håll Sverige Rent och Städa Sverige som samordnar frivilliginsatser samt de ideella organisationerna Strandstädarna, Vrakat.se och Världens Vackraste Skärgård med flera, fortsätter att vårdas och
utvecklas. Västkuststiftelsens strandstädning har
en fortsatt mycket viktig roll i att facilitera strandstädning och främja samarbete mellan kommunernas städlag, de upphandlade entreprenörerna och
frivilliga. Dessutom stöttas det ideella arbetet med
information, sjötransporter och hämtning av det
insamlade och säckade skräpet.

Det marina skräpet består i huvudsak av plast i olika former och format. Det fastnar i buskage och
stenblock och mycket bäddas in i de vallar av tång,
som ofta förekommer på flacka stränder. Uppsamlingen av skräpet sker i huvudsak för hand. Skräpet
säckas, lastas i båtar och transporteras till avtalade
mottagningsplatser i respektive kommun. Därifrån
transporteras det till återvinningscentraler, och i de
allra flesta fall till förbränning.
I maj nåddes vi av rapporter om ett större utsläpp
av plastpellets utanför Norges kust. En container
ombord på ett fartyg hade läckt ut 13 ton pellets
under en storm. Detta skedde redan i februari men
kom inte till allmänhetens kännedom förrän i maj
när det uppmärksammades av strandstädare på
norska Sörlandet. På svenska västkusten har stora
mängder av dessa läckta plastpellets hittats, framförallt i Norra Bohuslän.

Strandstädarbåten Castor, Strömstad kommun.
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Entreprenörernas insatser:
Strandstädningsentreprenörerna fungerar som ett
stöd för den kommunala verksamheten. Uppdragen rör sig oftast om att ta de besvärligaste och
svårtillgängligaste områdena, extra stort och tungt
skräp samt fungera som jourpatruller då väder eller
skräpsituation påkallar snabb utryckning.

Kommunernas insatser
Samarbetet kommunerna emellan har bidragit till
ett ökat gemensamt engagemang. Samtliga tolv
kommuner har idag arbetslag och majoriteten av
kommunerna har tillgång till båt eller jobbar för
att upphandla båt. Kommunerna arbetar för att
få med personer som står långt från den ordinarie
arbetsmarknaden, alternativt feriepraktiserande
ungdomar, i strandstädningen. Under kunnig
21
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Strandstädarkartan
Under våren publicerades strandstädarkartan
som app för såväl Android som iPhone. Nu
är kartan än mer lättillgänglig för alla som vill
städa stränder.

Kommunikation
Strandstädarkartan, såväl appen som webbsidan, är
ett centralt verktyg för ett effektivt samarbete och
möjliggör faktabaserad kommunikation. Vi samlar
in statistik över mängden strandskräp, antal deltagare och tidsåtgång. Även ideella insatser synliggörs med hjälp av kartan. De olika funktionerna i
kartan förbättras löpande och det förs regelbundna
samtal med andra aktörer för utbyte av idéer och
inspiration för bättre lösningar.
Vi informerade om den nya appen i samband med
vårens möte med alla kommuner.
Intresse hos andra kommuner för
Strandstädarkartan
Under året har ytterligare kommuner utanför vårt
område visat intresse för strandstädarkartan och
flera andra kommuner har anmält intresse för att
kopiera och anpassa kartan till respektive kust.
Framtidsvisionen är en gemensam karta för hela
Sverige, där städinsatser flaggas upp runt om i
landet.

Utmaningen med plast i havet har flera dimensioner. Utöver att inventera behovet och att
engagera kommunerna så måste också ett omfattande kommunikationsarbete genomföras.
För att öka förståelsen och uppmärksamma
problemet hos allmänheten samt sprida användandet av Strandstädarkartan.
I år satsades mycket på att informera allmänheten
om att Strandstädarkartan finns som mobil app.
Vi uppdaterade informationsfoldern och kontaktade åter samtliga gästhamnar och båtklubbar
utefter kusten, drygt 120 stycken, från Strömstad
till Kungsbacka och erbjöd dem uppdaterat informationsmaterial om Strandstädarkartan. Flera
hörsammade detta och vi skickade ut material till
ett antal hamnar. Vi blev också erbjudna att synas i ett antal
Här kan du ladda ner appen
Strandstädarkartan
båttidningar som ville uppmärkmed QR-koderna nedan.
Eller gå in på hemsidan
samma strandstädarappen.
strandstädarkartan.se

Summa

1 258

10 952

Antal pers
3 337
962
190
saknas*
-

Antal pers.tim
8 742
2 399
539
saknas*
-

Vikt
144 564
12 576
1 488
saknas*
-

4 489

11 680

158 628

* Markeringen städbehov används för platser som upptäcks och är i behov av städning. När dessa platser sedan städas, så avslutas städbehovet,
och antal säckar med mera ska rapporteras in. De uppgifterna saknas dock tyvärr, vilket antagligen beror på ett systemfel.
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Vår fotoutställning Rent Fokus finns numera
permanent på Hållö, Måseskär, i Kungshamn och
på Marinpedagogiskt centrum ”Blåmusslan” vid
Askimsbadet i Göteborg.
Möten, föredrag och konferensdeltagande
under pandemin
Västkuststiftelsen strandstädning har deltagit i och
arrangerat regelbundna möten med de deltagande
kommunerna för uppdateringar, utbyten och
information. Dessa möten, Samverkansdagar, är
de enda som varit fysiska. Detta med anledning
av att alla deltagare inte är bekväma med digital
mötesteknik. Mötena har vi haft på en konferensanläggning i Stenungsund där det varit goda
möjligheter att sitta åtskilda och hålla avstånd. Vi
har även haft regelbundna sammanträden med vår
referensgrupp. Referensgruppen, bestående av
forskare, tjänstemän och oberoende konsulter, har
funktionen av en omvärldsbevakning på vad som
händer rörande strandstädning utanför vår egen
verksamhet. De tillför kunskap rörande relevanta
ämnen. Samtliga möten har skett digitalt i år, via
Zoom eller Teams.

iPhone

Android

Utvärderad statistik från Strandstädarkartan
Markering
Status
Markeringar Antal säckar
Städat klart
977
9 780
Hämtbehov
avslutat
146
1 048
aktiv
34
124
Städbehov
avslutat
43
saknas*
aktiv
58
-

inbjudna att delta i ställdes in; Marstrands Boat
Show, Women’s Match Race i Lysekil samt Öppet
Varv på Orust.

www.renkust.se
www.vastkuststiftelsen.se

Vi har tagit fram skyltar med
QR-koder för att underlätta för
allmänheten att ladda ner och
använda appen. Dessa har placerats i anslutning till påsholkar,
sopmajor eller skärgårdstoaletter.
Ett samarbete med Västfastigheter diskuteras för att placera
ut skyltarna på färjelägen och
kustnära hållplatser.

På grund av pandemin så var de flesta arrangemang och möten inställda.
Under Västerhavsveckan i början av augusti arrangerade vi två så kallade ploggingevent, i samarbete med Erik Ahlström, grundare av Plogga. Vår
fotoutställning om strandskräp syntes i Nordstan
i Göteborg. Samtliga övriga event som vi var
23
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Göta älvs strandängar
Förvaltningen av Trafikverkets kompensationsprojekt Göta älvs strandängar fortskrider.
Betesdrift samt vasslåtter med vår amfibiegående klippmaskin är de främsta skötselmetoderna.

blomsterlupin genom röjning och grävning. Ett av
skötselområdena i Stora viken har, efter en omfattande röjningsinsats av björksly, nått sitt bevarandemål enligt skötselplanen för det området.
Västkuststiftelsens förvaltar området till och med
2038 på uppdrag av och med finansiering från
Trafikverket.

Likt tidigare år har ilandflutet skräp städats från
ängarna inför betessäsongen. Sedan flera år
tillbaka bekämpas dessutom den invasiva arten

Röjning i ett av skötselområdena i Stora Viken.

Röjning av stig vid fågeltornet i Stora Viken, Göta Älvs strandängar.
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Visa
Att på olika sätt öka tillgängligheten och
locka ut fler i naturen är en av stiftelsens
huvuduppgifter. Vi lägger en mycket stor del
av vårt arbete på att skapa trygghet, lättillgänglighet samt marknadsföra reservat och
annan natur. Arbetet har intensifierats genom
stiftelsens uppdrag om ledutveckling från
Västra Götalandsregionen.

Anledningen till ett besök i naturen är oftast motion, följt av umgänge, avkoppling samt behov
av att göra något roligt med barn. Att uppleva
ett äventyr och fika nämns också som anledningar. Först efter dessa kommer de svar som man
kanske skulle väntat sig i ett naturreservat – att
observera flora och fauna.
Det som upplevs som mest positivt är i princip
alltid upplevelsen av vacker natur. Att det finns
markerade och underhållna stigar och bra
fikaplatser är också viktigt. Bland de områden som stör kommer rädslan för att
komma vilse, fulla parkeringsplatser,
nedskräpning, lösa hundar och cyklister högt på listan.

Precis som för Vårda-åtgärder har de ökade
resurserna skapat goda förutsättningar för
bra insatser. Åtgärderna för att utveckla
och underhålla stigar har ökat med en
dryg tredjedel medan anläggning av
vindskydd, eldstäder och toaletter mer
än fördubblats. Även kostnaderna för
parkeringsplatser har nästan fördubblats. Kostnaderna för renhållning har
faktiskt, pandemiåret till trots, minskat
under året.

En intressant insikt är hur positiva i
princip alla besökare är efter naturbesöket.
Nästan alla skulle rekommendera ett naturbesök
till andra.

Att förstå besökaren
En fråga som vi tidigare har berört i projektet
Kundresan (som beskrevs i 2019 års verksamhetsberättelse) är vad besökaren uppfattar som
bra respektive dåligt i ett naturreservat.

Kunskapen är viktig för att kunna fatta underbyggda beslut om prioriteringar av friluftsanordningar och vilken information som stiftelsen bör
ta fram.
Skyltar, foldrar, stigar och spänger
Att hitta och kunna ta sig fram torrskodd är viktigt för att kunna komma ut i naturen. De senaste
årens arbete med att renovera och utveckla stigar
och leder har fortsatt under 2019. I vissa reservat
handlar det om att etablera nya leder. Det är ett
helhetsarbete som inkluderar röjning, bro- och
spångbyggen samt uppsättning av stigmarkeringar och informations- och vägvisningsskyltar. Som
ett komplement till informationsskyltar produceras och trycks foldrar för ett antal reservat.

Under 2020 har det genom enkätundersökningar
ställts frågor till runt 1200 besökare i reservat
och på leder.
Framförallt är det svar på följande tre frågor.
• Vad är anledningen till att du är ute i naturen?
• Vad är de mest positiva aspekterna då du är ute?
• Vad är det som stör din naturupplevelse?
Utöver det finns frågor om bland annat hur besökaren tar sig till naturområdet – under 2020 tog
upp mot tre fjärdedelar bilen vilket ökar kraven
på adekvata parkeringsplatser.

Brobygge i Svartedalen
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Åtgärder under året
Utöver det ständiga arbetet med att ta bort
vindfällen över stigar så har ett stort antal
planerade åtgärder genomförts.

Observera att listan på åtgärder nedan och på
sidan 32 inte inkluderar samtliga, utan skall
ses som ett urval av årets åtgärder.

Ett nytt vindskydd vid Färgensjöarna i Alingsås kommun får ett lager träolja.
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ä Ragenrudsjöns branter – byte av spång
ca 150 m, nytt trädäck vid utsikt med spång
35 m, nya spänger.
ä Ramsvikslandet – markering av leder/stigar,
skyltning av Kuststigen, byggt spänger och
trappor
ä Ranneberget – röjning och markering av 		
leder/stigar
ä Rapenskår – markering av leder/stigar
ä Rished – röjning av leder/stigar
ä Risveden – nya spänger, broreparation
ä Risvedens vildmark – omdragning av stigar,
bygge av spänger
ä Ryr – röjning och markering av leder/stigar
ä Skarsdalen – markering av leder/stigar
ä Skärbo – röjning av leder/stigar, vägvisare 		
uppsatta
ä Stoms Ås – nya spänger och trapppor
ä Strömmarna – underhåll av bro
ä Svankila – markering av leder/stigar
ä Svartedalen – röjning av leder/stigar, nya spänger
ä Säby Kile – självstängande grindar
ä Säveån – reparation spänger och räcken
ä Säveån Hedefors – grusning av stig inklusive 	
Gotaleden
ä Tisselskog – nytt trädäck vid hällristning, 		
hårdgörning av stig 300 m, ny brygga
ä Tofta – ny stig 1 km
ä Toftenäs – nya självstängande grindar
ä Tranhult – nya spänger och trapppor
ä Tunhems ekhagar – nya spänger
ä Vargö – röjning av leder/stigar
ä Vinga – två nya trappor på leder/stigar
ä Vrångö – restaurering av leder/stigar
ä Yttre Bodane – röjning och markering av 		
leder/stigar
ä Ålstadnäset – nya spänger
ä Älgön – vägvisningsskyltar uppsatta, hårdgjord
väg längs havet

ä Baljåsen – röjning och markering av leder/		
stigar, vägvisare uppsatta
ä Brurmossen – röjning och markering av
leder/stigar
ä Bråtaskogen – markering av leder/stigar
ä Bräcke Ängar – hårdgjord stig 200 m
ä Bua Hed – markering av leder/stigar
ä Buterud – röjning och markering av leder/stigar
ä Dackehögen – hårdgjord stig från parkering
600m, anlagt vandringsled 2 km, vägvisare
uppsatta
ä Dätterstorp – grusad led
ä Ekliden – markering av leder/stigar
ä Forsbo – röjning av leder/stigar samt förlängning av hårdgjord stig ca 100 m, markering av
leder/stigar
ä Furustad – två nya skyltställ uppsatta
ä Guddehjälm – röjning av leder/stigar
ä Hållsunga – ny stig 2 km
ä Hålta – röjning av leder/stigar
ä Härön – vägvisningsskyltar uppsatta, ny brygga
ä Iglekärr  – markering av leder/stigar
ä Kalvön Uddevalla – markering av leder/stigar
ä Klev – nya spänger och trapppor, markering av
leder och stigar
ä Kroppefjäll – spångbygge sammanlagt 300 m,
röjning stigar, röjning och grusning av leder/
stigar, brobyge
ä Kröklings Hage – nya spänger och trapppor
ä Kviström – markering av leder/stigar, bygge
av bro och spång
ä Kynnefjäll – markering av leder/stigar, vägvisare uppsatta
ä Marstrand – ny stig 2km
ä Mölarp – nya spänger och trapppor
ä Nordre Älv – ny stig 2 km
ä Näverkärr – hårdgjord stig, skyltning av
Kuststigen.
ä Orsberget – röjning och markering av leder/stigar
29
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Bänkar, eldstäder, toaletter
och vindskydd
Parkeringsplatser
Eftersom det tyvärr är svårt att ta sig till många
naturreservat med offentlig kommunikation är
parkeringsplatsen viktig för besökaren. Arbete
med att röja p-platser är viktigt för att ge ett bra
första- och sistaintryck av reservat.

Bänkar, eldstäder och vindskydd ger besökaren möjlighet att njuta av en kopp kaffe på en
vacker plats eller tillbringa en natt ute i det
fria. Anlagda eldplatser ökar ”mysfaktorn”
och minskar risken för okontrollerade skogsbränder. Toaletter reducerar nedskräpning och
ökar tillgängligheten.

Under året har ett 25-tal parkeringsplatser underhållits. Vissa anslutningsvägar som trafikerats
hårt har skrapats och grusats.

Stiftelsen tillhandahåller ved vid ett stort antal
eldstäder. Under 2020 har vedkonsumtionen ökat
kraftigt och frågan om vi ska erbjuda möjligheten
med en mindre frivillig betalning på prov kommer
att tas upp under 2021.

Det stora besökstrycket har inneburit ökat slitage
och också ett behov av nyanläggning 2021.

Västkuststiftelsens pris för utmärkt
friluftsdesign
För andra året delades stiftelsens pris för utmärkt
friluftsdesign ut i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola, Arkitektur. De två vinnarna blev
Vera Bensch och Julia Kindvall
Ambitionen att bygga 2019 års två vinnande vindskydd har visat sig svårare än förväntat, men tidigt
under 2021 byggdes det första i Svartedalen och
nyligen har även bygglov beviljats för att bygga det
andra på Ramsvikslandet.

Ny brygga på Härön.

Vera Bensch förslag ”Slide & Hide” till vänster och Julia Kindvalls ”Lyan” till höger.
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Åtgärder under året

Skyltar och foldrar
Nya reservatsskyltar under 2020
ä Baktrågen
ä Backas barrskog och Rapenskårs lövskogar
ä Bergsjön och Skår
ä Bredfjället
ä Buxåsen
ä Dackehögen
ä Färdsleskogen och Slereboån
ä Hulan
ä Hullsjön
ä Hyltenäs kulle
ä Lärkemossen
ä Näverkärr
ä Risveden med: Risveden 1, Risveden 2,
Kvarnsjöarna, Risvedens vildmark, Rammdalen
ä Ryxö
ä Torpanäset
ä Yxnås
ä Äng

En av två nya vindskydd vid Färgensjöarna, Alingsås kommun.

ä Backas Barrskogar – två informationstavlor
ä Bergsjön – tre informationstavlor
ä Bråtaskogen – ny eldstad, ny bänk, tre informationstavlor
ä Bua Hed – underhåll av toalett
ä Buterud – ny mulltoa
ä Forsbo – två nya bord
ä Furustad – ny eldstad
ä Färdsleskogen – informationsskyltar
ä Färgensjöarna – två vindskydd
ä Kalvön Uddevalla – underhåll toalett
ä Klippan – nytt handikappanpassat bänkbord
ä Kollungeröd – nytt bänkbord
ä Kroppefjäll – röjning av rastplatser
ä Kynnefjäll – underhåll av toalett och vind-		
skydd, ny eldstad vid Vaktarekullen
ä Näverkärr – ny eldstad
ä Orsberget – ny eldstad

ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä
ä

Rammdalen – nya informationsskyltar
Ramsvikslandet – underhåll av toaletter
Rapenskår – nya informationsskyltar
Risveden – nya informationsskyltar
Risveden – nytt vedförråd vid Kroksjön, rensning av tak på toalett, informationsskyltar
Risvedens vildmark – nya informationsskyltar
Ryr – nytt bord
Skåpafors – ny gång- och cykelbro, nytt vindskydd och toalett
Skår – nya informationsskyltar
Slereboån – nya informationsskyltar
Vargö – ny eldstad Röjning av stig
Vinga – ny större toalett driftsatt, två nya trappor
Vättlefjäll – två nya eldstäder, nya bänkar och
byte av tak på vindskydd
Ålstadnäset – nytt bänkbord

Övriga skyltar
ä Tio torpskyltar till Guddehjälm
ä Hamnholmarna – infoskylt om hällristningar
ä Skötselskylt om ljungbränning
ä Klev naturstig
ä Övriga skyltar exempelvis bryggskyltar,
ridning, parkeringar, rasrisk och mot
musselplockning
Foldrar
ä Ramsvik, uppdaterad med färgillustrationer
och digital karta
ä Ryr, uppdaterad med nya färgillustrationer och
digital karta
ä Brobacka, ny digital karta
ä Högsbyn Tisselskog, nya färgillustrationer och
digital karta
ä Mölarp, nya färgillustrationer och digital karta.
ä Sumpafallen, nya färgillustrationer och
digital karta.
ä Mindre uppdateringar i flera foldrar.

Bohusleden
ä Bohusleden tio etappskyltar

Mölar
Krökli p och
ngs ha
g

e

Ny reservatsskylt i Risveden.
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Ledutveckling
Inom ramen för det regionala ledutvecklingsarbetet har Västkuststiftelsen under 2020 fortsatt att bygga upp ett välfungerande samarbete med de kommuner och de föreningar som
kommunerna ibland ger uppdraget att sköta
lederna.

utveckling. Under året har det gjorts förbättrande
omdragningar på flera etapper på Bohusleden och
Gotaleden. Många etapper på samtliga leder har
dessutom fått ny och uppfräschad ledmarkering
och vägvisning. Vi har också inlett processen att få
bygglov för ytterligare två vindskydd på Bohusledens nionde etapp.

Ett fokus under det första halvåret av 2020 var att
lansera nya hemsidor och appar för Bohusleden och
Kuststigen i linje med den hemsida och app som redan 2019 lanserades för Gotaleden. Samtliga har
blivit mycket välbesökta. Genom hemsidor,
appar och grupper på Facebook har vi nu
en relativt omfattande kommunikation
med besökare.

Under hösten stod det klart att ledutvecklingsprojektet fortsätter i utvidgad form med finansiering
från Regionala Utvecklingsnämnden i Västra
Götalandsregionen.
Satsningen är en kraftsamling där
kommuner, Turistrådet Västsverige,
Förvaltningen för Kulturutveckling
och stiftelsen gemensamt utvecklar
och marknadsför vandring och cykel i
regionen. En tydlig rollfördelning mellan
Västkuststiftelsen, Turistrådet och Förvaltningen för kulturutveckling har arbetats fram inför
ett fortsatt arbete med hållbara leder. En styrgrupp
har träffats regelbundet för avstämningar.

Under våren 2020 inledde vi ett samarbete med kommunerna som initierat
cykelleden Ätradalsleden och utsågs till
huvudman för ledens utveckling och ansökan
till Trafikverket att bli en nationell cykelled. Vi har
också blivit huvudman för den framtida cykelleden
Västkustleden mellan Göteborg och Svinesund.
I slutet på 2020 hade vi genom detta arbete kontakt med över 30 kommuner. Under 2021 kommer
det troligen att utvecklas till att omfatta ett 40-tal
av regionens kommuner

Västkuststiftelsen har därför knutit kontakter med
andra ledhuvudmän och kommuner i syfte att
föra dialog om förutsättningarna för att inleda ett
samarbete även här. Det handlar bland annat om
leder på Öckerö, Vildmarksleden, Sjuhäradsleden,
pilgrimslederna Göta Älv och Dalsland samt Biosfärleden.

Lederna har generellt sett en god fysisk och digital
standard, men det finns fortsatt en potential för

Bohusleden etapp 16.
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Kommunikation
och utåtriktad verksamhet
Kommunikation är ett uttalat utvecklingsområde för stiftelsen. Under året har mycket
energi lagts på att skapa en plattform för
kommande kommunikationsarbete. Det resulterade i att en kommunikationsbyrå anlitades
sent under 2020. Samarbetet ska leda till en
uppdaterad visuell identitet, en ny mer naturbesöksorienterad hemsida och i förlängningen
troligen en tjänst för att lättare hitta ut till den
västsvenska naturen.

omfattande interaktion via sociala medier vilket,
precis som de tidigare nämnda enkäterna, leder
till en ökad kunskap om naturbesökaren och om
eventuella brister i reservaten och på lederna.
Guidade vandringar
De guidade vandringarna är den del av verksamheten som påverkades mest av pandemin. Många
av guiderna tillhör riskgrupper och det var svårt att
förutsäga hur många som skulle komma på arrangemangen vilket innebar en risk att de skulle bryta
mot gällande folkhälsoriktlinjer.

Hemsidor
Under våren 2020 mångdubblades besöken på
stiftelsens hemsidor, mest sannolikt som en följd
av pandemin och dess föreskrifter. Både på
vastkuststiftelsen.se, gotaleden.se och på de nylanserade bohusleden.se och kuststigen.se ökade besöken kontinuerligt fram till och med sommaren.
Under sommarmånaderna var totala antalet unika
besök per dag i snitt runt 2000. På vastkuststiftelsen.se introducerades vandringstips som på kort
tid blev en av de mest besökta delarna på sidan.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .ai

Facebook “f ” Logo

Samtliga vandringar ställdes därför in under april
och maj. Flera guider valde själva att antingen
ställa in eller senarelägga även senare inplanerade
vandringar. I juni startade verksamheten upp med
krav på föranmälan och ett maxantal på 30 deltagare. Det var tidskrävande att hantera inställda
och flyttade vandringar samt att registrera föranmälningar.
Allt som allt genomfördes 90 av 156 planerade
vandringar. Antalet deltagare, 1 300, innebär mer
än en halvering jämfört med föregående år. Skälet till nedgången är givetvis de färre genomförda
vandringarna och dessutom att snittantalet deltagare per vandring sjönk från 20 till knappt 15.

CMYK / .ai

Sociala medier
På både Facebook och Instagram har antalet följare ökat kraftigt. Sammanlagt har stiftelsen nu närmare 10 000 följare. Motsvarande siffra för 2019
var ca 3 700 och året innan 2 300. Givetvis är en
del av förklaringen att antalet kanaler ökat genom
tillkomsten av Bohusleden och Kuststigen, men
är också ett tecken på att stiftelsens verksamhet är
mer känd bland allmänheten. Det pågår också en

Vandringsdeltagare är precis som tidigare år
mycket nöjda. Av de som fyllt i enkäten tyckte
85% att vandringarna var mycket bra och 14% att
de var bra. Det är fortsatt en majoritet av kvinnor och personer över 50 år som är de vanligaste
deltagarna.

Guidning på Äskhult med Mattias Lindholm.
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Huvudmännens målinriktningar
Under 2018 enades de tre huvudmännen om
tre målformuleringar för Västkuststiftelsens
verksamhet. Västra Götalandsregionen och
Göteborgsregionens Kommunalförbund var
också överens om en fjärde.

2. Västkuststiftelsen ska medverka till att
stärka besöksnäringen.
Indikatorer är att följa utvecklingen av besöksnäringen
kopplad till reservaten, insatser för ökat antal besökare i
naturreservaten och ökat antal deltagare i guidade vandringar.

Målinriktningarna famnar stora frågor och det
är givetvis svårt att bedöma hur stort Västkuststiftelsens bidrag är till en måluppfyllelse.
Därför blir nedanstående snarare en verksamhetsbeskrivning än en resultatgenomgång.

Mätning av antalet besökare i naturreservat är svår
att göra. Det finns tidigare mätningar som visar
att antalet besök i naturreservat är jämförbara
med antalet besökare på Liseberg under ett år.
Att få säkra underlag, både kvantitativt och kvalitativt, är en utmaning. För tillfället är det troligen
mer korrekt att följa de studier om friluftsliv som
Naturvårdsverket genomför. De visar på i princip
att alla ägnar sig åt friluftsliv, men att frekvensen
och typen varierar med socioekonomiska faktorer,
bakgrund och funktionsvariation. Över tid förändras även formerna för friluftslivet.

1. Västkuststiftelsen ska vara en angelägenhet för hela Halland och Västra Götaland.
Indikatorer är tillgänglighet och nåbarhet till naturreservaten, insatser för ökad tillgänglighet, och insatser för att
attrahera ny publik och nya grupper, särskilt barn och
unga samt personer med utländsk bakgrund.
En mycket stor del av arbetet med att visa våra
områden handlar om att tillgängliggöra naturen
både på plats och digitalt. Det är en fin balansgång
då vissa grupper önskar mer och andra mindre
anpassad natur. Vi arbetar med tillgängliga zoner
och mer äventyrliga vildmarksområden och ser det
som viktigt att bevara och utveckla båda delar.

Genom vårt ledutvecklingsarbete har vi ett mycket
tätare samarbete än tidigare med en rad besöksentreprenörer och Turistrådet Västsverige. Det gör
att vi i allt högre grad ser frågor om utveckling i
skyddade områden med besöksnäringens perspektiv. Under året har våra kontakter med besöksentreprenörer breddats och utökats.

Bland våra guidade vandringar, som ökat i antal
och deltagare, finns riktade insatser som vandringar på engelska, speciella teman för barnfamiljer,
mer fysiskt utmanande vandringar som är tänkta
att locka en yngre publik och så kallade skogsbad.

Våra guidade vandringar leds i något högre grad än
tidigare av entreprenörer.
Genom vår ovan nämnda satsning på kommunikation når vi ut i högre grad än tidigare via digitala
medier. Det gör att vi träffar och inspirerar målgrupper som vi tidigare haft svårt att nå.

Målsättningen är att bredda utbudet så att fler
målgrupper nås. Genom vår satsning på kommunikation når vi ut i högre grad än tidigare via digitala
medier. Det gör att vi träffar och kan inspirera
målgrupper som vi haft svårare att nå tidigare.
Tillgängliggjord ramp i naturreservatet Tisselskog.

Å
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4. Västkuststiftelsen ska bidra till hållbar
landsbygdsutveckling och ökat samspel mellan stad och land.
(mål för Västra Götalandsregionen och Göteborgsregionens
Kommunalförbund) Indikatorer är insatser som görs för att
bidra till entreprenörskap och näringslivsutveckling.

3. Västkuststiftelsen ska främja hållbara
ekosystem.
Indikatorer är insatser för att förståelsen för att bevarandet
av biologisk mångfald är en viktig fråga för miljön och
naturen.
Hela stiftelsens verksamhet syftar till att bevara
och tillgängliggöra den västsvenska naturen. I all
vår information finns frågan om vikten av biologisk mångfald med direkt eller indirekt.

Västkuststiftelsen arbetar med en rad mindre
entreprenörer i regionernas landsbygdsområden.
De är tusenkonstnärer med många inkomstkällor
där Västkuststiftelsens uppdrag ofta är en bas för
verksamheten.

Utifrån resultaten av våra besöksenkäter blir det
klart att de flesta som kommer ut i naturen har
något annat än själva naturen som besöksanledning. Det är snarare något som besökaren får med
sig indirekt. Västkuststiftelsen ser det som att vi
genom målinriktningen har ett pedagogiskt uppdrag och har arbetat med att ta fram material som
kan utbilda även den som kommer till naturen
med andra syften.

Vi ger möjlighet för entreprenörer att delta i utbildningar om exempelvis naturvårdsbränning och
eftersläckning och i vissa fall andra naturvårdsrelaterade frågor.
Arbetet med ledutveckling står på en kombinerad
grund av ökad folkhälsa och besöksnäringsutveckling. Stiftelsens arbete bidrar till utvecklingen av
reseanledningar, exempelvis cykel- och vandringsleder, som blir en viktig ingrediens i bilden av Västsverige som ett attraktivt turistmål.

Om fler kan inspireras att komma ut i naturen ökar
medvetandet och respekten för känsliga naturområden där den biologiska mångfalden ofta är hög.

Stenån i Gässlösa naturreservat, Varbergs kommun.
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Restaureringsarbete i Äskhults by, med både moderna och riktiga hästkrafter.
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Personal – den viktigaste resursen
digitalt för att skapa utrymme för andra typer av
möten då vi faktiskt träffas.

Sjukfrånvaro
Stiftelsens sjukfrånvaro har, precis som föregående
år, varit ca 3 %. Organisationen har i liten utsträckning drabbats av covid-19. Endast några få anställda har smittats.

Under året har riktlinjer för medarbetare, med utgångspunkt i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, införts och justerats i takt med pandemins utveckling.

Mäns sjukfrånvaro ligger på 1,7 % medan kvinnornas är 6 %. Även om stiftelsen har växt under
det senaste året är det fortfarande en liten organisation. Enskilda långtidssjukskrivningar har stor
inverkan på sjukfrånvaron. I det här fallet har en
manlig och en kvinnlig medarbetare varit sjukskrivna under längre tid.

Antal anställda
Medelantalet anställda år 2020 har varit 23 personer, 22 tillsvidareanställda och 1 projektanställd,
varav en tredjedel kvinnor.

ser inte blivit av har pandemin skapat förutsättningar för att delta i många arrangemang digitalt.
Flera kurser även med relativt praktisk inriktning
som veteranisering av träd har genomförts digitalt.

Kompetensutveckling
I princip all planerad kompetensutveckling ställdes
in under våren.

Vi har i några fall deltagit på kurser, bland annat
om praktisk naturvårdsbränning och eftersläckning, som byggt på att deltagarna träffas på plats.

Under hösten fortsatte vår serie med naturvårdsföreläsningar om innovativ naturvård. Under hösten
tittade vi under ledning av Mattias Lindholm,
intendent på Naturhistoriska muséet, mera på
kustlandskapet med en exkursion i Tjurpannans
naturreservat och en motsvarande i Äskhult med
fokus på odlingslandskapet

Under året har vi arbetat med kunskapsutbyten
inom ramen för Gothenburg Global Diversity
Centre, ett samarbetsprojekt där Västkuststiftelsen
ingår som en av ett femtontal aktörer.
Även om inte 2020 varit det år med mest kunskapsutbyte med andra är det inte på något sätt
ett förlorat år. Mycket mer än vad vi förväntat har
kunnat genomföras.

Även om traditionella föreläsningar och konferen42

Under våren flyttades skyddsronder fram i förhoppningen att pandemin skulle vara över under
hösten. Även då ställdes de in. Det innebär att vi
behöver ta nya tag och fokusera på att de genomförs under första halvåret 2021.
Tillsammans med en friskvårdsaktör, Aktivitus, har vi
under hösten genomfört hälsotester. Samarbetet med
Aktivitus innebär att samtliga anställda erbjuds ett
test två gånger per år och coachingsamtal mellan testtillfällena. Syftet är att uppmuntra till bättre träningsoch kostvanor. Tidigare studier visar att det finns en
överrepresentation av led- och muskelskador bland
medarbetare. Sannolikt krävs det mer träning, främst
bland de som jobbar fysiskt med naturvårds- och
friluftsåtgärder, för ett hållbart arbetsliv.

Arbetsmiljö
Året har präglats av pandemin på så sätt att alla
arbetsplatsträffar genomförts digitalt från mitten
av mars. I en organisation som är så geografiskt
utspridd som stiftelsen har digitala möten blivit
mycket uppskattade. Mycket av den kommunikation som tidigare krävt långa bilresor har nu
kunnat genomföras digitalt med tids- och miljövinster som följd. Även efter pandemin kommer
säkerligen en stor andel av stiftelsens möten att ske

Workshop om kustlandskapet med Mattias Lindholm på Tjurpannans naturreservat.
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◆ Anfastebo
◆ Bergsjön
◆ Ekliden
◆ Färdsleskogen
◆ Iglekärr
◆ Kroksjön
◆ Kvarnsjöarna
◆ Nödinge strandängar
◆ Rapenskårs lövskogar
◆ Rished
◆ Risveden
◆ Skår
◆ Slereboåns dalgång
◆ Stora vikens strandängar
◆ Verleskogen
◆ Äskekärrs strandängar
◆ Trehörningen
◆ Brobacka

◆ visar områden där Stiftelsen äger mark
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◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Färgensjöarna
Idåsen
Örsbråten
Baldersnäs
Dackehögen
Danshöjden
Getebuberget
Kölviken
Rumpesjön
Skarsdalen

Alingsås
Alingsås
Alingsås
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
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◆
◆
◆
◆
◆

Skarsdalsbergen
Skåpenäs
Skärbo
Steneby
Tisselskog – Högsbyn

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Torstjärnskogen
Åsnebo
Ånäsebäcken
Öjemossen
Buterud
Kednäs
Backa
Kröklings hage
Mölarp
Rölle
Sundholmen
Tranhult
Tränningen
Bengtsviken
Bokullen
Borgelemossarna
Ed
Furustad
Grå kulle
Heråmaden
Håbolsängs lövskog
Klovsten

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors

Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors
Bengtsfors/Färgelanda
Bengtsfors/Mellerud
Bengtsfors/Åmål
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås
Borås/Vårgårda
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
Dals Ed
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Naturreservat

◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆ Stora Les branter
Dals Ed
◆ Sunds Branter
Dals Ed
◆ Tingvallamossen
Dals Ed
◆ Äng
Dals Ed
◆ Grimsholmen
Falkenberg
◆ Sumpafallen
Falkenberg
◆ Ragnerudsjöns branter
Färgelanda
◆ Kroppefjäll Färgelanda/Mellerud/Vänersborg
◆ Stora Höghult
Färgelanda/Uddevalla
◆ Dättern I
Grästorp/Lidköping/Vänersborg
◆ Dättern II
Grästorp/Vänersborg
◆ Göddered – Hakered
Göteborg
◆ Vargö
Göteborg
◆ Vinga skärgård
Göteborg
◆ Vrångö skärgården
Göteborg
◆ Vättlefjäll
Göteborg/Ale
◆ Nordre Älvs estuarium
		
Göteborg/Kungälv/Öckerö
Göteborg/Mölndal
◆ Tråkärrsslätt
◆ Sandsjöbacka Göteborg/Mölndal/Kungsbacka
◆ Gårdshult
Halmstad
◆ Söderängarna, Gårdshult
Halmstad
◆ Molla bokskog
Herrljunga
◆ Mollungen
Herrljunga
◆ Ollestad
Herrljunga
◆ Skolskogen
Hylte
◆ Bråtaskogen
Härryda
Härryda
◆ Klippan
◆ Risbohult
Härryda

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
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Yxsjön
Hördalen
Kedholmen
Vallda Sandö
Äskhult
Brattön
Dösebackaplatån
Guddehjälm
Gullbringa
Hållsungamyren
Hålta
Klåverön
Marstrand
Kärna bokskog

Härryda
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungsbacka
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv
Kungälv

Lysegården
Kungälv
Marieberg
Kungälv
Nordön
Kungälv
Ormo
Kungälv
Tjurholmen
Kungälv
Tjurholmen strandängar
Kungälv
Tofta
Kungälv
Älgön
Kungälv
Ödsmåls kile
Kungälv
Göta o Nordre Älvs dalg. Kungälv/Göteborg
Hulan
Lerum
Rammdalen
Lerum
Säveån
Lerum
Säveån Hedefors
Lerum

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Härskogen
Jonsereds strömmar
Backas barrskog
Brattorpsån
Bredfjället
Brännefjäll
Långsbergen
Valdalsbergen
Valdalssjön
Långemossen
Broälven
Gröderhamnsängen
Holma

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Kalven på Stora Kornö
Näverkärr
Stora Bornö
Trälebergskile
Vägeröd
Ryxö
Gåsöarkepelagen
Gode mosse
Gäddevik
Hyltenäs kulle
Letebo
Ramhultafallet
Smälteryd
Stoms ås
Årenäs - Tostekulla

◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

Lerum/Härryda
Lerum/Partille
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet/Uddevalla
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet
Lilla Edet/Trollhättan
Lysekil
Lysekil
Lysekil

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Lysekil
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
Mark
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Eds barrskog och våtmark
Forsbo
Norra Båsane
Ranneberget
Ryr
Stora Liane
Svankila
Svaravretorpet
Årbolsfjället
Bredmossen
Gunnarsbo
Harkerudsjöns gammelsk
Kviström
Kynnefjäll
Kynnefjäll, Sätret
Strömmarna
Södra Harska
Vågsäter
Vågsäter bokskog
Malevattnet
Bredmossen
Härmanö
Koljön
Kollungeröd vatten
Näs
Råssö
Svanvik
Valön

Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Mellerud
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal
Munkedal/Tanum
Munkedal/Uvalla
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust
Orust

N AT U R R E S E R VAT O C H F R I L U F TS OM R Å D E N

Naturreservat
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Stigfjorden
Björnaråsen
Alvö
Anneröd – Hogsäm
Bua Hed
Hållö-arkipelagen
Ramsvikslandet
Börs Flåg
Ramsön – Keholmen
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Naturreservat

◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

Orust/Tjörn
Partille
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Sotenäs
Stenungsund
Stenungsund

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Ranebo naturskog
Stenungsund
Ranebolund
Stenungsund
Rördalen
Stenungsund
Stenungsundskusten
Stenungsund
Svartedalen Stenungsund/Kungälv/Lilla Edet
Halle – Vagnaren
Strömstad
Nöddökilen
Strömstad
Orrevikskilen
Strömstad
Strömsvattnet
Strömstad
Älgöleran
Strömstad
Bjällermossen
Svenljunga
Fegen
Svenljunga
Gälared
Svenljunga
Holmaberg
Svenljunga
Holmen i Simmesjön
Svenljunga
Klev
Svenljunga
Bredmossen med Fisklössjön
Tanum
Gullbringa
Tanum
Hjärterö-arkipelagen
Tanum

◆
◆
◆
◆
◆
◆
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Jorefjorden
Kragenäs
Kärra
Lammön
Mårtensröd
Otterön
Raftön
Rödhammarsfjorden
Svenneby mellangård
Tanumskilen
Tanumskusten
Tingvall
Tjurpannan
Torödsmossen
Trossö - Kalvö – Lindö
Trättestad
Ulön – Dannemark
Underslös
Valön
Veddö-arkipelagen
Breviks kile
Härön

Kälkerön
Pater Noster skärgård
Sundsby
Säby kile
Toftenäs
Ekedal

Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanum
Tanums kommun
Tanum
Tanum
Tjörn
Tjörn

Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tjörn
Tranemo

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Moghult
Skårtebo
Torpanäset
Häggsjöryr
Hullsjön
Lilla Boda
Ålstadsnäset
Bratteforsån
Gullmarsberg
Gullmarsfjorden
Havstensfjorden
Högalidsberget
Kalvö
Korsviken

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Lilla Hasselön
Store Mosse
Svartedalen Bokenäset
Baktrågen
Frälsegården
Hössna Prästgård
Knätte
Korpeboberg
Kråkebo
Kycklingkullen
Kärnås
Årås
Äramossen
Önnarp

◆ visar områden där Stiftelsen äger mark

Tranemo
Tranemo
Tranemo
Trollhättan
Trollhättan/Vänersborg
Trollhättan
Trollhättan
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla

◆ Komosse
◆ Gässlösa

◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

Uddevalla
Uddevalla
Uddevalla
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
Ulricehamn
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Lärkemossen
Mängsholm
Tånga hed
Yxnås
Buxåsen
Knäckekullarna
Oxeklev
Sjöbotten
Trone mosse
Tunhems ekhagar
Vänersnäs
Baljåsen
Baståsen
Brudkullen
Brurmossen
Bräcke ängar
Grimsheden
Hafsåsen
Orsberget
Sörknatten
Yttre Bodane
Öjersbyns gammelskog
Rörö

Uhamn/Trmo
Varberg

Vårgårda
Vårgårda
Vårgårda
Vårgårda
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Vänersborg
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Åmål
Öckerö
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Stiftelsens fastigheter
Naturreservat/Fastighet
Brattön
Brattön 1:7

Kommun

Anskaffningsvärde

Kungälv

500 000

-

Bredfjället
Grinneröds-Holmen 1:1

Uddevalla

750 000

326 000

Brobacka
Brobacka 1:4

Alingsås

450 000

92 000

Bua Hed
Bua 1:68

Sotenäs

240 000

92 000

Dalslands kanal
Skåpafors 6:6

Bengtsfors

12 000

-

Fegen
Humlered 1:3

Svenljunga

75 000

-

Furustad
Valsebo 1:45

Dals Ed

263 000

277 000

Grimsholmen
Boberg 3:10

Falkenberg

517 000 1

129 000

Gårdshult
Gårdshult 1:11

Halmstad

-

1 554 000

Gässlösa
Gässlösa 1:7

Varberg

10 425

172 000

355 000

-

653 000
-

5 062 000

1 000

176 000

Hyltenäs kulle
Sammanföring nr 125733 		
Öxnevalla-Hyltenäs 2:4
Mark
Öxnevalla-Hyltenäs 3:6
Mark

Stugan på Kasebo i Kynnefjäll.
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Taxeringsvärde

Härskogen
Härskogen 1:1
Rya 1:17

Lerum
Härryda

Hördalen
Vallda 25:14

Kungsbacka

51

ST I F T E L S E N S FA ST I G H E T E R

Naturreservat/Fastighet
Kedholmen
Särö 1:482
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Kommun

Anskaffningsvärde

Kungsbacka

Taxeringsvärde

40 000

87 000

Klippan
Klippan 1:1

Härryda

335 000

-

Koljön
Ängön 1:107

Orust

123 000

129 000

Kviström
Kviström 1:81

Munkedal

93 000

133 000

Kynnefjäll
Krokstads-Hult 1:5

Munkedal

7 000 000

2 609 000

Kälkerön
Kälkerön 1:2

Tjörn

225 000

2 014 000

Mölarp
Mölarp 1:18

Borås

710 000

332 000

Nabben
Nabben 2:1

Mark

-

-

Näverkärr
Näverkärr 1:2

Lysekil

-

4 290 000

Ramsön
Ramsön 1:5
Ramsön 1:6

Stenungsund
Stenungsund

1 900 000
-

2 593 000
389 000

Risveden
Gunntorp 2:23
Skäfthult 1:19

Ale
Lerum

5 341 000
1 396 000

1 608 000
-

Rörö
Rörö 2:160

Öckerö

1 142 315

-
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Naturreservat/Fastighet

Kommun

Anskaffningsvärde

Sandsjöbacka
Årekärr 1:4
Göteborg
255 000
Hovås 57:88
Göteborg
30 000
Sammanföring nr 096545 		
65 000
Årekärr 1:2
Göteborg
Årekärr 1:3
Göteborg
Årekärr 2:15
Göteborg
Årekärr 2:2
Göteborg
Årekärr 2:3
Göteborg
Årekärr 2:31
Göteborg
Sammanföring nr 96755 		
127 300
Hovås 3:268
Göteborg
Hovås 3:173
Göteborg
Hovås 57:117
Göteborg
Kobbegården 6:359
Göteborg
Sammanföring nr 100320 		
123 700
Kålleredgården 1:31
Mölndal
Torkelsbohög 1:32
Mölndal
Apelgården 1:14
Mölndal
35 800
Eken 1:9
Mölndal
44 000
Heljered 3:21
Mölndal
211 900
Heljered 3:22
Mölndal 		
Tållered 1:9
Mölndal
53 000
Varla 6:13
Kungsbacka
12 000
Bukärr 4:8
Kungsbacka
3 500
Ekenäs 3:29
Kungsbacka
32 500
Guntofta 5:1
Kungsbacka Sammanföring 214052 		
333 700
Algusered 1:249
Kungsbacka
Bukärr 2:111
Kungsbacka
Bukärr 2:112
Kungsbacka
Ekenäs 3:34
Kungsbacka
Ekenäs 5:12
Kungsbacka
Guntofta 1:74
Kungsbacka
Guntofta 2:19
Kungsbacka
Guntofta 3:7
Kungsbacka
Höga 1:20
Kungsbacka
Höga 1:21
Kungsbacka
Höga 3:2
Kungsbacka
Nötegång 1:88
Kungsbacka
Sandsjöbacka 1:2
Kungsbacka
201 000 7
Skårby 6:2
Kungsbacka
300 000
53

Taxeringsvärde
1 961 000
1 390 000

329 000

59 000
77 000
622 000

12 000
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Naturreservat/Fastighet
Skarsdalen
Kvarnviken 1:59

ST I F T E L S E N S FA ST I G H E T E R

Kommun

Anskaffningsvärde

Taxeringsvärde

Bengtsfors

549 500

342 000

Naturreservat/Fastighet
Tångahed
Tångahed 1:2

Skolskogen
Sonhult 1:12 (½)

Hylte

500 000

964 000

Skårtebo
Skårtebo 1:2

Tranemo

200 000

-

Sumpafallen 		
138 000
Svartrå 1:14
Falkenberg 		
Svartrå 2:15
Falkenberg 		
Svartrå 2:16
Falkenberg 		
Svartrå vattenfall
Falkenberg 		
Sammanföring nr 135299 			
Svartrå 2:17
Falkenberg
Svartrå 3:10
Falkenberg
Svartrå 3:11
Falkenberg
Svartrå 4:11
Falkenberg
Svartrå 4:12
Falkenberg
Sammanföring nr 135325 			
Bössgård 1:9
Falkenberg
Maen 1:8
Falkenberg
Maen 1:9
Falkenberg
Okome 1:8
Falkenberg
Okome-Boarp 1:10
Falkenberg
Okome-Boarp 1:12
Falkenberg
Okome-Boarp 1:8
Falkenberg
Okome-Tubbared 1:8
Falkenberg
Okome-Tubbared 1:9
Falkenberg
Ulvsbo 1:5
Falkenberg
Svartedalen
Anvik 1:3

Stenungsund

Tjurpannan
Sammanföring nr 130282 		
Långeby 2:52
Tanum
Långåker 1:19
Tanum
Tofta
Lycke-Tofta 1:6

Kungälv
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653 000
234 000

459 000

Kommun

Anskaffningsvärde

Vårgårda

589 545

861 000

Ulön-Dannemark
Ulön 1:1

Tanum

230 000

-

Vallda Sandö
Vallda 1:1

Kungsbacka

1 000

3 145 000

Vargö
Styrsö 1:115
Styrsö 1:73
Styrsö 1:166

Göteborg
Göteborg
Göteborg

1 000
296 000

-

Verleskogen
Verle 1:39

Ale

1 991 500

176 000

Älgön
Älgön 1:2 (½)

Kungälv

-

1 548 500

2 100 000

2 579 000

31 561 685

39 485 500

Äskhult
Sammanföring nr 93921 		
Äskhult 1:2
Kungsbacka
Äskhult 1:4
Kungsbacka
Äskhult 1:5
Kungsbacka
Äskhult 1:11
Kungsbacka
Summa 		

180 000

-

435 000

-

390 000

310 000

Taxeringsvärde
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Byggnader
gjorts på Åkes hus. Målsättningen är precis som
för Näverkärr att huset under kommande år ska
kunna användas på nytt till guidningar eller i förlängningen uthyrning. På den intilliggande Keholmen har tyvärr inte de åtgärder som startades
under 2019 kunnat slutföras. Det är högprioriterat
inför 2021.

Arbetet i enlighet med den strategi som styrelsen fastställt för stiftelsens byggnader har
fortsatt. Endast de byggnader som kan användas ska långsiktigt behållas i stiftelsens ägo.
Näverkärr beboligt
Under året har åtgärder slutförts och inredning
införskaffats i Näverkärr så att huset nu är i beboeligt skick. Ett byggnadsvårdsläger genomfördes
under sommaren i samarbete med Västra Götalandsregionen. Deltagarna bodde i huset under en
knapp vecka och arbetade med flera viktiga åtgärder. Ett motsvarande läger är planerat för sommaren 2021.
Huset har sedan i december också en hyresgäst för
första gången sedan huset kom i stiftelsens ägo.

Kynnefjäll, Kasebo uthyrt
Ett hus i Kynnefjäll, Kasebo, har hyrts ut till Sörbygdens Kultur- och Musikförening. Tanken är att
föreningens medlemmar ska utföra enklare renoveringsåtgärder och också anordna evenemang
kring huset. Det blev inga evenemang under 2020
på grund av pandemin.
På Äskhult har sedvanliga renoveringsåtgärder
genomförts.

Åkes hus på Ramsön
På Ramsön har viktiga takförstärkande åtgärder

Svenska byggnadsvårdsföreningen och Slöjd & Byggnadsvård höll ett byggnadsvårdsläger på Näverkärr i juli.
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Förstärkning av taket på Åkes hus på Ramsön i Stenungsunds kommun.
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Förvaltningsberättelse
Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Under året har Stiftelsen fått Länsstyrelsens uppdrag att vara naturvårdsförvaltare av ytterligare
fyra reservat i Västra Götalands län, varav ett nytt,
Brännefjäll i Lilla Edets kommun samt en överföring av tre befintliga reservat, Bråtaskogen i Härryda
kommun, Tranhult i Borås kommun och Årbolsfjället i Melleruds kommun. Samtidigt har skötselansvaret av tre reservat nära Kosterhavets nationalpark återtagits av Länsstyrelsen för att rationalisera
skötseln.

I princip samtliga typer av naturvård, slåtter,
åtgärder kring betesdrift, har genomförs i större
utsträckning än tidigare och motsvarande gäller
åtgärder för friluftsliv som förbättring och markering av stigar, nya vindskydd, eldstäder och
friluftstoaletter.
Under hösten beviljade Regionala Utvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen bidrag till
ett utökat ledutvecklingsuppdrag för stiftelsen.
Från och med 2021 kommer stiftelsen att samordna utvecklingen av cirka 200 mil leder för cykel
och vandring i samarbete med ett 40-tal kommuner.

Den rådande pandemin, covid-19, har påverkat
stiftelsens verksamhet. Den har lett till ett ökat
besökstryck, som är positivt i grunden, men också
innebär problematik med överfulla parkerings-platser, ökat slitage och i vissa fall trängsel. Stiftelsens
guidade vandringar ställdes in under första halvåret,
men återupptogs sedan med nya krav angående
deltagarantal.

Även strandstädningen har utvecklats positivt
under året även om det statliga bidraget reducerats
något.
Under året har inga markinköp genomförts, men
i skrivande stund pågår förhandlingar om tre
områden. Det är troligt att åtminstone två kan bli
aktuella för förvärv under 2021.

Pandemin har dock inte stört möjligheterna att genomföra naturvårds- och friluftslivsåtgärder, som istället genomförts i större grad än någonsin tidigare.
På fem, sex år har stiftelsens omsättning fördubblats
genom förstärkta huvudmannabidrag, utökade uppdrag från Länsstyrelsen, statsbidrag för strandstädning och ett nytt uppdrag kring ledutveckling.

En av flera nya spänger i Kroppefjäll.

Stiftelsen för västsvenska fritidsområden
Org.-nr: 857201-9076

Stiftelsen har till ändamål att genom tillskapande
och förvaltandet av en fond åt nuvarande och
kommande generationer bevara för friluftslivet
värdefulla strand- och strövområden, öar och
holmar i Västsverige ävensom för den västsvenska
naturen och landskapsbilden i övrigt värdefulla
eller karaktäristiska områden.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE år 2020
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor,
SEK.
Allmänt om verksamheten
Stiftelsen bildades år 1962 av Göteborgs Stad och
landstingen i Göteborgs och Bohus län.

Stiftelsens säte är Göteborg, Västra Götalands län.
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Flerårsöversikt
		
Huvudintäkter
Resultat efter finansiella poster
Soliditet

2020		
67 349 441
-373 046
41,70%

I övrigt har verksamheten bedrivits som tidigare
år. För ytterligare information hänvisas till Stiftelsens verksamhetsberättelse.

2019 		
61 574 069
4 030 630
43,53%

2018 		
55 088 589
78 822
27,40%

2017		
46 300 652
- 856 331
37,88%

Definitioner av nyckeltal, se not 1.
Beträffande Stiftelsens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med tillhörande noter.
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2016
42 584 406
12 634
42,62%
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Resultaträkning

Balansräkning
2020

2019

Stiftelsens intäkter
Bidrag
Not 2
Nettoomsättning
Not 3
Övriga rörelseintäkter 		
		

38 331 054
29 018 386
647 223
67 996 663

42 990 514
18 583 555
379 985
61 954 054

Stiftelsens kostnader
Lämnade bidrag
Not 4
Övriga externa kostnader 		
Not 5
Personalkostnader
Övriga rörelsekostnader 		
		

- 10 975 363
- 41 435 571
- 15 957 655
- 68 368 589

- 11 129 398
- 32 296 650
- 14 497 009
- 192
- 57 923 249

- 371 926

4 030 805

Resultat före finansiella intäkter och kostnader		
Finansiella intäkter och kostnader
Not 6
Förlust vid avyttring av värdepapper 		
Övriga finansiella intäkter 		
Räntekostnader 		
		

- 1 120
- 1 120

- 71
- 104
- 175

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 		

- 373 046

4 030 630

ÅRETS RESULTAT 		

- 373 046

4 030 630
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2020-12-31

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar/Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Not 7
Inventarier, verktyg och installationer
Not 8
Övriga materiella anläggningstillgångar
Not 9
Summa materiella anläggningstillgångar 		

104
55 420
55 524

104
55 420
55 524

Finansiella anläggningstillgångar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Not 10
Andra långfristiga fordringar
Not 11
Summa finansiella anläggningstillgångar 		

281 750
281 750

-

Summa finansiella anläggningstillgångar 		

337 274

55 524

Omsättningstillgångar – Varulager m m
Förskott till leverantörer		
368 779
		
368 779
Kortfristiga fordringar
8 989 369
3 592 181
Kundfordringar 		
Övriga fordringar 		
1 466 557
1 097 793
Förutbetalda kostnader, upplupna intäkter
Not 12
1 788 518
969 741
		
12 244 444
5 659 715
Kassa och bank 		
Summa omsättningstillgångar 		

11 883 148
24 496 371

18 932 325
24 592 040

SUMMA TILLGÅNGAR 		

24 833 645

24 647 564

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets början 		
Årets resultat 		
		
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder 		
Aktuella skatteskulder 		
Övriga skulder 		
Mottagna, ej nyttjade bidrag
Not 13
Upplupna kostnader, förutbetalda intäkter 		
		

10 730 383
- 373 046
10 357 337

6 699 753
4 030 630
10 730 383

8 872 431
3 614
818 174
2 231 651
2 550 438
14 476 308

4 740 700
66 399
487 208
1 480 479
7 142 395
13 917 181

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 		

24 833 645

24 647 564
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Noter

Noter

Not 1

		

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen samt
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Onsala IBK
strandstädning
Orust kommun
strandstädning
Park och Naturförv. Gbg
strandstädning
Sotenäs kommun
strandstädning
Stenungsunds kommun
strandstädning
Strandstädarna
strandstädning
Strömstads kommun
strandstädning
Städa Sverige
strandstädning
Tanums kommun
strandstädning
Tjörns kommun
strandstädning
Uddevalla kommun
strandstädning
Vrakat.se
strandstädning
Världens Vackraste Skärgård
(återbet.)
strandstädning
Åsa IF
strandstädning
Öckerö kommun
strandstädning
		

Soliditet
Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen.
Materiella anläggningstillgångar
Erhållna bidrag avseende förvärv av anläggningstillgångar har minskat anskaffningsvärdet för
respektive tillgång vilket innebär att ingen avskrivning sker då anskaffningsvärdet är noll.
Övriga materiella anläggningstillgångar avser djur och ingen avskrivning sker.
Noter till resultaträkningen
Not 2
Bidrag
Västra Götalandsregionen 		
Region Halland 		
Göteborgsregionens kommunalförbund
EU-bidrag 		
Länsstyrelsen i Hallands län 		
Bidrag Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Övriga bidrag 		
Ianspråktagande av bidrag som använts för förvärv
av anläggningstillgångar		
Ianspråktagande av bidrag som använts för
installation av solceller		
			
Nettoomsättning
Uppdragsverksamhet 		
Övriga intäkter
Avgår: erhållna intäkter som använts för
förvärv av anläggningstillgångar
			

2020

2019

11 627 000
1 133 000
3 850 000
3 589 847
3 382 991
348 525
15 922 268

10 026 600
1 184 946
3 760 000
7 004 462
3 419 087
0
18 025 536

-1 522 577

-247 412

0
38 331 054

-182 705
42 990 514

25 291 611
3 726 775

15 535 413
3 548 141

0
29 018 386

-499 999
18 583 555

Lämnade bidrag
Mottagare
Botaniska föreningen
Frillesås FF
Kungsbacka kommun
(återbet fg. år)
Kungälvs kommun
Lysekils kommun
Onsala BK

Avseende
guidade vandringar
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
strandstädning
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2 150
5 000

21 500
0

160 398
602 977
470 312
10 000

-45 900
1 533 959
958 963
5 000

2019

10 000
497 565
370 253
5 206 166
223 367
50 000
364 450
250 000
1 535 792
585 317
105 810
0

5 000
640 300
430 250
2 779 846
366 295
363 260
1 041 095
267 000
1 500 677
629 440
195 125
26 338

-40 000
10 000
555 806
10 975 363

40 000
0
371 250
11 129 398

22
1
23

18
2
20

0
0

-71
-71

-1 120
0
-1 120

-62
-42
-104

-1 120

-175

Beloppen ingår i Stiftelsens årsredovisning
Not 5

Not 3

Not 4

2020

Medelantal anställda
Antal tillsvidareanställda
Projektanställda
Antal anställda

Not 6

Finansiella intäkter och kostnader
Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar
Förlust värdepapper
		
Dröjsmålsräntor för leverantörsfakturor
Räntekostnader, skattekonto
		
Summa finansiella intäkter och kostnader
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Noter

Noter

Noter till balansräkningen
Not 7

Not 8

Not 9

Not 10

Not 11

2020-12-31

2019-12-31

Byggnader och mark
Ingående anskaffningsvärde
Inköp
Erhållna bidrag för köp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde
Fastigheternas totala anskaffningsvärde
(före erhållet bidrag)

104
0
0
104
104

103
500 000
-499 999
104
104

31 561 685

31 561 685

Fastigheternas totala taxeringsvärde

39 485 500

32 081 000

Övriga noter
		
Not 12 Projekt 8 Ledutveckling
Erhållna bidrag VGR
Upplupna bidrag från tidigare år
Övriga intäkter
Ledutveckling
Övriga externa kostnader
Personalkostnader administration
Finansiella kostnader
Kostnader som inte täcks av bidrag
Förväntade bidrag
Not 13

Inventarier, verktyg och installationer
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering/omklassificering
Erhållna bidrag för inköp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde
Övriga materiella anläggningstillgångar
Ingående anskaffningsvärde
Årets inköp
Årets försäljning/utrangering
Erhållna bidrag för inköp
Utgående anskaffningsvärde
Redovisat värde
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Ingående balans
Omklassificeringar
Likvidationsresultat
Utgående värde
Redovisat värde
Andra långfristiga fordringar
Ingående balans
Förutbetald leasing
Utgående värde
Redovisat värde
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0
1 522 577
0
-1 522 577
0
0

0
247 412
0
-247 412
0
0

55 420
0
0
0
55 420
55 420

69 275
0
-13 855
0
55 420
55 420

0
0
0
0

1 375
0
-1 375
0
0

0
281 750
281 750
281 750

0
0
0
0

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

2 134 693
-588 867
356 030
-3 049 000
-123 629
-98 543
0
303 995
-1 065 321

1 035 870
0
406 035
-1 871 411
-103 611
-55 750
0
0
-588 867

1 400 000
0
-931 477
-40 748
-37 591
-70 038
320 146

1 400 000
22 758
-1 246 312
-71 117
-57 084
-48 245
0

12 786 960
-474 675
365 150
5 143
684 029
-3 206 920
-7 997 251
-295 000
-228 418
-684 884
0
954 134

13 551 374
-229 221
810 330
16 095
2 714 646
-3 876 343
-10 401 300
-706 598
-292 813
-901 949
-192
684 029

Mottagna ej nyttjade bidrag
Skärgårdsrenhållning
Intäkter
Upplupna/Förutbetalda bidrag
Renhållning
Anläggning och underhåll
Båt-/Bilkostnader
Tillsyn och information
Erhållet ej nyttjat bidrag
Projekt 4 Strandstädarbidrag NVV
Erhållna bidrag NVV
Återbetalt för föregående år
Övriga erhållna bidrag
Övriga intäkter
Ej nyttjade bidrag från tidigare år
Strandstädning
Bidrag till kommunerna
Bidrag till övriga organisationer
Övriga externa kostnader
Personalkostnader administration
Finansiella kostnader
Erhållet ej nyttjat bidrag
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Noter
Övriga noter
		

2020-01-01
– 2020-12-31

2019-01-01
– 2019-12-31

Projekt 4
Vinterstrandstädning NVV
Erhållna bidrag NVV
Återbetalt för föregående år
Ej nyttjade bidrag från tidigare år
Strandstädning
Bidrag till kommunerna
Erhållet ej nyttjat bidrag

3 706 941
-67 350
796 450
-797 708
-2 680 962
957 371

900 000
0
0
-103 550
0
796 450

Totalt erhållna ej nyttjade bidrag

2 231 651

1 480 479

Göteborg den dag som framgår av min underskrift
Stig-Olov Tingbratt
ordförande

Eva Carlsson
vice ordförande

Rolf Berg

Sten Brodén

Rolf Gustavsson

Bengt Hansves

Åsa Hartzell

Henrik Martinsson

Lars-Arne Staxäng

Per Stenberg

Mikael Sternemar

Therese Stoltz
Sven Swedberg

Vår revisionsberättelse har avgivits den dag som framgår av min underskrift
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Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor, PwC

Eva Kristensen
Förtroendevald revisor

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor

Peter Wesley
Förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Stiftelsen för
Västsvenska Fritidsområden, org.nr 857201-9076

är det vårt ansvar att läsa den i nformation som i
dentifieras ovan och överväga om informationen i
väsentlig utsträckning är oförenlig med årsredovisningen. Vid denna genomgång beaktar vi även den
kunskap vi i övrigt inhämtat under revisionen samt
bedömer om informationen i övrigt verkar innehålla väsentliga felaktigheter.
Om vi, baserat på det arbete som har utförts
avseende denna information, drar slutsatsen att
den andra informationen innehåller en väsentlig
felaktighet, är vi skyldiga att rapportera detta. Vi
har inget att rapportera i det avseendet.

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för
Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden för år
2020. Stiftelsens årsredovisning ingår på sidorna
58-67 i detta dokument.
Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger
en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat för året
enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Mossa i morgonskrud i naturreservatet Komosse.
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Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i avsnitten Den auktoriserade revisorns
ansvar samt De förtroendevalda revisorernas ansvar.
Vi är oberoende i förhållande till stiftelsen enligt
god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad
revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt
dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra
uttalanden.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar
även för den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig för att upprätta en årsredovisning som
inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar
styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga
att fortsätta verksamheten. Den upplyser, när så är
tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda
antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats
om att avveckla verksamheten.

Annan information än årsredovisningen
Detta dokument innehåller även annan information än årsredovisningen och återfinns på sidorna
1-57 samt 72-74. Det är styrelsen som har ansvaret
för denna andra information.
Vårt uttalande avseende årsredovisningen omfattar
i nte denna information och vi gör i nget uttalande
med bestyrkande avseende denna andra information.
I samband med vår revision av årsredovisningen

Den auktoriserade revisorns ansvar
Jag har att utföra revisionen enligt International
Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att uppnå en rimlig grad
av säkerhet om huruvida årsredovisningen som
helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på
misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som
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utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptäcka en väsentlig felaktighet
om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses
vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska
beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
Som del av en revision enligt ISA använder jag
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen.
Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar
och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån
dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är
tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en
grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet
till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi,
förfalskning, avsiktliga utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för min
revision för att utforma granskningsåtgärder som
är lämpliga med hänsyn till omständigheterna,
men inte för att uttala mig om effektiviteten i den
interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande
upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Jag drar också
en slutsats, med grund i de inhämtade revisions-

bevisen, om huruvida det finns någon väsentlig
osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller
förhållanden som kan leda till betydande tvivel om
stiftelsens förmåga att fortsätta verksamheten. Om
jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa
uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller,
om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera
uttalandet om årsredovisningen. Mina slutsatser
baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram
till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en
stiftelse inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten för den. Jag måste också informera om
betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland eventuella betydande brister i den interna
kontrollen som jag identifierat.
De förtroendevalda revisorernas ansvar
Vi har att utföra en revision enligt stiftelselagen
och därmed enligt god revisionssed i Sverige. Vårt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om
huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av stiftelsens resultat och
ställning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra
författningar
Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi
även utfört en revision av styrelsens förvaltning
för Stiftelsen för Västsvenska Fritidsområden för
år 2020. Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet ellerårsredovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men
ingen garanti för att en revision som utförs enligt
god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed
i Sverige använder den auktoriserade revisorn
professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på
revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande
granskningsåtgärder som utförs baseras på den
auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär
att vi fokuserar granskningen på sådana åtgärder,
områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och överträdelser
skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation.
Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande.

Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i
Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet Revisorernas ansvar. Vi är oberoende i
förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i
Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt
fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har i nhämtat är
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.
Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Göteborg den XX april 2021

Revisorernas ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen,
och därmed vårt uttalande, är att inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet
kunna bedöma om någon styrelseledamot i något
väsentligt avseende:
• företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till
någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns
skäl för entledigande, eller
• på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsredovisningslagen.

Gunilla Lönnbratt
Auktoriserad revisor PwC
Eva Kristensson
Förtroendevald revisor

Wimar Sundeen
Förtroendevald revisor

Peter Wesley
Förtroendevald revisor
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Stiftelsen under 2020
Huvudmän
Västra Götalandsregionen, VGR
Region Halland
Göteborgsregionens Kommunalförbund, GR

GR
Rolf Gustavsson (S), AU
Åsa Hartzell (M), AU
Ronald Caous (S), ersättare

VGR
Stig-Olov Tingbratt (C), ordförande
Eva Carlsson (S), vice ordförande
Rolf Berg (S)
Sten Brodén (V)
Bengt Hansves (SD)
Boel Lanne MP, ersättare
Lars-Arne Staxäng (M)
Mikael Sternemar (L)
Jakob Hallman (KD), ersättare
Sanida Okanovic (S), ersättare

Länsstyrelsen Västra Götaland
Sven Swedberg
Jörel Holmberg, ersättare
Länsstyrelsen Halland
Henrik Martinsson
Mikael Stenström, ersättare
Stiftelsens arbetsutskott utgjordes under 2020
av ordförande, vice ordförande samt Per Stenberg
och Rolf Gustavsson. Styrelsen har under året haft
fyra sammanträden och fem arbetsutskottsmöten.

Region Halland
Per Stenberg (M)
Therese Svensson Stoltz (S)
Stefan Bengtsson (C), ersättare

Revisorer
Länsstyrelsen Västra Götaland
auktoriserad revisor Gunilla Lönnbratt PWC
VGR Wimar Sundeen
Region Halland Peter Wesley
GR Eva Kristensen

Arborist utför naturvårdsåtgärder i Hördalens naturreservat.
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Tryck: Billes Tryckeri – miljöcertifierade enligt 			
		 Svanen, FSC, PEFC, och ISO 14001
Miljömärkt trycksak
3041 0129

Papper: Omslag Munken Lynx 170 g 				
			 Inlaga Munken Lynx 120 g
			 EU Ecolabel, FSC®
Produktion: Västkuststiftelsen
Foto: Västkuststiftelsen
Södra Bohuslän Turism sid 8
Naturkompaniet sid 10
Hanna Malmqvist sid 27
Fredrik Schenholm sid 34
Omslagets framsida: Brobacka naturreservat. Foto: Axel Weider
Omslagets baksida: Midsommarafton vid vindskyddet vid Övre Långevatten i Svartedalen.
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Förbundsfullmäktige – ärende 18
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-06-03

Anmälningsärenden från
förbundsstyrelsen,
antagningsnämnden och
skolnämnd för ISGR
Förslag till beslut
Förbundsfullmäktige föreslås anteckna anmälningsärendena.

Sammanfattning av ärendet
En förteckning över beslut fattade av förbundsstyrelsen,
utbildningsgruppen/antagningsnämnden och skolnämnd för ISGR från
december 2020 till maj 2021 har tagits fram. Informationsärenden ingår inte i
förteckningen.

FÖRBUNDSSTYRELSEN
Förbundsstyrelsen 28 maj 2021
§ 282 Reviderad politisk organisation för GR
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk
organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna antecknar via Carita Boulwén (SD), Göteborg, till
protokollet följande yttrande: ”Sverigedemokraterna motsätter sig skrivningen
om att i förbundsordningen införa att vi inte längre kommer följa lagen om
proportionellt valsätt. Det är och har historiskt varit en viktig princip som
värnat den demokratiska processen, att även små partier kan få rätt till platser,
oaktad vad andra partier tycker. Det är en viktig vägledande princip vi inte bör
rucka på.”

§ 283. Reviderad förbundsordning för GR
Beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag

Val till ISGR
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till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

Förbundsstyrelsen 7 maj 2021
§ 265. Förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer för
Västerhavets vattendistrikt 2021-2027
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-17, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 266. Uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön i Nordsjön och Östersjön
2022-2027 enligt havsmiljöförordningen
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande daterat 2021-03-19, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 267 Regional vattenförsörjningsplan för dricksvatten i Västra Götaland
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-19, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 268 Samråd om Ale kommuns förslag till ny översiktsplan
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-22, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 269 Översiktsplan Kungsbacka kommun
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande daterat 2021-03-19, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Anmälningsärenden
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Protokollsanteckning
Demokraterna antecknar via Henrik Munck (D), Göteborg, till protokollet
bilagt yttrande daterat 2021-05-07.

§ 270 Åtgärdsvalsstudie Väg 180 Viared-Sandhult-Alingsås
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2021-03-22, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 271 Regional plan för transportinfrastruktur 2022–2033 (-2037)
Beslut
Föreliggande förslag till yttrande godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

Protokollsanteckning
Demokraterna antecknar via Henrik Munck (D), Göteborg, till protokollet
bilagt yttrande daterat 2021-05-07.

§ 274 Revisionsberättelse angående förbundsstyrelsens räkenskaper och
förvaltning för år 2020
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
revisionsberättelse 2020 med tillhörande rapporter.

§ 275 Rambudget för Göteborgsregionen (GR) 2022
Beslut
Föreliggande tjänsteskrivelse godkänns med ändringen att beskrivningen kring
kulturutredningen utgår då utredningen ännu inte är politiskt färdigbehandlad.
Förbundsfullmäktige föreslås godkänna föreliggande rambudget för GR 2022.
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa kommunernas avgift till GR för år 2022
till 72,64 kr/invånare, med fördelning på kommunerna i förhållande till
befolkningsunderlaget per 2020-12-31.

§ 276 Reviderad politisk organisation för GR

Anmälningsärenden

3 (11)

Förbundsfullmäktige – ärende 18
Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund
Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare
Datum: 2021-06-03

Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att godkänna förslag på reviderad politisk
organisation för GR att gälla från och med 1 januari 2023.
Arbetsgruppen för politisk organisation får i uppdrag att bedöma om en
komplettering bör göras i förbundsordningen avseende tillämpandet av
proportionella val inom förbundet.

Protokollsanteckning
Demokraterna antecknar via Henrik Munck (D), Göteborg, till protokollet
bilagt yttrande daterat 2021-05-07.

§ 277 Reviderad förbundsordning för GR
Beslut
Under förutsättning att förbundsfullmäktige godkänner förslag om reviderad
organisation för GR föreslås förbundsfullmäktige besluta att godkänna förslag
till reviderad förbundsordning enligt bilaga samt att den reviderade
förbundsordningen sänds ut för fastställande av förbundsmedlemmarnas
fullmäktigeförsamlingar.

§ 278 Tid för förbundsfullmäktiges sammanträden 2022
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att förbundsfullmäktiges sammanträden
under år 2022 äger rum 14 juni och 13 december.

§ 279 Arkivmyndighet för Västkuststiftelsen
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del utse Arkivnämnden för
Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad till arkivmyndighet för stiftelsen
samt att föreskrifter och riktlinjer om arkiv- och informationshantering i Västra
Götalandsregionen (RF 2017-11-21, § 189) ska tillämpas av stiftelsen.

§ 280 Årsredovisning och revisionsberättelse för Västkuststiftelsen 2020
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås besluta att anteckna mottagandet av
årsredovisning och revisionsberättelse 2020 för Västkuststiftelsen.
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Förbundsfullmäktige föreslås besluta att för GR:s del bevilja ledamöterna i
Västkuststiftelsens styrelse ansvarsfrihet för år 2020.

Förbundsstyrelsen 19 mars 2021
§ 250 Göteborgsregionens svar angående revisorernas granskning av
projektstyrning
Beslut
Förbundsstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt och överlämnar det till
GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten kring GR:s projektstyrning.
Förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra de i yttrandet föreslagna
förändringarna.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.

§ 251 Göteborgsregionens handlingsplan utifrån revisorernas granskning av
förbundsstyrelsens uppsiktsplikt
Beslut
Förbundsstyrelsen antar föreliggande yttrande som sitt och överlämnar det till
GR:s revisorer som svar på granskningsrapporten av förbundsstyrelsens
uppsiktsplikt.
Förbundsdirektören får i uppdrag att genomföra föreliggande handlingsplan.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.

§ 252 Årsredovisning för GR avseende år 2020
Beslut
Förbundsfullmäktige föreslås fastställa föreliggande årsredovisning för
Göteborgsregionen (GR) för år 2020 huvudsakligen innefattande
verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning
och kassaflödesanalys.
Förbundsfullmäktige föreslås översända årsredovisningen till
medlemskommunerna för kännedom.

§ 253 Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för GR
2021 samt uppföljning av densamma för år 2020
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Beslut
Verksamhetsövergripande riskanalys och internkontrollplan för 2021 för GR
fastställs.
Föreliggande uppföljning av internkontrollplanen för 2020 för GR godkänns.

§ 254 Uppföljning av förbundsstyrelsens uppsiktsplikt i bolag för 2020
Beslut
Föreliggande uppföljning avseende sin utförda uppsiktsplikt i egna bolag för
2020 godkänns.
Fastställs att ISGR AB samt Gryning Vård AB bedrivit sin verksamhet under
2020 i enlighet med det fastställda ändamålet för verksamheten.
Förbundsfullmäktige delges beslutet i frågan.

§ 255 Återrapportering från dataskyddsombudets granskning om
användandet av kakor
Beslut
Informationen om dataskyddsombudets granskning av användandet av kakor
på www.goteborgsregionen.se och www.praktikplatsen.se inklusive de åtgärder
förbundet har vidtagit efter lämnad rekommendation antecknas.

§ 256 Bostadsförsörjningsprogram, Mölndals stad
Beslut
Föreliggande förslag, daterat 2021-01-25, godkänns.

§ 257 Regionplan för Skåne 2022–2040
Beslut
Förslag till yttrande daterat 2021-01-26 godkänns.

§ 260 Länsgemensamt avtal för verksamhetsförlagd utbildning (VFU)
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom Avtal om samverkan mellan
kommunerna, regionen och lärosätena i Västra Götaland avseende
verksamhetsförlagd utbildning inom akademisk vårdutbildning på grund- och
avancerad nivå.
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Förbundsstyrelsen 12 februari
§ 235 Val av ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad efter Mats Pilhem
(V), Göteborg
Beslut
Till ny ledamot i styrgruppen för arbetsmarknad efter Mats Pilhem (V),
Göteborg, för återstoden av mandatperioden 2019-2022, väljs Mikael Wallgren
(V), Göteborg.

§ 236 Förslag till representanter för GR i styrelsen för Stiftelsen Korsvägen
2019-2022
Beslut
Till representanter i styrelsen för Stiftelsen Korsvägen för återstoden av
mandatperioden 2019-2022, efter Axel Josefson (M), Göteborg, och Marina
Johansson (S), Göteborg, utses Kristian Vramsten (M), Mölndal, och Rénée
Bengtsson (S), Lerum

§ 237 Förslag till samrådsunderlag inför budget för GR 2022
Beslut
Bilagda samrådsunderlag översänds till medlemskommunerna med hemställan
om synpunkter senast den 1 april 2021.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 239 Remisstider för åtgärdsvalsstudier
Beslut
Trafikverket tillskrivs med lämnade synpunkter gällande remisstider och
frågan tas upp för diskussion vid möte med övriga kommunalförbund i Västra
Götalandsregionen.

§ 240 Översiktsplan för Bollebygds kommun - samrådshandling
Förslag till beslut
Föreliggande förslag till yttrande, daterat 2020-12-16, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 241 Regional handlingsplan för friluftslivet i Västra Götaland
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Beslut
Föreliggande förslag till yttrande daterat 2020-01-04, godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 242 Samverkan för barns och ungas hälsa - överenskommelse mellan
Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till samverkan för barns och
ungas hälsa - överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen.

§ 243 Handlingsplan för psykisk hälsa 2018-2022
Beslut
Förbundsstyrelsen ställer sig för sin del bakom och rekommenderar
medlemskommunerna att ställa sig bakom förslag till förlängning av
Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland till och med 2022.

§ 244 GR:s remissvar på VästKoms verksamhetsplan 2021-2023
Beslut
Föreliggande förslag till GR:s remissvar gällande VästKoms verksamhetsplan
2021-2023 godkänns.
Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.

§ 245 Lägesrapport och sammanställning från kommuner och
kommunalförbund rörande Gryning Vård AB
Beslut
Informationen antecknas till protokollet.
Ägarrepresentanten för Gryning Vård AB får i uppdrag att i samråd med
presidiet fördjupa dialogen med övriga ägare. Utgångspunkten för dialogen är
det presenterade underlaget från medlemskommunerna i kommunalförbunden
samt bolagets affärsmässiga läge.
En uppdaterad lägesrapport inklusive eventuella förslag på strategiska
ställningstaganden för ägarkretsen presenteras för förbundsstyrelsen vid
sammanträdet den 7 maj.
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UTBILDNINGSGRUPPEN/ANTAGNINGSNÄMNDEN
Utbildningsgruppen 15 april 2021
§ 14 Preliminärantagning till gymnasiet
Utbildningsgruppen beslutade efter överläggning
att preliminärt anta elever till gymnasieskolan i Göteborgsregionens
kommuner till antagningsåret 2021 i enlighet med redovisat förslag, samt
att Utbildningsgruppens beslut förklarades vara omedelbart justerat

§15. Ersättande tidsplan för rapportering av slutbetyg och slutantagning
2021, till följd av Covid 19
Utbildningsgruppen beslutade
att ställa sig bakom förslaget till ersättande tidsplan för rapportering av
slutbetyg och slutantagning 2021, till följd av Covid-19

§ 16 Datum för sammanträde i Utbildningsgruppen gällande beslut om
slutantagning till gymnasieskola 2021
Utbildningsgruppen beslutade att Utbildningsgruppen genomför ett
sammanträde den 29 juni kl. 9-12 samt att beslut om slutantagningen till
gymnasieskola 2021 fattas vid detta sammanträde

Utbildningsgruppen 11 mars 2021
§ 9 Förslag till tidplan för arbetet med antagningen till gymnasieskolan inom
Göteborgsregionen 2022
Utbildningsgruppen beslutade att ställa sig bakom förslaget till tidplan för
arbetet med antagning till gymnasieskolan i Göteborgsregionen 2022, daterat
2021-01-29

§10. Förslag till remissvar på betänkande av Kliva-utredningen: Samverkande
krafter – för stärkt kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med
svenska som andraspråk, SOU 2020:66
Utbildningsgruppen beslutade att godkänna föreliggande förslag till remissvar
gällande betänkande av Kliva-utredningen; Samverkande krafter – för stärkt
kvalitet och likvärdighet inom komvux för elever med svenska som andraspråk,
SOU 2020:66 samt att översända remissvaret till Utbildningsdepartementet

Utbildningsgruppen 11 februari 2021
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§ 1 Godkänna förslag till verksamhetsberättelse avseende
Utbildningsgruppens verksamhet 2020
Utbildningsgruppen beslutade att godkänna förslag till verksamhetsberättelse
avseende Utbildningsgruppens verksamhet 2020

§2. Rekommendera kommunerna att fastställa gemensamma lovtider för
läsåret 2023 - 2024
Utbildningsgruppen beslutade att rekommendera kommunerna att fastställa
gemensamma lovtider för läsåret 2023/2024 enligt följande: • Höstlov 2023
infaller vecka 44 (30 oktober - 3 november) • Påsklov 2024 infaller veckan efter
påsk (2 - 5 april), det vill säga vecka 14

Utbildningsgruppen 3 december 2020
§ 57 Utse ytterligare Dataskyddsombud för Utbildningsgruppen
Utbildningsgruppen beslutade att utse Johan Bergström till ytterligare
Dataskyddsombud för Utbildningsgruppen från och med 2021-01-12 enligt
Dataskyddsförordningen. Omedelbar justering av protokollsparagrafen

§58. Val av ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Assar Wixe (S)
Kungälv
Utbildningsgruppen beslutade att adjungera William Hult till
Utbildningsgruppen i avvaktan på att val förrättas i förbundsfullmäktige.

§59. Val av ny ledamot i Utbildningsgruppen efter Martina Kjellqvist
(KD) Öckerö
Utbildningsgruppen beslutade att adjungera Eva Wallin till
Utbildningsgruppen i avvaktan på att val förrättas i förbundsfullmäktige.

SKOLNÄMND FÖR ISGR
Skolnämnd för ISGR 12 april 2021
§ 9 Månadsrapport per mars 2021
Godkändes.

Skolnämnd för ISGR 23 februari 2021
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§7. Föregående mötesprotokoll från den 8 december 2020
Nämndledamöterna hade inget att invända mot utskickat mötesprotokoll från
den 8 december som därmed godkändes.

§8 Årsredovisning 2020
Nämnden beslöt att godkänna årsredovisning för kalenderåret 2020.

§9. Månadsrapport per januari 2021
Nämnden beslöt att godkänna månadsrapport för januari månad 2021.

§10. Beslutsärende
Ordförande Kristina Tharing redogjorde för tidigare fattade ordförandebeslut
daterade 210108, 210121, 210211 samt 210222 avseende distansundervisning
för eleverna i årskurs 7-9 på båda sektionerna.
Nämnden beslöt att anta tidigare fattade ordförandebeslut, fyra stycken, enligt
ovan.

§11. Fortsatt undervisning på distans 50% från den 1 mars till den 11 april
2021
Nämnden beslöt den 23 februari: Att årskurs 7-9 LGRM samt MYP medges rätt
att bedriva undervisning på distans upp till 100% från och med 1 mars till och
med 16 juni 2021. Beslut om distansundervisning ska fattas i enlighet med
myndigheternas rekommendationer.

Skolnämnd för ISGR 8 december 2020
§ 6 Föregående mötesprotokoll från den 13 oktober
Godkändes.

§ 7. Månadsrapport per oktober månad 20.
Nämnden beslöt godkänna månadsrapport för oktober månad 2020.

§ 8 Budget 2021
Nämnden beslöt godkänna budget för kalenderåret 2021.

Helena Söderbäck
Förbundsdirektör
Gunnel Rydberg
Förbundssekreterare
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