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Utbildningsgruppen 

Protokoll 2022-09-29 
Göteborgsregionens kommunalförbund 
Plats: GR, Anders Personsgatan 8, Göteborg 

 

 

Protokollsutdrag 

§57. Förslag till Fokusområden för Utbildning 2023 

Dnr 2022-00240 

 

Beslut 

Utbildningsgruppen beslutade  

att för sin del godkänna förslag till fokusområden för Utbildning 2023 

 

Sammanfattning och bakgrund  

Strategisk inriktning 2020-2023 antogs av Förbundsfullmäktige 2019-06-18 (§29). Sedan 

2020 utgår GR från en modell att låta den strategiska inriktningen utgöra 

verksamhetsplan på övergripande nivå och att den kompletteras med en årlig plan  

för uppföljning. GR:s nuvarande strategiska inriktning som gäller fram till och med 2023 

har prolongerats att gälla även under 2024. Förslaget är att nuvarande  

fokusområden ligger kvar och att varje styrgrupp tar upp frågan för eventuella ändringar.  

 

Samtliga GR:s styrgrupper lägger förslag till fokusområden utifrån den strategiska 

inriktningen till Förbundsstyrelsen. Förbundsstyrelsen kommer därefter att prioritera 

förslag till fokusområden i en samlad plan för uppföljning av verksamhetsåret 2023. I 

föreliggande förslag till fokusområden har följande kriterier tillämpats:  

• Fokusområdena ska utgå från Strategisk inriktning 2020-2023.  

• Det ska vara möjligt att följa en förflyttning under verksamhetsåret.  

• Antalet fokusområden ska vara begränsade.  

 

Förslagen till fokusområden för Utbildning 2023 kopplas till utmaningarna Utbildning 

och kompetensförsörjning respektive Digital transformation. De fokusområden som avd. 

Utbildning har arbetat efter under 2022 föreslås gälla även under 2023. Under 2022 har 

GR även arbetat med ett fokusområde som berör kraftsamling och stöd till kommunerna 

kopplat till pandemins effekter. För 2023 föreslås att det i anslutning till fokusområdena, 

vid behov, kompletteras med förslag till insatser som syftar till att under året fånga upp 

eventuella behov från kommunerna till följd av pandemin. I arbetet med såväl Utbildning 

och kompetensförsörjning som Digital transformation är GRs samverkan med Västra 

Götalandsregionen inom ramen för den regionala utvecklingsstrategin en viktig arena för 

utvecklingsarbetet 

 

Vid protokollet: 

Ann-Sofie Gillner 

Sekreterare 

 

Justeras: 

Helene Odenjung             Renée Bengtsson 

Ordförande               Justerare 


