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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Eva-Maria Smith 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN413 047 

 

 

 

Fördelning av utökning av statsbidraget Skolmiljarden 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Regeringen har fattat beslut om att utöka det statliga stödet till skolväsendet 
med ytterligare 250 miljoner kronor, utöver den förstärkning om en miljard 
kronor som tidigare beslutats om. Syftet med statsbidraget är att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att kunna säkerställa att alla barn och 
elever får den utbildning de har rätt till, trots pandemin.  

Enligt information till välfärdsnämnden den 30 mars 2021 § 93 beslutades 
att förstärkningen skulle fördelas lika mellan grundskola och gymnasium, 
eftersom eleverna i dessa verksamheter bedömdes vara i störst behov av att 
ta del av satsningen. Inom grundskola riktades medlen till åk 6–9. Bidraget 
är ämnat för insatser i såväl kommunala som fristående verksamheter.  

Under våren 2021 tilldelades Härryda kommun ca 4,8 mnkr. Dessa medel 
har fördelats till skolor i kommunal och enskild regi inom grundskola och 
gymnasium. I juli 2021 tilldelades Härryda kommun ytterligare ca 1,2 mnkr. 
Förvaltningen har beslutat att fördela förstärkningen enligt samma principer 
som tidigare, vilket innebär en planerad fördelning som följer:  

Grundskola, åk 6–9: ca 0,6 mnkr, varav ca 14 procent av elevplatserna 
motsvarande ca 0,1 mnkr utgör grundskoleplatser i enskild regi.  

Gymnasium: ca 0,6 mnkr, varav ca 18 procent av elevplatserna motsvarande 
ca 0,1 mnkr utgör gymnasieplatser i enskild regi.  

En redovisning av hur statsbidraget har använts inom de kommunala 
verksamheterna kommer att delges nämnden under senare delen av 2021. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Beslut om utökad satsning 
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 Beräkning av tillfällig förstärkning  
 Fördelat belopp per kommun 

 
 
 
Päivi Malmsten Elin Rosén 
Sektorschef Administrativ chef 
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Postadress: Box 4002, 171 04 Solna 
Besöksadress: Svetsarvägen 16 
Telefon: 08-527 332 00 (växeln) 
www.skolverket.se 1 (2)
 

Utökad satsning gällande tillfällig förstärkning av statligt stöd 
till skolväsendet 2021 ”skolmiljarden” 

Beslut om utbetalning 

Skolverket beslutar om medel för en utökad satsning avseende tillfällig 
förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021.  

 

Skälen för beslutet 

Medlen är en utökning med ytterligare 250 000 000 kr avseende det uppdrag om 
att fördela 1000 000 000 kr som Skolverket beslutade om 2021-01-28 (dnr 
2021:283) enligt tidigare regleringsbrev. I övrigt är uppdraget och syftet med 
satsningen detsamma som vid det tidigare beslutet.  

Beslutet om fördelning och utbetalning fattas utifrån Skolverkets regleringsbrev 
(Ändring av regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens skolverk, 
beslutat 2021-06-23, dnr U2021/03132). Där framgår att Skolverket ska betala ut 
högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till goda 
förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de 
har rätt till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån 
antalet barn och unga i åldern 6–19 år i kommunen. Medel ska fördelas under 
2021 och ska användas till insatser i kommunal och enskild verksamhet i 
skolväsendet.  

 

Fördelning av medel 

250 000 000 kronor har fördelats proportionerligt utifrån antalet barn och unga i 
åldern 6–19 år i kommunen. Se bilaga 1 för beräkning och bilaga 2 för fördelat 
belopp per kommun.  

 

 2021-06-30
Dnr 2021:1390 
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Skolverket 
Dnr 2021:1390 

 

2 (2) 

Utbetalningsplan 
Medlen betalas ut vid ett tillfälle under 2021. Medlen kommer betalas ut under 
juli månad. Utbetalningen kommer ha meddelandetexten ”Utökad skolmiljard 
2021”.  
 

 

 

På Skolverkets vägnar  

Johanna Freed  Sofie Lundkvist 

Enhetschef   Enhetschef   

    

 

I den slutliga handläggningen av ärendet har Nils-Henrik Jansson och Peter 
Jansson deltagit. 

 

Bilagor 

1. Beräkning 

2. Fördelat belopp per kommun 

 

 

Handlingen är beslutad i Skolverkets elektroniska ärende- och 
dokumenthanteringssystem av:  

Johanna Freed (Signerare) den 2021-06-30 

Sofie Lundkvist (Signerare) den 2021-07-01. 
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Bilaga 1 
2021-06-30  Dnr: 2021:1390 

Beräkning avseende tillfällig förstärkning av statligt stöd till 
skolväsendet 2021  
 

Bakgrund  

Enligt Skolverkets regleringsbrev 2021, punkt 7 under övriga villkor i anslagspost 1:5.3 framgår 
att Skolverket ska betala ut högst 250 000 000 kronor till landets kommuner i syfte att bidra till 
goda förutsättningar för kommunerna att säkerställa barn och elever den utbildning de har rätt 
till, trots covid-19-pandemin. Medel ska fördelas proportionellt utifrån antalet barn och 
unga i åldern 6–19 år i kommunen.  
 

Hämtning av statistik  

Statistiken som ligger till grund för beräkningen är antalet barn och unga i åldern 6–19 år i 
respektive kommun. Statistiken är hämtad från SCB och är den vid beslutstillfället senast 
tillgängliga (april 2021). Länk: 
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101A/Bef
olkManad/ 
 

 
Figur 1Bilden visar vilka parametrar som valdes vid hämtningen av statistiken 

 

Bearbetning av statistik och beräkning av bidrag per kommun 

Då statistiken levereras uppdelad på antal barn och unga i respektive åldersgrupp, måste de 
summeras för respektive kommun. Summeringen för respektive kommun delas sedan med det 
totala antalet barn och unga för samtliga kommuner. Resultatet blir en andel mellan 0 och 1 
(summerar man alla kommuner blir det 1), vilket ger varje kommun en andel av totalen. Andelen 
multipliceras med anslaget för bidraget (250 000 000 kronor) för respektive kommun vilket ger 
varje kommun en del av statsbidraget.  
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Bilaga 1 
2021-06-30  Dnr: 2021:1390 

 
Eftersom bidraget betalas ut i hela kronor görs en avrundning till närmsta krona med en 
justering. Justeringen innebär att man adderar eller subtraherar ett litet tal till varje kommuns 
tilldelning, detta ska få fördelningen att gå exakt jämnt ut. En avrundning utan justering skulle 
innebära att den sammanlagda tilldelningen skulle bli 250 000 003 kronor, alltså 3 kronor över 
anslaget. I det här fallet subtraheras 0,01675 kronor från alla kommuners tilldelning innan 
avrundning, som då leder till att den sammanlagda tilldelningen blir exakt 250 000 000 kronor 
efter avrundning till heltal. 
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2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  1 (5)  

Tillfällig förstärkning av statligt stöd till skolväsendet 2021 

Skolverket har beräknat om statsbidrag enligt nedan

Huvudmannens namn Organisationsnummer Beslut 1 Beslut 2 Totalt
ALE KOMMUN 2120001439 3 494 592 kr 888 534 kr 4 383 126 kr

ALINGSÅS KOMMUN 2120001553 4 225 703 kr 1 061 065 kr 5 286 768 kr

ALVESTA KOMMUN 2120000639 2 177 414 kr 543 180 kr 2 720 594 kr

ANEBY KOMMUN 2120000498 637 953 kr 165 513 kr 803 466 kr

ARBOGA KOMMUN 2120002122 1 258 808 kr 310 702 kr 1 569 510 kr

ARJEPLOGS KOMMUN 2120002668 208 720 kr 52 198 kr 260 918 kr

ARVIDSJAURS KOMMUN 2120002650 501 165 kr 125 158 kr 626 323 kr

ARVIKA KOMMUN 2120001892 2 276 467 kr 567 451 kr 2 843 918 kr

ASKERSUNDS KOMMUN 2120001983 974 618 kr 243 883 kr 1 218 501 kr

AVESTA KOMMUN 2120002262 2 050 059 kr 509 697 kr 2 559 756 kr

BENGTSFORS KOMMUN 2120001470 818 373 kr 200 165 kr 1 018 538 kr

BERGS KOMMUN 2120002502 620 265 kr 157 032 kr 777 297 kr

BJURHOLMS KOMMUN 2120002833 205 772 kr 51 759 kr 257 531 kr

BJUVS KOMMUN 2120001041 1 729 903 kr 428 257 kr 2 158 160 kr

BODENS KOMMUN 2120002767 2 390 851 kr 599 325 kr 2 990 176 kr

BOLLEBYGDS KOMMUN 2120002973 1 057 163 kr 263 914 kr 1 321 077 kr

BOLLNÄS KOMMUN 2120002361 2 452 170 kr 620 965 kr 3 073 135 kr

BORGHOLMS KOMMUN 2120000795 788 892 kr 195 048 kr 983 940 kr

BORLÄNGE KOMMUN 2120002239 5 412 579 kr 1 347 349 kr 6 759 928 kr

BORÅS KOMMUN 2120001561 11 286 231 kr 2 821 464 kr 14 107 695 kr

BOTKYRKA KOMMUN 2120002882 10 507 362 kr 2 629 780 kr 13 137 142 kr

BOXHOLMS KOMMUN 2120000407 478 170 kr 117 994 kr 596 164 kr

BROMÖLLA KOMMUN 2120000894 1 300 080 kr 324 446 kr 1 624 526 kr

BRÄCKE KOMMUN 2120002460 511 188 kr 130 568 kr 641 756 kr

BURLÖVS KOMMUN 2120001025 2 032 960 kr 519 786 kr 2 552 746 kr

BÅSTADS KOMMUN 2120000944 1 275 907 kr 318 451 kr 1 594 358 kr

DALS-EDS KOMMUN 2120001413 427 464 kr 108 490 kr 535 954 kr

DANDERYDS KOMMUN 2120000126 4 279 358 kr 1 056 240 kr 5 335 598 kr

DEGERFORS KOMMUN 2120001934 846 084 kr 207 914 kr 1 053 998 kr

DOROTEA KOMMUN 2120002809 207 541 kr 50 882 kr 258 423 kr

EDA KOMMUN 2120001769 748 799 kr 189 930 kr 938 729 kr

EKERÖ KOMMUN 2120000050 3 743 996 kr 942 779 kr 4 686 775 kr

EKSJÖ KOMMUN 2120000589 1 686 862 kr 419 045 kr 2 105 907 kr

EMMABODA KOMMUN 2120000738 876 744 kr 222 828 kr 1 099 572 kr

ENKÖPINGS KOMMUN 2120000282 4 626 635 kr 1 157 126 kr 5 783 761 kr

ESKILSTUNA KOMMUN 2120000357 11 043 313 kr 2 750 551 kr 13 793 864 kr

ESLÖVS KOMMUN 2120001173 3 626 664 kr 915 876 kr 4 542 540 kr

ESSUNGA KOMMUN 2120002916 533 003 kr 135 978 kr 668 981 kr

FAGERSTA KOMMUN 2120002106 1 308 924 kr 330 148 kr 1 639 072 kr

FALKENBERGS KOMMUN 2120001231 4 317 092 kr 1 084 313 kr 5 401 405 kr

FALKÖPINGS KOMMUN 2120001744 3 406 152 kr 844 963 kr 4 251 115 kr

FALU KOMMUN 2120002221 5 808 205 kr 1 458 763 kr 7 266 968 kr

FILIPSTADS KOMMUN 2120001876 945 138 kr 234 671 kr 1 179 809 kr

FINSPÅNGS KOMMUN 2120000423 1 996 405 kr 504 287 kr 2 500 692 kr

FLENS KOMMUN 2120000332 1 571 889 kr 390 534 kr 1 962 423 kr

FORSHAGA KOMMUN 2120001819 1 150 321 kr 291 109 kr 1 441 430 kr

FÄRGELANDA KOMMUN 2120001421 627 930 kr 152 354 kr 780 284 kr

GAGNEFS KOMMUN 2120002155 1 040 064 kr 263 914 kr 1 303 978 kr

GISLAVEDS KOMMUN 2120000514 3 130 806 kr 777 851 kr 3 908 657 kr

GNESTA KOMMUN 2120002965 1 172 726 kr 292 571 kr 1 465 297 kr

GNOSJÖ KOMMUN 2120000506 988 179 kr 250 901 kr 1 239 080 kr

GRUMS KOMMUN 2120001827 787 123 kr 198 995 kr 986 118 kr

GRÄSTORPS KOMMUN 2120001595 522 391 kr 126 035 kr 648 426 kr

GULLSPÅNGS KOMMUN 2120001637 420 389 kr 104 103 kr 524 492 kr

GÄLLIVARE KOMMUN 2120002726 1 372 012 kr 350 764 kr 1 722 776 kr

GÄVLE KOMMUN 2120002338 9 852 899 kr 2 447 891 kr 12 300 790 kr

GÖTEBORGS KOMMUN 2120001355 50 459 627 kr 12 624 873 kr 63 084 500 kr

GÖTENE KOMMUN 2120001652 1 272 959 kr 315 965 kr 1 588 924 kr

HABO KOMMUN 2120001611 1 580 143 kr 407 348 kr 1 987 491 kr
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2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  2 (5)  

HAGFORS KOMMUN 2120001884 880 281 kr 215 810 kr 1 096 091 kr

HALLSBERGS KOMMUN 2120001926 1 567 761 kr 396 090 kr 1 963 851 kr

HALLSTAHAMMARS KOMMUN 2120002064 1 576 605 kr 398 429 kr 1 975 034 kr

HALMSTADS KOMMUN 2120001215 9 893 582 kr 2 472 601 kr 12 366 183 kr

HAMMARÖ KOMMUN 2120001793 1 933 906 kr 488 642 kr 2 422 548 kr

HANINGE KOMMUN 2120000084 9 785 684 kr 2 468 946 kr 12 254 630 kr

HAPARANDA KOMMUN 2120002775 885 588 kr 219 173 kr 1 104 761 kr

HEBY KOMMUN 2120002049 1 295 953 kr 324 446 kr 1 620 399 kr

HEDEMORA KOMMUN 2120002254 1 392 648 kr 348 717 kr 1 741 365 kr

HELSINGBORGS KOMMUN 2120001157 14 457 129 kr 3 617 446 kr 18 074 575 kr

HERRLJUNGA KOMMUN 2120001520 874 975 kr 217 711 kr 1 092 686 kr

HJO KOMMUN 2120001728 844 315 kr 209 523 kr 1 053 838 kr

HOFORS KOMMUN 2120002296 818 373 kr 207 037 kr 1 025 410 kr

HUDDINGE KOMMUN 2120000068 12 984 884 kr 3 241 241 kr 16 226 125 kr

HUDIKSVALLS KOMMUN 2120002379 3 527 021 kr 884 879 kr 4 411 900 kr

HULTSFREDS KOMMUN 2120000712 1 297 722 kr 325 908 kr 1 623 630 kr

HYLTE KOMMUN 2120001207 1 148 552 kr 283 652 kr 1 432 204 kr

HÅBO KOMMUN 2120000241 2 518 206 kr 631 931 kr 3 150 137 kr

HÄLLEFORS KOMMUN 2120001942 596 681 kr 145 920 kr 742 601 kr

HÄRJEDALENS KOMMUN 2120002510 776 511 kr 193 585 kr 970 096 kr

HÄRNÖSANDS KOMMUN 2120002403 2 353 706 kr 594 793 kr 2 948 499 kr

HÄRRYDA KOMMUN 2120001264 4 797 031 kr 1 203 768 kr 6 000 799 kr

HÄSSLEHOLMS KOMMUN 2120000985 4 912 004 kr 1 231 256 kr 6 143 260 kr

HÖGANÄS KOMMUN 2120001165 2 752 279 kr 689 685 kr 3 441 964 kr

HÖGSBY KOMMUN 2120000688 555 408 kr 136 270 kr 691 678 kr

HÖRBY KOMMUN 2120001108 1 455 736 kr 365 093 kr 1 820 829 kr

HÖÖRS KOMMUN 2120001116 1 742 874 kr 441 123 kr 2 183 997 kr

JOKKMOKKS KOMMUN 2120002676 354 943 kr 87 874 kr 442 817 kr

JÄRFÄLLA KOMMUN 2120000043 8 479 118 kr 2 137 921 kr 10 617 039 kr

JÖNKÖPINGS KOMMUN 2120000530 13 777 904 kr 3 438 920 kr 17 216 824 kr

KALIX KOMMUN 2120002692 1 288 288 kr 319 767 kr 1 608 055 kr

KALMAR KOMMUN 2120000746 6 583 536 kr 1 645 184 kr 8 228 720 kr

KARLSBORGS KOMMUN 2120001629 574 865 kr 142 411 kr 717 276 kr

KARLSHAMNS KOMMUN 2120000845 2 989 890 kr 746 123 kr 3 736 013 kr

KARLSKOGA KOMMUN 2120001991 2 788 835 kr 697 142 kr 3 485 977 kr

KARLSKRONA KOMMUN 2120000829 6 555 825 kr 1 619 743 kr 8 175 568 kr

KARLSTADS KOMMUN 2120001850 8 345 867 kr 2 053 995 kr 10 399 862 kr

KATRINEHOLMS KOMMUN 2120000340 3 445 655 kr 856 513 kr 4 302 168 kr

KILS KOMMUN 2120001751 1 192 772 kr 297 981 kr 1 490 753 kr

KINDA KOMMUN 2120000399 923 322 kr 230 139 kr 1 153 461 kr

KIRUNA KOMMUN 2120002783 2 022 347 kr 505 018 kr 2 527 365 kr

KLIPPANS KOMMUN 2120000928 1 682 145 kr 412 612 kr 2 094 757 kr

KNIVSTA KOMMUN 2120003013 2 504 055 kr 633 101 kr 3 137 156 kr

KRAMFORS KOMMUN 2120002429 1 532 975 kr 381 469 kr 1 914 444 kr

KRISTIANSTADS KOMMUN 2120000951 8 506 830 kr 2 114 965 kr 10 621 795 kr

KRISTINEHAMNS KOMMUN 2120001868 2 134 962 kr 533 530 kr 2 668 492 kr

KROKOMS KOMMUN 2120002478 1 734 030 kr 438 345 kr 2 172 375 kr

KUMLA KOMMUN 2120001975 2 409 129 kr 603 419 kr 3 012 548 kr

KUNGSBACKA KOMMUN 2120001256 9 915 397 kr 2 466 753 kr 12 382 150 kr

KUNGSÖRS KOMMUN 2120002056 883 229 kr 219 173 kr 1 102 402 kr

KUNGÄLVS KOMMUN 2120001371 4 766 372 kr 1 202 891 kr 5 969 263 kr

KÄVLINGE KOMMUN 2120001058 3 847 766 kr 968 658 kr 4 816 424 kr

KÖPINGS KOMMUN 2120002114 2 524 691 kr 628 714 kr 3 153 405 kr

LAHOLMS KOMMUN 2120001223 2 449 222 kr 611 607 kr 3 060 829 kr

LANDSKRONA KOMMUN 2120001140 4 538 194 kr 1 135 195 kr 5 673 389 kr

LAXÅ KOMMUN 2120001918 480 529 kr 121 210 kr 601 739 kr

LEKEBERGS KOMMUN 2120002981 899 738 kr 231 308 kr 1 131 046 kr

LEKSANDS KOMMUN 2120002163 1 382 625 kr 348 132 kr 1 730 757 kr

LERUMS KOMMUN 2120001447 5 255 744 kr 1 327 757 kr 6 583 501 kr

LESSEBO KOMMUN 2120000613 940 421 kr 234 233 kr 1 174 654 kr

LIDINGÖ KOMMUN 2120000191 5 538 165 kr 1 379 223 kr 6 917 388 kr

LIDKÖPINGS KOMMUN 2120001694 3 817 107 kr 949 505 kr 4 766 612 kr

LILLA EDETS KOMMUN 2120001496 1 340 174 kr 339 213 kr 1 679 387 kr

LINDESBERGS KOMMUN 2120002015 2 223 992 kr 551 806 kr 2 775 798 kr

LINKÖPINGS KOMMUN 2120000449 15 696 480 kr 3 870 978 kr 19 567 458 kr

LJUNGBY KOMMUN 2120000670 2 643 792 kr 660 735 kr 3 304 527 kr
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LJUSDALS KOMMUN 2120002320 1 718 700 kr 425 332 kr 2 144 032 kr

LJUSNARSBERGS KOMMUN 2120001959 356 122 kr 85 388 kr 441 510 kr

LOMMA KOMMUN 2120001066 3 265 825 kr 815 574 kr 4 081 399 kr

LUDVIKA KOMMUN 2120002270 2 473 985 kr 626 521 kr 3 100 506 kr

LULEÅ KOMMUN 2120002742 6 977 982 kr 1 693 434 kr 8 671 416 kr

LUNDS KOMMUN 2120001132 11 996 116 kr 2 940 189 kr 14 936 305 kr

LYCKSELE KOMMUN 2120002635 1 147 962 kr 287 308 kr 1 435 270 kr

LYSEKILS KOMMUN 2120001389 1 198 079 kr 297 689 kr 1 495 768 kr

MALMÖ KOMMUN 2120001124 31 446 025 kr 7 949 433 kr 39 395 458 kr

MALUNG-SÄLENS KOMMUN 2120002148 840 778 kr 210 546 kr 1 051 324 kr

MALÅ KOMMUN 2120002866 285 369 kr 69 597 kr 354 966 kr

MARIESTADS KOMMUN 2120001686 2 179 182 kr 551 660 kr 2 730 842 kr

MARKARYDS KOMMUN 2120000654 992 896 kr 247 392 kr 1 240 288 kr

MARKS KOMMUN 2120001504 3 507 564 kr 876 398 kr 4 383 962 kr

MELLERUDS KOMMUN 2120001488 831 344 kr 210 400 kr 1 041 744 kr

MJÖLBY KOMMUN 2120000480 2 729 284 kr 692 463 kr 3 421 747 kr

MORA KOMMUN 2120002213 1 839 569 kr 455 452 kr 2 295 021 kr

MOTALA KOMMUN 2120002817 4 176 766 kr 1 052 146 kr 5 228 912 kr

MULLSJÖ KOMMUN 2120001603 772 973 kr 193 293 kr 966 266 kr

MUNKEDALS KOMMUN 2120001330 1 000 561 kr 250 608 kr 1 251 169 kr

MUNKFORS KOMMUN 2120001801 311 312 kr 78 078 kr 389 390 kr

MÖLNDALS KOMMUN 2120001363 7 146 610 kr 1 786 425 kr 8 933 035 kr

MÖNSTERÅS KOMMUN 2120000720 1 215 177 kr 300 759 kr 1 515 936 kr

MÖRBYLÅNGA KOMMUN 2120000704 1 498 777 kr 380 299 kr 1 879 076 kr

NACKA KOMMUN 2120000167 12 332 780 kr 3 104 386 kr 15 437 166 kr

NORA KOMMUN 2120002007 1 023 555 kr 252 070 kr 1 275 625 kr

NORBERGS KOMMUN 2120002072 518 263 kr 129 252 kr 647 515 kr

NORDANSTIGS KOMMUN 2120002312 890 894 kr 222 974 kr 1 113 868 kr

NORDMALINGS KOMMUN 2120002536 649 745 kr 156 301 kr 806 046 kr

NORRKÖPINGS KOMMUN 2120000456 14 130 488 kr 3 540 246 kr 17 670 734 kr

NORRTÄLJE KOMMUN 2120000217 5 386 047 kr 1 347 788 kr 6 733 835 kr

NORSJÖ KOMMUN 2120002858 366 145 kr 91 529 kr 457 674 kr

NYBRO KOMMUN 2120000753 1 876 125 kr 468 758 kr 2 344 883 kr

NYKVARNS KOMMUN 2120002999 1 362 579 kr 344 331 kr 1 706 910 kr

NYKÖPINGS KOMMUN 2120002940 5 627 196 kr 1 410 513 kr 7 037 709 kr

NYNÄSHAMNS KOMMUN 2120000233 2 725 747 kr 686 029 kr 3 411 776 kr

NÄSSJÖ KOMMUN 2120000548 3 218 657 kr 801 245 kr 4 019 902 kr

OCKELBO KOMMUN 2120002288 484 656 kr 125 158 kr 609 814 kr

OLOFSTRÖMS KOMMUN 2120000811 1 170 367 kr 288 477 kr 1 458 844 kr

ORSA KOMMUN 2120002189 584 299 kr 138 902 kr 723 201 kr

ORUST KOMMUN 2120001314 1 275 317 kr 315 819 kr 1 591 136 kr

OSBY KOMMUN 2120000902 1 293 005 kr 322 399 kr 1 615 404 kr

OSKARSHAMNS KOMMUN 2120000761 2 573 628 kr 641 873 kr 3 215 501 kr

OVANÅKERS KOMMUN 2120002304 1 026 503 kr 256 018 kr 1 282 521 kr

OXELÖSUNDS KOMMUN 2120000324 1 057 163 kr 266 253 kr 1 323 416 kr

PAJALA KOMMUN 2120002718 489 373 kr 120 625 kr 609 998 kr

PARTILLE KOMMUN 2120001272 4 430 886 kr 1 107 853 kr 5 538 739 kr

PERSTORPS KOMMUN 2120000910 788 303 kr 197 241 kr 985 544 kr

PITEÅ KOMMUN 2120002759 3 886 680 kr 963 249 kr 4 849 929 kr

RAGUNDA KOMMUN 2120002452 449 869 kr 113 022 kr 562 891 kr

REGION GOTLAND 2120000803 5 285 814 kr 1 308 457 kr 6 594 271 kr

ROBERTSFORS KOMMUN 2120002551 619 675 kr 155 424 kr 775 099 kr

RONNEBY KOMMUN 2120000837 2 926 802 kr 727 993 kr 3 654 795 kr

RÄTTVIKS KOMMUN 2120002171 881 460 kr 215 664 kr 1 097 124 kr

SALA KOMMUN 2120002098 2 154 419 kr 542 156 kr 2 696 575 kr

SALEMS KOMMUN 2120002874 2 113 147 kr 532 214 kr 2 645 361 kr

SANDVIKENS KOMMUN 2120002346 3 758 736 kr 928 889 kr 4 687 625 kr

SIGTUNA KOMMUN 2120000225 5 351 260 kr 1 364 310 kr 6 715 570 kr

SIMRISHAMNS KOMMUN 2120000969 1 461 632 kr 362 169 kr 1 823 801 kr

SJÖBO KOMMUN 2120001090 1 800 656 kr 448 580 kr 2 249 236 kr

SKARA KOMMUN 2120001702 1 797 118 kr 444 925 kr 2 242 043 kr

SKELLEFTEÅ KOMMUN 2120002643 6 778 696 kr 1 690 949 kr 8 469 645 kr

SKINNSKATTEBERGS KOMMUN 2120002023 362 018 kr 91 237 kr 453 255 kr

SKURUPS KOMMUN 2120001082 1 624 363 kr 399 160 kr 2 023 523 kr

SKÖVDE KOMMUN 2120001710 5 124 262 kr 1 289 303 kr 6 413 565 kr

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2120002205 943 959 kr 239 058 kr 1 183 017 kr
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2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  4 (5)  

SOLLEFTEÅ KOMMUN 2120002437 1 649 716 kr 413 197 kr 2 062 913 kr

SOLLENTUNA KOMMUN 2120000134 8 813 425 kr 2 187 779 kr 11 001 204 kr

SOLNA KOMMUN 2120000183 5 611 866 kr 1 414 899 kr 7 026 765 kr

SORSELE KOMMUN 2120002585 189 263 kr 46 057 kr 235 320 kr

SOTENÄS KOMMUN 2120001322 617 317 kr 151 476 kr 768 793 kr

STAFFANSTORPS KOMMUN 2120001017 3 129 627 kr 788 378 kr 3 918 005 kr

STENUNGSUNDS KOMMUN 2120001298 2 932 109 kr 735 888 kr 3 667 997 kr

STOCKHOLMS KOMMUN 2120000142 83 781 778 kr 21 019 230 kr 104 801 008 kr

STORFORS KOMMUN 2120001785 348 457 kr 84 803 kr 433 260 kr

STORUMANS KOMMUN 2120002577 470 505 kr 117 994 kr 588 499 kr

STRÄNGNÄS KOMMUN 2120000365 3 874 298 kr 978 016 kr 4 852 314 kr

STRÖMSTADS KOMMUN 2120001405 1 229 917 kr 311 579 kr 1 541 496 kr

STRÖMSUNDS KOMMUN 2120002486 951 034 kr 239 204 kr 1 190 238 kr

SUNDBYBERGS KOMMUN 2120000175 4 243 981 kr 1 088 260 kr 5 332 241 kr

SUNDSVALLS KOMMUN 2120002411 9 589 935 kr 2 381 657 kr 11 971 592 kr

SUNNE KOMMUN 2120001843 1 134 991 kr 284 237 kr 1 419 228 kr

SURAHAMMARS KOMMUN 2120002031 974 618 kr 242 420 kr 1 217 038 kr

SVALÖVS KOMMUN 2120000993 1 500 546 kr 376 351 kr 1 876 897 kr

SVEDALA KOMMUN 2120001074 2 710 417 kr 695 826 kr 3 406 243 kr

SVENLJUNGA KOMMUN 2120001512 1 014 122 kr 249 585 kr 1 263 707 kr

SÄFFLE KOMMUN 2120001900 1 387 932 kr 341 406 kr 1 729 338 kr

SÄTERS KOMMUN 2120002247 1 008 226 kr 254 995 kr 1 263 221 kr

SÄVSJÖ KOMMUN 2120000563 1 242 299 kr 310 409 kr 1 552 708 kr

SÖDERHAMNS KOMMUN 2120002353 2 270 571 kr 566 428 kr 2 836 999 kr

SÖDERKÖPINGS KOMMUN 2120000464 1 474 604 kr 374 012 kr 1 848 616 kr

SÖDERTÄLJE KOMMUN 2120000159 10 166 569 kr 2 550 679 kr 12 717 248 kr

SÖLVESBORGS KOMMUN 2120000852 1 588 398 kr 393 604 kr 1 982 002 kr

TANUMS KOMMUN 2120001348 1 087 822 kr 273 271 kr 1 361 093 kr

TIBRO KOMMUN 2120001660 1 057 163 kr 265 522 kr 1 322 685 kr

TIDAHOLMS KOMMUN 2120001736 1 181 570 kr 294 472 kr 1 476 042 kr

TIERPS KOMMUN 2120000266 1 952 774 kr 502 679 kr 2 455 453 kr

TIMRÅ KOMMUN 2120002395 1 732 851 kr 422 701 kr 2 155 552 kr

TINGSRYDS KOMMUN 2120000621 1 110 227 kr 270 932 kr 1 381 159 kr

TJÖRNS KOMMUN 2120001306 1 434 510 kr 363 338 kr 1 797 848 kr

TOMELILLA KOMMUN 2120000886 1 295 364 kr 316 843 kr 1 612 207 kr

TORSBY KOMMUN 2120001777 888 536 kr 219 465 kr 1 108 001 kr

TORSÅS KOMMUN 2120000696 643 260 kr 157 910 kr 801 170 kr

TRANEMO KOMMUN 2120001462 1 147 373 kr 287 015 kr 1 434 388 kr

TRANÅS KOMMUN 2120000597 1 874 356 kr 458 815 kr 2 333 171 kr

TRELLEBORGS KOMMUN 2120001199 4 446 805 kr 1 115 602 kr 5 562 407 kr

TROLLHÄTTANS KOMMUN 2120001546 6 003 364 kr 1 483 181 kr 7 486 545 kr

TROSA KOMMUN 2120002957 1 440 407 kr 364 069 kr 1 804 476 kr

TYRESÖ KOMMUN 2120000092 5 672 006 kr 1 416 654 kr 7 088 660 kr

TÄBY KOMMUN 2120000118 8 495 038 kr 2 136 166 kr 10 631 204 kr

TÖREBODA KOMMUN 2120001678 827 806 kr 206 306 kr 1 034 112 kr

UDDEVALLA KOMMUN 2120001397 5 574 721 kr 1 399 108 kr 6 973 829 kr

ULRICEHAMNS KOMMUN 2120001579 2 353 116 kr 585 289 kr 2 938 405 kr

UMEÅ KOMMUN 2120002627 11 869 940 kr 2 935 364 kr 14 805 304 kr

UPPLANDS VÄSBY KOMMUN 2120000019 4 865 425 kr 1 220 583 kr 6 086 008 kr

UPPLANDS-BRO KOMMUN 2120000100 3 364 879 kr 849 934 kr 4 214 813 kr

UPPSALA KOMMUN 2120003005 21 694 538 kr 5 403 579 kr 27 098 117 kr

UPPVIDINGE KOMMUN 2120000605 941 011 kr 230 285 kr 1 171 296 kr

VADSTENA KOMMUN 2120002825 587 837 kr 146 066 kr 733 903 kr

VAGGERYDS KOMMUN 2120000522 1 536 512 kr 386 440 kr 1 922 952 kr

VALDEMARSVIKS KOMMUN 2120000431 614 959 kr 156 009 kr 770 968 kr

VALLENTUNA KOMMUN 2120000027 4 154 951 kr 1 033 284 kr 5 188 235 kr

VANSBRO KOMMUN 2120002130 607 883 kr 151 476 kr 759 359 kr

VARA KOMMUN 2120002924 1 529 437 kr 381 761 kr 1 911 198 kr

VARBERGS KOMMUN 2120001249 6 300 526 kr 1 580 997 kr 7 881 523 kr

VAXHOLMS KOMMUN 2120002908 1 438 638 kr 356 028 kr 1 794 666 kr

VELLINGE KOMMUN 2120001033 4 182 073 kr 1 049 075 kr 5 231 148 kr

VETLANDA KOMMUN 2120000571 2 721 619 kr 684 129 kr 3 405 748 kr

VILHELMINA KOMMUN 2120002601 601 987 kr 146 066 kr 748 053 kr

VIMMERBY KOMMUN 2120000787 1 439 817 kr 358 367 kr 1 798 184 kr

VINDELNS KOMMUN 2120002544 511 778 kr 131 006 kr 642 784 kr

VINGÅKERS KOMMUN 2120000308 917 426 kr 223 559 kr 1 140 985 kr
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2021-06-30  Dnr:2021:1390 Beslutsbilaga 
sid.  5 (5)  

VÅRGÅRDA KOMMUN 2120001454 1 211 050 kr 309 093 kr 1 520 143 kr

VÄNERSBORGS KOMMUN 2120001538 3 959 791 kr 980 648 kr 4 940 439 kr

VÄNNÄS KOMMUN 2120002841 938 063 kr 233 502 kr 1 171 565 kr

VÄRMDÖ KOMMUN 2120000035 5 217 420 kr 1 298 953 kr 6 516 373 kr

VÄRNAMO KOMMUN 2120000555 3 474 546 kr 860 461 kr 4 335 007 kr

VÄSTERVIKS KOMMUN 2120000779 3 153 800 kr 793 496 kr 3 947 296 kr

VÄSTERÅS KOMMUN 2120002080 15 191 188 kr 3 787 199 kr 18 978 387 kr

VÄXJÖ KOMMUN 2120000662 9 463 760 kr 2 346 420 kr 11 810 180 kr

YDRE KOMMUN 2120000381 316 029 kr 78 078 kr 394 107 kr

YSTAD KOMMUN 2120001181 2 686 243 kr 677 988 kr 3 364 231 kr

ÅMÅLS KOMMUN 2120001587 1 189 824 kr 291 987 kr 1 481 811 kr

ÅNGE KOMMUN 2120002387 767 077 kr 191 246 kr 958 323 kr

ÅRE KOMMUN 2120002494 1 144 424 kr 287 015 kr 1 431 439 kr

ÅRJÄNGS KOMMUN 2120001835 900 917 kr 219 319 kr 1 120 236 kr

ÅSELE KOMMUN 2120002791 234 663 kr 58 193 kr 292 856 kr

ÅSTORPS KOMMUN 2120000936 1 870 229 kr 477 092 kr 2 347 321 kr

ÅTVIDABERGS KOMMUN 2120000415 1 040 654 kr 259 527 kr 1 300 181 kr

ÄLMHULTS KOMMUN 2120000647 1 929 779 kr 490 397 kr 2 420 176 kr

ÄLVDALENS KOMMUN 2120002197 624 392 kr 155 424 kr 779 816 kr

ÄLVKARLEBY KOMMUN 2120000258 922 733 kr 235 402 kr 1 158 135 kr

ÄLVSBYNS KOMMUN 2120002734 719 319 kr 175 309 kr 894 628 kr

ÄNGELHOLMS KOMMUN 2120000977 4 065 920 kr 1 022 026 kr 5 087 946 kr

ÖCKERÖ KOMMUN 2120001280 1 328 381 kr 325 762 kr 1 654 143 kr

ÖDESHÖGS KOMMUN 2120000373 465 199 kr 115 800 kr 580 999 kr

ÖREBRO KOMMUN 2120001967 15 264 300 kr 3 795 533 kr 19 059 833 kr

ÖRKELLJUNGA KOMMUN 2120000878 1 011 174 kr 250 755 kr 1 261 929 kr

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN 2120002445 5 353 619 kr 1 342 232 kr 6 695 851 kr

ÖSTERSUNDS KOMMUN 2120002528 6 020 463 kr 1 498 533 kr 7 518 996 kr

ÖSTERÅKERS KOMMUN 2120002890 5 273 433 kr 1 327 610 kr 6 601 043 kr

ÖSTHAMMARS KOMMUN 2120000290 1 936 265 kr 491 421 kr 2 427 686 kr

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN 2120000860 1 623 774 kr 401 207 kr 2 024 981 kr

ÖVERKALIX KOMMUN 2120002684 221 692 kr 55 561 kr 277 253 kr

ÖVERTORNEÅ KOMMUN 2120002700 314 260 kr 75 299 kr 389 559 kr

Totalt 1 000 000 000 kr 250 000 000 kr 1 250 000 000 kr

Kontroll av att beslutsbilagan överensstämmer med databas
och andra kontroller enligt rutinbeskrivningen är gjord av Nils-Henrik Jansson
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Lina Fahlgren 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-07   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN376 133 

 

 

 

Andelstal för mottagande av ensamkommande barn 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Migrationsverket tar i december beslut om preliminära andelstal för 
mottagande av ensamkommande barn under 2022. Härryda kommuns 
preliminära andelstal är 4,39. Möjlighet finns att lämna synpunkter på 
förslaget och föreslå omfördelningar av andelstal mellan kommuner inom 
länet.  
 
Det preliminära andelstalet för 2022 är något högre i jämförelse med 
tidigare år. Ökningen beror på att kommunen har haft ett lägre mottagande 
av asylsökande. Under 2019 anvisades fyra ensamkommande barn, under 
2020 kom tre barn och hittills i år har vi inte tagit emot något barn.  
Förvaltningens bedömning är att föreslaget kommuntal är rimligt utifrån 
tidigare års mottagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 7 september 2021 
 Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2022, Länsstyrelsen daterad 2021-08-20  
 Ensamkommande barn, anvisningsstandard/anvisning/andelsmodell,  
 Informationsbrev om preliminära anvisningsandelar för mottagande 

av ensamkommande barn 2022, Länsstyrelsen daterad 2021-08-21 
 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkom den 20 augusti 2021 med 
information om preliminära andelstal för mottagande av ensamkommande 
barn 2022. Andelarna fastställs i december av Migrationsverket. Möjlighet 
finns att inkomma med önskemål om eventuella omfördelningar av andelstal 
med andra kommuner inom Västra Götaland. Önskemål om omfördelningar 
ska vara förankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner. 
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Det har inte kommit förvaltningen tillkänna att annan kommun i länet är 
intresserad av en omfördelning av mottagandet av ensamkommande barn. 
Härryda kommun föreslås ett andelstal på 4,39. 
 
Kommunanvisningar av ensamkommande barn fördelas enligt en modell där 
varje kommun tilldelas en andel, som uttrycks i ett promilletal. Andelstalet 
sätts sedan i relation till det totala antalet anvisningar som gjorts i Sverige 
sedan 1 januari 2016. Andelstalet beräknas utifrån kommunens folkmängd, 
mottagande av nyanlända och ensamkommande barn, antal boendedygn för 
asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 
inom kommunen samt antal boendedygn för ensamkommande barn som haft 
kommunen som ankomstkommun. 
 
Mottagande av ensamkommande barn i Härryda kommun 

År Andelstal Antal anvisade 
barn 

2019 3,98 4 

2020 3,83 3 

2021 (tom 31/8) 3,91 0 

Förslag 2022 4,39  

  
Antalet boendedygn för asylsökande som är inskrivna i Migrationsverkets 
mottagningssystem har varit lägre under 2021 i jämförelse med år 2020. Av 
denna anledning har kommunen fått ett högre preliminärt andelstal för 
mottagande av ensamkommande barn.  
 
Utöver de anvisade barnen i tabellen ovan har Härryda kommun varit 
ankomstkommun för tre barn under 2021 och ytterligare ett fåtal barn under 
de tidigare åren. Den kommun där de ensamkommande barnen först tar en 
myndighetskontakt blir ankomstkommun och ansvarar bland annat för att 
ordna tillfälligt boende till dess att Migrationsverket har utsett en 
anvisningskommun. 
 
Statlig ersättning utgår till anvisningskommunen och består av ett 
schablonbelopp. För ensamkommande barn under 18 år är 
dygnsersättningen 1350 kronor och för ungdomar mellan 18–21 år är 
dygnsersättningen 750 kronor. Statlig ersättning utgår även för mottagandet 
av ankomstbarn. 
 
Förvaltningens bedömning  
Förvaltningens bedömning är att välfärdsnämnden inte lämnar några 
synpunkter till Länsstyrelsen i Västra Götalands län på preliminärt andelstal 
för 2022. Förvaltningens bedömning är att föreslaget andelstal är rimligt 
utifrån tidigare års mottagande av ensamkommande barn.  
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Lena Lager Susanne Grabe 
Sektorschef  Verksamhetschef
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Postadress: 
403 40 Göteborg 
 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl) 
 
   

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post: 
vastragotaland@lansstyrelsen.se  

 

Bilaga 1: Preliminära anvisningsandelar för 

mottagande av ensamkommande barn 2022

  

Kommun Förslag  

Ale 2,96 

Alingsås 4,1 

Bengtsfors 1,59 

Bollebygd 1,21 

Borås 9,61 

Dals-Ed 1 

Essunga 1 

Falköping 3,05 

Färgelanda 1,09 

Grästorp 1 

Gullspång 1 

Göteborg 49,85 

Götene 1,43 

Herrljunga 1,45 

Hjo 1,74 

Härryda 4,39 

Karlsborg 1 

Kungälv 4,5 

Lerum 4,06 

Lidköping 3,68 

Lilla Edet 1,15 

Lysekil 1,45 

Mariestad 2,26 

Mark 3,24 

Mellerud 1 

Munkedal 1 

Mölndal 6,36 

Orust 1,95 
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Partille 3,56 

Skara 1,78 

Skövde 4,87 

Sotenäs 1 

Stenungsund 2,9 

Strömstad 1,26 

Svenljunga 1 

Tanum 1,59 

Tibro 1,09 

Tidaholm 1,21 

Tjörn 1,92 

Tranemo 1 

Trollhättan 5,43 

Töreboda 1 

Uddevalla 5,03 

Ulricehamn 3,5 

Vara 1,99 

Vårgårda 1,15 

Vänersborg 3,19 

Åmål 1,88 

Öckerö 1,25 
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Ensamkommande barn 
Anvisningsstandard 

Anvisnings/Andelsmodell 
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Justerad anvisningsmodell för ensamkommande barn 
– övergripande och fördjupande beskrivning 
 

Bakgrund 
Den justerade anvisningsmodellen har tillkommit efter det att regeringen 

sommaren 2018 tillförde ett uppdrag till Migrationsverket regleringsbrev att 

justera modellen på ett sätt som ska underlätta för kommuner att omfördela 

sina andelar inom länet. Den justerade modellen ska ses som en påbyggnad 

på den gamla modellen. Nu kommer kommuner kunna välja att omfördela 

hela sin andel (eller del av andel) till en annan mottagande kommun, utan 

hänsyn till en lägsta andelsnivå, om så önskas.  

 

Den justerade modellen träder i kraft den 1 januari 2019. Därmed kommer 

de eventuella omfördelningar som diskuteras regionalt – med kommuner 

och länsstyrelser - under hösten 2018 att tillämpas inom ramen för den nya 

justerade anvisningsmodellen.   

 

Dokumentets upplägg 
Dokumentet inleds med ett antal punktsatser som sammanfattar kärnan i den 

justerade modellen. Därefter följer ett avsnitt med beskrivande text av 

övergripande karaktär. I det sista avsnittet återfinns fördjupande förklaringar 

och exempel. 

 

Sammanfattande punktsatser 
Den justerade modellen syftar till att… 

• förbättra möjligheterna för regional samverkan genom att underlätta 

omfördelning av andelar mellan kommuner inom ett län. 

 

Den justerade modellen innebär möjlighet för… 

• en kommun att omfördela delar av, eller hela, sin andel till en (1) 

annan mottagande kommun 

• flera kommuner inom länet att göra samma sak, även till en och 

samma mottagande kommun. 

 

Begränsningar/villkor i den justerade modellen består av att… 

• en specifik kommun måste pekas ut som mottagare av en annan 

kommuns andel 

• en kommun som omfördelar delar av, eller hela, sin andel bara kan 

göra det till en (1) mottagande kommun 

• omfördelning bara kan ske en gång om året och den omfördelade 

andelen gäller sedan under hela nästkommande kalenderår 

• en kommun som tagit emot andel inte samtidigt kan ge bort andel 

• den andel som blivit, eller som kvarstår, efter det att omfördelning 

skett ligger till grund för den rörliga schablonersättningen enligt 

förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § 

tredje stycket  

o Rätten till den fasta ersättningen om 500.000 kr påverkas 

inte. 
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Utfallet av en omfördelning kan beskrivas som att… 

• en kommun som mottagit extra andel kan komma att få anvisningar 

både av egen kraft (utifrån kommunens egen ordinarie andel) och 

utifrån den mottagna extra andelen 

• storleken på utfallet i antal anvisningar är beroende av både den egna 

kommunens måluppfyllelse samt måluppfyllelsen för den kommun 

som man tagit emot andel från 

• en kommun som tagit emot en annan kommuns hela andel kommer 

att få anvisningar på grund av den mottagna andelen enbart om den 

kommun som givit andelen skulle ha fått anvisning om den 

kommunen behållit andelen 

• en kommun som mottagit del av en andel från en annan kommun 

kommer att få anvisningar med anledning av omfördelningen enbart 

om givande kommun inte ska få anvisningen i förhållande till den 

andel kommunen behöll 

• en kommun som mottagit andel från en annan kommun med väldigt 

hög måluppfyllelse alltså inte per automatik kan räkna med att man 

får extra anvisningar (självfallet beroende på hur många ensam-

kommande barn som söker asyl under det aktuella året) 

• det totala antalet anvisningar till ett enskilt län blir lika stort om 

omfördelning skett inom länet som om omfördelning inte ägt rum 

• en omfördelning som ägt rum inom ett län inte påverkar utfallet av 

antal anvisningar i ett annat län 

• kommuner som ligger i ett län där omfördelning skett, men som inte 

själva är del i omfördelningen, inte påverkas avseende utfallet av 

antal anvisningar 

• konsekvenserna av en omfördelning helt stannar inom länet och 

mellan de kommuner som ingår i omfördelningen 

• en kommun som tagit emot andel av en annan kommun och då 

omfördelningsåret är över, kommer att ha den måluppfyllelse man 

nått med enbart de anvisningar som grund som kommunen fått av 

egen kraft. Det kommer alltså inte uppstå en anvisningsskuld eller 

anvisningsöverskott på grund av att kommunen året innan varit del i 

en omfördelning 

• en kommun som omfördelat hela sin andel eller del av sin andel till 

en annan kommun, kommer då omfördelningsåret är över, att ha en 

måluppfyllelse som är opåverkad av att kommunen under före-

gående år ingått i en omfördelning i förhållande till om kommunen 

själv tagit emot sin andel. Det vill säga, måluppfyllelsen har på-

verkats så som om kommunen som omfördelade andelen själv hade 

tagit emot anvisningarna som omfördelades. 
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Beskrivning av den justerade modellen 
Då utjämnande anvisning av ett ensamkommande barn ska ske kommer IT-

stödet att identifiera den kommun i landet som för ögonblicket har lägst 

måluppfyllelse. Om det är en kommun som inte genomfört en omfördelning 

av sin andel så anvisas den kommunen, helt i enlighet med de principer som 

gäller i den grundläggande modellen. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse ingår i 

en omfördelning genom att man tagit emot andelar så kommer anvisningen 

ske till den kommunen och kommunens måluppfyllelse kommer att justeras 

uppåt. En sådan anvisning sker alltså i förhållande till kommunens egen 

ordinarie andel och måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse 

däremot har omfördelat hela sin andel till en annan kommun i länet så 

kommer anvisningen istället riktas till den kommun i länet som varit 

mottagare av den omfördelade andelen. Måluppfyllelsen för den givande 

kommunen räknas då upp i rätt omfattning genom att en s.k. skugg-

anvisning1 bokförs den kommunen. För den mottagande kommunen 

redovisas denna anvisning som en s.k. omfördelad anvisning2 som inte ger 

tillskott till den kommunens måluppfyllelse. 

 

Om den kommun som IT-stödet identifierar med lägst måluppfyllelse har 

omfördelat del av sin andel till en annan kommun i länet så kommer 

kommunen som omfördelat del av sin andel att få anvisningen om dess 

måluppfyllnad baserat på den kvarvarande andelen, exkluderat skugg-

anvisningar, är mindre än 100 %. Annars anvisas kommunen som mottagit 

den omfördelade andelen.  

 

 
 

 
1 Begreppet skugganvisning betecknar en administrativ anvisning i syfte att räkna ut 

kommunens ordinarie måluppfyllelse  
2 Begreppet omfördelad anvisning innebär en registrering av en faktiskt genomförd 

anvisning, men som inte ska tillgodoräknas kommunens måluppfyllelse 
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En kommun som har en måluppfyllelse över 100% kan av egen kraft aldrig 

få en utjämnande anvisning så länge måluppfyllelsen förblir över 100%. För 

varje anvisning som sker till någon annan kommun i landet så sjunker dock 

måluppfyllelsen för alla andra kommuner. Först då en kommun har under 

100% måluppfyllelse så kan kommunen bli aktuell för en utjämnande 

anvisning förutsatt att den har den lägsta måluppfyllelsen bland alla 

kommuner. Detta gäller alltså även en kommun som omfördelat sin andel 

till en annan kommun. 

 

Om en kommun tar emot en andel från en annan kommun som har en 

måluppfyllelse över 100% så kan den mottagande kommunen alltså inte få 

några anvisningar som är kopplade till omfördelningen förrän den första 

kommunens måluppfyllelse sjunkit så långt att den blivit den lägsta i landet. 

Den exakta principen för hur utjämnande anvisningar sker idag överförs 

alltså oförändrat till den justerade modellen när det är fråga om omfördelade 

andelar. 

Exempel 1 

Kommun A har en andel om 5 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B har en andel om 2 promille och en måluppfyllelse om 200% 

 

Kommun B omfördelar sin andel (2 promille) till kommun A. Eftersom 

det, om omfördelning inte skett, skulle ha dröjt länge innan kommun B 

fått en anvisning så kommer det på samma sätt att dröja länge innan 

kommun A får en anvisning som har sin grund i att kommunen tagit emot 

2 extra promille från kommun B. Däremot kan kommun A, på grund av 

sin egen låga måluppfyllelse, räkna med att få anvisningar av egen kraft. 

 

Om man antar att orsaken till att en kommun tar emot extra andelar är att 

kommunen också vill ha fler anvisningar så kan ovanstående effekt tyckas 

vara ologisk. Men effekten är både logisk och önskvärd. Om utfallet ovan 

istället blivit att kommun A fått anvisningar utifrån sin egen måluppfyllelse 

men i relation till andelen 7 promille så hade det i praktiken inneburit att fler 

anvisningar gått till kommungruppen A+B än vad fallet varit om omfördel-

ning inte skett. Därigenom hade även fler anvisningar gått till det län där 

kommun A och B ligger än om kommunerna inte omfördelat och slutligen 

skulle därmed färre anvisningar ha gått till andra kommuner och län än vad 

annars varit fallet. Med denna logik stannar effekten av omfördelning inom 

länet och mellan inblandade kommuner.  

 

Ovan beskriven effekt av ingående måluppfyllelse måste alltså beaktas i de 

samtal som förs kring regionala omfördelningar. Tar en kommun emot andel 

från kommun med låg måluppfyllelse så kommer mottagande kommun få 

ett högre utfall av anvisningar, kopplade till omfördelningen, än en kommun 

som tagit emot andel från kommun med hög måluppfyllelse. 

Exempel 2 

Kommun A har en andel om 4 promille och en måluppfyllelse om 250% 

Kommun B har en andel om 3 promille och en måluppfyllelse om 80% 

Kommun B omfördelar sin andel (3 promille) till kommun A. Om kommun 

B behållit sin andel hade de strax varit föremål för en första anvisning. 

IT-stödet kommer att identifiera kommun B som mottagare av nästa 

anvisning och då kommunen omfördelat sin andel till kommun A så 

kommer anvisningen istället att omfördelas till kommun A. Eftersom 

kommun A har en hög måluppfyllelse kommer det dock att dröja länge 

innan kommun A får en anvisning av egen kraft. 
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Den rörliga schablonersättning som kommunen enligt förordning 

(2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 7 § tredje stycket med 

automatik får utbetalad är uträknad utifrån kommunens andel. En kommun 

som tagit emot andel/ar kommer att få en högre sådan ersättning och en 

kommun som lämnat bort del av eller hela sin andel kommer att få en lägre 

ersättning, eller ingen alls. Den fasta ersättningen om 500.000 kronor 

påverkas inte av att en eventuell omfördelning gjorts. 

 
Anknytningsanvisningar 

I första hand genomförs utjämnande anvisningar. Om barnet av någon 

anledning har anknytning till en viss kommun kan det dock, utifrån barnets 

bästa, bli aktuellt att genomföra en s.k. anknytningsanvisning. Sådan 

anvisning sker utan hänsyn till kommunens måluppfyllelse och oavsett om 

kommunen omfördelat delar av, eller hela, sin andel. En anknytnings-

anvisning ger dock tillskott till kommunens måluppfyllelse. 

 

Uträkning av måluppfyllelse 

I samband med att den nya justerade anvisningsmodellen träder i kraft så 

införs det också en viss förändring i sättet som måluppfyllelsen räknas ut. 

Det justerade uträkningssättet tar sitt avstamp i att andelstalen kommer att 

periodiseras. Detta får till följd att om en kommuns andel ändras (vid års-

skifte) så kommer inte kommunens måluppfyllelse att ändras, vilket varit 

fallet då det gamla sättet att räkna använts. Närmare beskrivning av sättet att 

räkna återfinns i bilagan. 

 

 
Fördjupning genom exempel och diagram 

Förändringar avseende beräkning av måluppfyllelse 

Sättet måluppfyllelse hittills räknats ut på är genom att räkna fram alla 

anvisningar som gjorts till kommunen sedan den 1 januari 2016. Därefter 

beräknas det hur många anvisningar som skulle ha gått till kommunen om 

den hade haft exakt 100% måluppfyllelse. Detta görs genom att ta alla 

anvisningar som gjorts till alla kommuner från och med 1 januari 2016 och 

sedan multiplicera med kommunens andel. 

 

Anta att en kommun har tagit emot 53 anvisningar och att det totalt har 

gjorts 5077 anvisningar till alla kommuner. Andelstalet för kommunen är 

11,45 ‰. Antalet anvisningar kommunen borde ha fått blir då 5077*0,01145 

=58,13. Med hjälp av dessa tal räknas sedan måluppfyllelsen ut: 

         53           53 

------------------ = --------- = 91,17% 

5077*0,01145      58,13 

  

Detta sätt att räkna på innebär alltså en omedelbar koppling mellan 

måluppfyllelsen, kommunens andel och antal gjorda anvisningar. Det har 

inneburit att då vissa kommuner fått en förändrad andel vid ett årsskifte så 

har måluppfyllelsen också förändrats – ibland t.o.m. i avsevärd grad. 

 

 

 

Page 28 of 435



 

 

Den förändring som nu införs görs i hur man beräknar antalet anvisningar 

en kommun borde ha fått. Det införs nu perioder då andelstal gäller. Till 

exempel kommer vi använda dagens andelstal för perioden 1 januari 2016 

till och med 31 december 2018. De nya andelstalen kommer att gälla för 

perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2019. Måluppfyllelsen 

som den 31 december 2018 beräknades enligt: 

         53 

------------------ = 91,17% 

5077*0,01145 

 

kommer den 1 januari 2019 istället beräknas enligt följande om vi antar att 

kommunens andel samtidigt höjs till 12,15‰: 

 

                    53 

---------------------------------- = 91,17%   

5077*0,01145 + 0*0,01215 

 

Tillägget ”+0*0,01215” förklaras med att noll anvisningar gjorts i perioden 

1 januari 2019 till 31 december 2019 med den nya andelen för kommunen. 

Måluppfyllelsen kommer därmed inte att ta ett skutt på grund av den 

förändrade andelen utan kommer att ligga kvar då nya andelstal införs.  

 

 

Om det gamla sättet att räkna ut måluppfyllelse hade tillämpats 

 skulle i exemplet ovan resultatet blivit som följer: 

 

         53 

------------------ = 85,91% 

5077*0,01215 

 

 

 

När sedan 50 anvisningar skett i landet, men utan att just denna kommun 

fått någon anvisning så räknas måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    53 

---------------------------------- = 90,23% 

5077*0,01145+50*0,01215 

 

När ytterligare 50 anvisningar skett, och kommunen fått 1 av dessa, räknas 

måluppfyllelsen ut enligt följande: 

 

                    54 

---------------------------------- = 90,99% 

5077*0,01145+100*0,01215 
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Omfördelning av andelar 

 

Exempel vid omfördelning av del av andel: 

En kommun (A) väljer att omfördela en del av sin andel till en annan 

kommun i länet. 

 

Andel 2018: 11,45 ‰ 

Andel 2019: 12,15 ‰ 

 

En annan kommun (B) i länet önskar ökat mottagande och erbjuder 

kommunen i exemplet att omfördela en del av sin andel till dem. 

Kommun (A) väljer att omfördela 9,15 ‰ av sin andel och behåller 3 ‰. 

 

Första anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 60 anvisningar. Efter 685 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har måluppfyllelse 

90,2875 %: 

                      60 

----------------------------------- = 90,2875 % 

5077*0,01145+685*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     60 

--------------------------------- = 99,6899 % 

5077*0,01145+685*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 99,6899 % vilket är under 100 % och 

anvisningen går därför till kommun (A). 

 

Andra anvisningen till kommun (A) 

Kommunen har sedan innan 61 anvisningar. Efter 760 simulerade 

anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 90,5506 %. 

                      61 

----------------------------------- = 90,5506 % 

5077*0,01145+760*0,01215 

 

För att kontrollera om anvisningen ska omfördelas räknar vi om 

måluppfyllelsen med den omfördelade andelen. 

                     61 

--------------------------------- = 100,9739 % 

5077*0,01145+760*0,003 

Vi får en måluppfyllelse på 100,9739 %, vilket är över 100 % och 

anvisningen omfördelas till kommun (B) som tagit emot omfördelningen.  

Vi skapar nu även en skugganvisning hos kommun (A). 

 

Tredje anvisningen till kommun (A) 

När nästa anvisning kommer till kommun (A) har vi redan omfördelat en 

anvisning. Nu blir uträkningen en aning mer komplicerad. 

Skugganvisningarna ska räknas till kommunens anvisningar för den normala 

måluppfyllelsen, men inte för beräkning av omfördelad måluppfyllelse. 
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Kommunen har sedan innan 61 anvisningar och har en anvisning har 

omfördelning. Kommunen skulle ha haft 62 anvisningar. Efter 821 

simulerade anvisningar ska kommunen få en anvisning. Kommunen har 

måluppfyllelsen 91,0335 %. 

      61+1(skugganvisning) 

----------------------------------- = 91,0335 % 

5077*0,01145+821*0,01215 

 

Och för beräkning av måluppfyllelse med den omfördelade andelen: 

                     61 

--------------------------------- = 100,6690 % 

5077*0,01145+821*0,003 

 

Vi får en måluppfyllelse på 100,6690 %, vilket är över 100 % och anvis-

ningen omfördelas därmed till kommun (B) som tagit emot omfördelningen. 

Vi skapar nu ytterligare en skugganvisning hos kommun (A). 
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Anvisningsmodell för asylsökande 
ensamkommande barn 

 

Mottagande av asylsökande ensamkommande barn 

Kommunerna ansvarar för mottagande av ensamkommande asylsökande barn 

och Migrationsverket anvisar vilken kommun som ansvarar för det 

individuella barnet. Anvisningarna sker till kommunerna genom ett 

fördelningssystem som baseras på att respektive kommun tar emot en fast-

ställd andel av det totala antalet ensamkommande barn som söker asyl. 

 

Anvisningar 

Anvisning sker till den kommun i landet som har lägst måluppfyllelse av sin 

andel såvida barnet inte har stark anknytning till annan kommun eller att 

kommunen omfördelat sin andel till annan kommun (se avsnittet 

Omfördelning av andelar).  

 

Andelar 

Samtliga kommuner kan omfattas av anvisningar avseende mottagande av 

asylsökande ensamkommande barn och tilldelas en andel. Ingen ordinarie 

andel kommer att vara lägre än en (1) promille. Innan Migrationsverket 

fastställer andelarna ska länsstyrelserna, genom dialog med länets kommuner, 

ges möjlighet att i samråd med verket göra regionala justeringar av andelarna 

på kommunnivå. Om styrningen i aktuellt års regleringsbrev tillåter det, så 

kan sådan omfördelning innebära att en kommuns andel sätts till en lägre nivå 

än en (1) promille ända ned till noll. 

 

Andelarnas grund, fastställelse och giltighetstid 

Andelarna grundas på ett antal variabler och på statistik från senast möjliga 

föregående 12-månadersperiod. Andelarna fastställs i december månad varje 

år och löper därefter under nästkommande kalenderår.  

 

 

Grundförutsättningar 
Basnivån 1 promille innebär att samtliga kommuner kan få utjämnande  

anvisningar såvida inte omfördelning medgetts till andelen noll. Samtliga 

anvisningar; utjämnande anvisningar och anknytningsanvisningar, viktas lika 

vid beräknande av respektive kommuns måluppfyllelse av sin andel. 
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Måluppfyllelse 

Samtliga anvisningar som en kommun fått sedan den 1 januari 2016 inklu-

deras vid beräkningen av kommunens måluppfyllelse av sin andel. 

Beräkningstiden är periodiserad. Första perioden utgörs av tiden 1 januari 

2016 till och med 31 december 2018. Därefter utgörs beräkningsperioderna 

av kalenderår, dvs den andra perioden utgörs av tiden 1 januari 2019 till 31 

december 2019 och så vidare. Nya andelar fastställs varje år vilket medför att 

kommunernas respektive andelar kan variera något från år till år medan 

måluppfyllelsen, på grund av att beräkningen är periodiserad, inte ändras i 

samband med att andelens storlek förändras. Antalet anvisningar till en 

kommun ställs i relation till samtliga anvisningar som skett i landet under 

respektive beräkningsperiod och det antal av dessa anvisningar kommunen 

borde fått utifrån sin andel vid beräkning av måluppfyllelse. 

 

Variabler för framtagande av andelarna 

1. Befolkningsmängd 

2. Antal ensamkommande barn  

a. anvisade3 och  

b. kommunmottagna inklusive följdinvandring4 

3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj inkl följdinvandring, 

exklusive 2b ovan 

4. Totalt antal boende(asyl)dygn i mottagningssystemet och antalet 

boende(asyl)dygn för icke anvisade ensamkommande barn i s.k. 

ankomstkommun, dvs. antalet dygn mellan ansökan och dagen för 

anvisningens ikraftträdande. 

 

Förklaringar till variablerna 
 

1. Befolkningsmängd 

70 procent av andelarna fördelas utifrån folkmängd. Kommuner med en 

relativt sett stor befolkning får en relativt sett högre andel. Utgångspunkt är 

statistik från SCB. 

 
2. Antal ensamkommande barn 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln mottagna ensamkommande 

barn i relation till kommunens befolkningsmängd och mottagandet i 

kommunerna i övriga landet. Andelen för kommuner med ett relativt sett stort 

mottagande av ensamkommande barn justeras neråt.  

 

Variabeln består av två delvariabler: 

a. anvisade barn (ett barn är anvisat när Migrationsverket har anvisat en 

kommun, enligt 3 § andra stycket LMA). Utgångspunkt för denna 

delvariabel är Migrationsverkets statistik från den 1 januari 2016 till 

senaste föregående halvårsskifte.  

b. kommunmottagna barn och eventuell följdinvandring (ett barn som 

beviljas uppehållstillstånd blir kommunmottaget i den kommun till 

vilken barnet blir utskrivet från Migrationsverkets mottagnings-

system). Utgångspunkt för denna delvariabel är Migrationsverkets 

statistik för den senaste tolvmånadersperioden räknat från 

halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
3 Enligt 3 § andra stycket Lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. (LMA) 
4 Personer med uppehållstillstånd kommunmottagna enligt förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för 
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3. Antal kommunmottagna vuxna och barn i familj 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln kommunmottagna i 

relation till befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett 

högt antal kommunmottagna justeras neråt. I denna variabel inkluderas även 

följdinvandring. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för den senaste 

tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte. 

 
4. Totalt antal boendedygn i mottagningssystemet och i 

ankomstkommuner 

10 procent av andelarna fördelas utifrån variabeln totalt antal boendedygn 

för asylsökande som varit inskrivna i Migrationsverkets mottagningssystem 

under aktuell tolvmånadersperiod med tillägg av antalet boendedygn för 

icke anvisade barn under aktuell tolvmånadersperiod, i relation till 

befolkningsmängden. Andelen för kommuner med ett relativt sett högt antal 

boendedygn justeras neråt. Utgångspunkt är Migrationsverkets statistik för 

den senaste tolvmånadersperioden räknat från halvårsskifte till halvårsskifte.  

 

Omfördelning av andelar 
Med start hösten 2018 finns möjlighet, om regeringens styrning i verkets 

regleringsbrev så tillåter, att omfördela andelar mellan kommuner inom ett 

län ända ned till noll promille. En kommun kan omfördela hela, eller delar 

av, sin andel till en (1) annan mottagande kommun. Flera kommuner inom 

samma län kan omfördela sina andelar – även med samma mottagande 

kommun. En kommun som tagit emot andelar kan inte samtidigt ge bort 

andel. En omfördelning är giltig under det kommande kalenderåret.  

 

En kommun som omfördelat del av eller hela sin andel till en annan 

kommun kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse 

som kommunen skulle haft om de omfördelade anvisningarna hade gått till 

den egna kommunen. En kommun som tagit emot andel av annan kommun 

kommer då omfördelningsåret är över att ha den måluppfyllelse man nått 

enbart med de anvisningar kommunen fått med den egna ordinarie andelen 

som grund. 

 

Konsekvenserna av en omfördelning, avseende utfallet av antal anvisningar, 

stannar inom länet och mellan kommunerna som är del i omfördelningen. 

 

Eventuella anknytningsanvisningar sker dock utan hänsyn till mål-

uppfyllelse och kan därför riktas även till kommuner som omfördelat hela 

eller delar av sin andel till annan kommun. En sådan anknytningsanvisning 

tillgodoräknas dock den anvisade kommunens måluppfyllelse. 
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Samråd kring preliminära anvisningsandelar för mottagande av 
ensamkommande barn 2022 
 

I december kommer Migrationsverket att fatta beslut om anvisningsandelar 

för mottagande av ensamkommande barn för 2022.  

Inför beslutet om andelstal har Länsstyrelsen i uppdrag att dela Migrations-

verkets preliminära andelstal med länets kommuner. Kommunerna har där-

efter möjlighet att inkomma med önskemål till Länsstyrelsen om omfördel-

ningar av andelstalen.  

De preliminära anvisningsandelarna är bifogade i bilaga 1. Anvisningsmo-

dellen för ensamkommande barn beskrivs detaljerat i bilaga 2.   

Kommuner som inte önskar revidera sina anvisningsandelar behöver inte 

meddela Länsstyrelsen. De kommuner som önskar genomföra omfördel-

ningar behöver meddela Länsstyrelsen senast den 8 november. Begäran om 

omfördelning ska vara förankrad på kommunledningsnivå och ska skickas 

till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Vid frågor kontakta: 

Love Lundin 

love.lundin@lansstyrelsen.se  

010-22 44 799 

 

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef, Enheten för integrationsfrågor  

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Bilaga 1, Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande 

barn 2022 

Bilaga 2, Anvisnings- och andelsmodell för ensamkommande barn.  

Page 36 of 435



 

 

 

 

 

Förslag till kommuntal för mottagande av 
nyanlända 2022 

6 

2021VFN377 
   

Page 37 of 435



  1(2) 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Lina Fahlgren 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-06   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN377 133 

 

 

 

Kommuntal för mottagande av nyanlända 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Länsstyrelsen i Västra Götalands län tar i november beslut om kommuntal för 
mottagande av nyanlända under 2022. Härryda kommun föreslås ett kommuntal 
på 58 nyanlända. Möjlighet finns att lämna synpunkter på Länsstyrelsens förslag 
och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner inom länet. Under 
åren 2019–2021 har kommunen haft ett kommuntal på 68–76 nyanlända, men det 
faktiska mottagandet har hittills varit något lägre än tilldelat kommuntal. 
Förvaltningens bedömning är att föreslaget kommuntal är rimligt utifrån tidigare 
års mottagande.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 6 september 2021 
 Migrationsverkets förslag till kommuntal 2022 
 Länsstyrelsen förslag till kommuntal 2022 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 

 
Ärendet 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län inkom den 20 augusti 2021 med förslag till 
kommuntal för mottagande av nyanlända under 2022. Beslut om kommuntal tas i 
november och länets kommuner har möjlighet att lämna synpunkter och föreslå 
omfördelningar av kommuntal mellan kommuner. Önskemål om omfördelningar 
mellan kommuner ska vara förankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda 
kommuner. Det har inte kommit förvaltningen tillkänna att annan kommun i länet 
är intresserad av att göra en omfördelning av kommuntal. Härryda kommun 
föreslås ett kommuntal på 58 nyanlända under 2022. 
 
Migrationsverket har i uppdrag av regeringen att besluta hur många nyanlända 
som ska anvisas till varje län per kalenderår i enlighet med lagen om mottagande 
av vissa nyanlända invandrare för bosättning (2016:38). Länsstyrelsen i Västra 
Götalands län beslutar därefter hur många nyanlända varje kommun i länet ska ta 
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emot, det så kallade kommuntalet. Beslut tas i enlighet med förordningen 
(2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning. Vid 
framtagandet av läns- och kommuntalen tas hänsyn till kommunernas 
arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna mottagandet 
av nyanlända och ensamkommande barn samt asylmottagandet.  
 
Mottagande av nyanlända i Härryda kommun 

År Kommun-
tal 

Mottagande årsvis utifrån anvisat kommuntal  

2019 76 74 Kvotflyktingar: 35 
ABO: 39 
(varav vuxna: 35  
varav barn: 39) 

 

2020 68 48  
 

Kvotflyktingar: 37 
ABO: 11 
(varav vuxna: 20 
varav barn: 28) 

27 av 48 nyanlända anlände 
under 2021 (se förklaring 
nedan). 

2021 
(tom 
210924) 

72 44 Kvotflyktingar: 43   
ABO: 1 
(varav vuxna: 20   
varav barn: 24) 

Pga pandemin och 
oroligheter, anlände 27 
nyanlända från 2020 års 
kommuntal under 2021. 
Det faktiska mottagandet 
under 2021 har hittills varit 
27 + 44 = 71. 

2022 Förslag 
58 

   

ABO: nyanländ som har bott på Migrationsverkets anläggningsboende och sedan anvisas 
till en kommun 
Kvotflykting: nyanländ som har blivit utvald av FN:s flyktingorgan UNHCR och anländer 
direkt från utlandet 
 
Tabellen visar att tidigare år har det faktiska mottagandet varit lägre än beslutat 
kommuntal.  
 
Statlig ersättning utgår till kommunen för etableringsinsatser och introduktion av 
nyanlända i form av ett schablonbelopp. Det kan även finns möjlighet att ansöka 
om extra ersättning för vissa stödinsatser. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att välfärdsnämnden inte lämnar några synpunkter 
på länsstyrelsen i Västra Götalands läns förslag på kommuntal för 2022. 
Förvaltningens bedömning är att föreslaget kommuntal är rimligt utifrån tidigare 
års mottagande av nyanlända. 
 
 
Lena Lager Hans Frimanson 
Sektorschef Verksamhetschef
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 Generaldirektören    

Migrationsverket 
Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 

Telefon 0771-235 235 Telefax 011-10 81 55 E-post migrationsverket@migrationsverket.se 
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 2021-08-10  
Diarienummer 

1.1.1.2-2021-12542 

 Regeringen 

Arbetsmarknadsdepartementet 

103 33 STOCKHOLM 

Förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 
anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 
2022 
Härmed redovisas regeringens uppdrag (Migrationsverkets regleringsbrev 

2021) till Migrationsverket att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas 

av anvisningar till kommuner under 2022 och dess fördelning på länsnivå. 

 

Län Andel av 

riket 

Antal 

Stockholms län 23,9 % 1 795 

Uppsala län 3,7 % 276 

Södermanlands län 1,8 % 136 

Östergötlands län 4,5 % 341 

Jönköpings län 3,4 % 255 

Kronobergs län 1,1 % 86 

Kalmar län 2,5 % 187 

Gotlands län 0,8 % 63 

Blekinge län 1,2 % 90 

Skåne län 12,3 % 921 

Hallands län 4,4 % 330 

Västra Götalands län 17,3 % 1 301 

Värmlands län 3,3 % 246 

Örebro län 2,7 % 202 

Västmanlands län 1,7 % 131 

Dalarnas län 3,2 % 239 

Gävleborgs län 1,9 % 144 

Västernorrlands län 1,5 % 109 

Jämtlands län 1,6 % 119 

Västerbottens län 3,5 % 261 

Norrbottens län 3,6 % 268 

Totalt  100 %*        7 500 

 

* 99,9 procent om man summerar de 21 länen i tabellen. Med fler decimaler 

blir totalen 100,0 procent. 
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Förslaget grundas på Migrationsverkets prognos från juli 2021 och har tagits 

fram efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och Regioner. 

En mer detaljerad redogörelse för hur kriterierna för fördelningen har 

tillämpats återfinns i bilaga. 

 

 

 

 

Mikael Ribbenvik 

 

 

 
Bilaga 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 
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Postadress: 
403 40 Göteborg 

Besöksadress: 
Södra hamngatan 3 

Telefon/Fax: 
010-224 40 00 (vxl)

Webbadress: 
www.lansstyrelsen.se/vastragotaland 

E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Samtliga kommuner i Västra Götalands län 

Kommunstyrelsen 

Förslag till kommuntal för Västra Götalands län 2022 

Länsstyrelsen har i uppdrag att fatta beslut om fördelning av antalet nyan-

lända som ska anvisas till länets kommuner under ett kalenderår, så kallade 

kommuntal, enligt förordningen (2016:39) om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning.   

Grunden för Länsstyrelsens beslut om kommuntal är regeringens beslut om 

länstal och gällande kriterier enligt lagen om mottagande av vissa nyan-

lända invandrare för bosättning (2016:38). Migrationsverket har på upp-

drag av regeringen tagit fram ett förslag på hur många nyanlända som ska 

anvisas till varje län, men regeringen har ännu inte fattat beslut. Först när re-

geringen beslutat om länstal kan Länsstyrelsen besluta om kommuntal.  

Under förutsättning att regeringen beslutar enligt Migrationsverkets förslag 

kommer länstalet för Västra Götalands län att vara 1301 anvisningsbara 

platser. Utifrån detta förslag till beslut har Länsstyrelsen tagit fram ett för-

slag till kommuntal för 2022 (bilaga 1). Observera att förslaget kan komma 

att revideras beroende på regeringens beslut om länstal. 

Fram till 29 oktober har länets kommuner möjlighet att lämna synpunkter 

på förslaget och föreslå omfördelningar av kommuntal mellan kommuner, 

genom att mejla till esh.vastragotaland@lansstyrelsen.se  

Observera att önskemål om omfördelningar mellan kommuner ska vara för-

ankrade på kommunledningsnivå i samtliga berörda kommuner.  

Med vänliga hälsningar 

Pia Falck 

Enhetschef Enheten för integrationsfrågor 

Länsstyrelsen Västra Götalands län 
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Bilaga 1: Förslag till kommuntal för 2022 i Västra Götalands län 

Kommun 
Förslag till kom-

muntal 

Ale 36 

Alingsås 53 

Bengtsfors 0 

Bollebygd 14 

Borås 56 

Dals-Ed 5 

Essunga 5 

Falköping 6 

Färgelanda 6 

Grästorp 6 

Gullspång 1 

Göteborg 301 

Götene 17 

Herrljunga 7 

Hjo 12 

Härryda 58 

Karlsborg 4 

Kungälv 69 

Lerum 59 

Lidköping 38 

Lilla Edet 11 

Lysekil 11 

Mariestad 25 

Mark 34 

Mellerud 1 

Munkedal 8 

Mölndal 77 

Orust 24 

Partille 28 

Skara 12 

Skövde 40 

Sotenäs 11 

Stenungsund 39 

Strömstad 9 

Svenljunga 8 

Tanum 15 
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Tibro 4 

Tidaholm 7 

Tjörn 25 

Tranemo 8 

Trollhättan 25 

Töreboda 4 

Uddevalla 31 

Ulricehamn 19 

Vara 22 

Vårgårda 12 

Vänersborg 10 

Åmål 5 

Öckerö 23 

Förslaget till kommuntal för 2022 grundas på Migrationsverkets fördelningsmodell 

för länstalen.  

Fördelningsmodellen utgår från det beräknade behovet av anvisad bosättning för 

nyanlända personer år 2022, enligt Migrationsverkets prognos från juli 2021.   

Fördelningsmodellen fördelar mottagandet mellan kommuner baserat på följande-

statistiska underlag: 

• Befolkningsstorlek per 2020-12-31

• Arbetsmarknad årsstatistik 2018 – 2021

• Asylmottagande perioden 2020-04-01 – 2021-03-31

• Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01 – 2021-03-31

I modellen fördelar variabeln arbetsmarknad 80% av mottagandet och asylmotta-

gande fördelar 20%. Modellen drar därefter bort 75% av den skattade självbosätt-

ningen från kommunernas mottagande. Samtliga variabler är också viktade mot 

kommunernas befolkningsstorlek.1 

1 För med information om fördelningsmodellen, se dokumentet 
 Redogörelse för tillämpning av kriterier för fördelning av länstal 2022 
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Migrationsverket 
Planeringsavdelningen, Enheten för statistik och analys 

Besöksadress Slottsgatan 82 Postadress 601 70 Norrköping 
Telefon 0771-235 235 Telefax 010-4858744 

E-post migrationsverket@migrationsverket.se Webbplats www.migrationsverket.se Organisationsnr 202100-2163 
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Sofia Papanikolaou 

010-485 79 36 

 

2021-08-10 

  

Dnr: 1.1.1.2-2021-12542 

 

 
 

Redogörelse för tillämpning av kriterier för 
fördelning av länstal 2022 
 

Inledning 
 

Regeringen gav Migrationsverket i regleringsbrevet för 2021 ett 

uppdrag1 att föreslå det antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner under 2022. Förslaget ska redovisas till 

Regeringskansliet senast den 13 augusti 2021 och avse de nyanlända 

som enligt 9 och 11 §§ förordningen (2016:39) om mottagande av vissa 

nyanlända invandrare för bosättning ska prioriteras vid anvisningar.  

 

Migrationsverket ska också föreslå en länsvis fördelning, så kallade 

länstal. Vid framtagandet av länstalen ska hänsyn tas till kommunernas 

arbetsmarknadsförutsättningar, befolkningsstorlek, det sammantagna 

mottagandet av nyanlända och ensamkommande barn samt asyl-

mottagandet. Länstalen beräknas fram med en fördelningsmodell som 

beaktar dessa faktorer inklusive självbosättningen2. Modellen revideras 

i samråd med Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges 

Kommuner och Regioner (SKR). 

 

Genom samråd har följande förändringar genomförts i 

fördelningsmodellen för länstalen 2022: 

 

 Uppdaterad statistik 

Det statistiska underlaget för viktningsvariablerna och 

självbosättningen har uppdaterats. Följande underlag används 

vid beräkningarna: 

- Befolkningsstorlek per 2020-12-31 

- Arbetsmarknad årsstatistik åren 2018-2021  

- Asylmottagande perioden 2020-04-01--2021-03-31 

- Självbosättningen (skattad) perioden 2018-04-01--2021-

03-31 

 

                                                 
1 Uppdrag till Migrationsverket att ta fram förslag på antal nyanlända som ska omfattas av 

anvisningar till kommuner och fördelning på länsnivå för 2022 
2 Självbosättning inkluderar de som har bott i EBO under asyltiden samt en viss andel som bott i 

ABO, inresta anhöriga till före detta asylsökanden och ensamkommande barn 
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Fördelningsmodell 
 

För att ta fram ett förslag på länstal, så används en fördelningsmodell 

som ska beräkna länstalen för anvisning av nyanlända. Modellen tar 

hänsyn till det som regeringen omnämner i sitt uppdrag till 

Migrationsverket. Modellen ska laddas med uppdaterad statistisk data 

och revideras för att bli så ändamålsenlig som möjligt. Arbetet med att 

utveckla modellen och framtagandet av nya länstal ska genomföras 

efter inhämtande och beaktande av synpunkter från 

Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR). 

 

Fördelningsmodellen använder kommundata i beräkning av länstalen. 

Varje kommun får ett beräknat värde och summan av kommunernas 

värden per län ligger till grund för respektive läns länstal. 

Migrationsverkets uppdrag är att föreslå ett nationellt behov för 

anvisningar av nyanlända fördelat per län. När länstalen beslutats i 

förordning så ska länsstyrelserna, enligt förordning3, besluta om 

kommuntal inom respektive län. 

 

 

Fördelningsmodellens uppbyggnad 

 

Modellen använder initialt två värden som baseras på 

Migrationsverkets senaste beslutade prognos, för detta uppdrag är det 

den prognos som lämnades den 30 juli 2021: 

 

 Det totala kommunmottagandet 2022 

I Migrationsverkets juliprognos bedömdes det att 12 700 

personer är i behov av kommunbosättning under år 2022. 

Dessa personer består av de som beviljats uppehållstillstånd 

med asylskäl, inresta anhöriga till före detta asylsökanden 

och vidarebosatta (kvotflyktingar).  

 Beräknat behov av anvisad bosättning av nyanlända  

Behovet av anvisad bosättning av nyanlända under år 2022 

beräknas uppgå till 7 500 personer. Behovet beräknas fram 

genom en simuleringsmodell över asylprocessen. Via den 

erhålls en samlad bedömning som tar hänsyn till antalet 

inskrivna med uppehållstillstånd (UT), nya beviljade UT 

samt antaganden om hur stor andel som, antingen innan eller 

efter att beslut om anvisning fattats, avbryter bosättnings-

processen och självbosätter sig. Antalet vidarebosättningar 

(kvotflyktingar) som ska genomföras räknas också in. 

 

                                                 
3 Förordning (2016:39) om mottagande av vissa nyanlända invandrare för bosättning 
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I nästa steg fördelar modellen det totala mottagandet per kommun med 

hjälp av två viktningsvariabler som tar hänsyn till kommunernas 

befolkningsstorlek. Dessa variabler ska representera de faktorer som 

regeringen anger ska beaktas i framtagandet av fördelningen av länstal. 

De två variablerna, som beskrivs utförligare under rubriken 

Variabelbeskrivning, ges följande vikt: 

 Arbetsmarknadsförutsättningar 

80 procent fördelas utifrån arbetsmarknadsförutsättningar 

där en relativt god arbetsmarknad ger en relativt hög 

tilldelning.  

 Asylmottagande  

20 procent fördelas utifrån asylmottagande (boendedygn i 

mottagningssystemet) där ett län med lågt asylmottagande i 

förhållande till länets befolkning ger en relativt hög 

tilldelning. 

 

Fristående från viktningsvariabeln asylmottagande beaktar 

fördelningsmodellen det övriga mottagandet av nyanlända i 

kommunerna genom att ta hänsyn till självbosättning. 

 

De som förväntas självbosätta sig i kommunerna och inte via anvisning 

av Migrationsverket uppgår till 5 200 personer under 2022 (Totala 

kommunmottagandet [12 700] – Beräknat behov av anvisad bosättning 

[7 500] = Antalet självbosatta [5 200]).  Den beräknade fördelningen 

som beror på viktningsvariablerna justeras med hänsyn till tidigare 

självbosättningsmönster i kommunerna. Modellen drar bort 75 procent 

av det skattade antalet självbosatta per kommun, utifrån hur denna 

grupp fördelade sig per kommun under perioden 2018-04-01--2021-03-

31. 

 

Beräkningen på kommunnivå, som justerats med hänsyn till  

befolkningsstorlek och självbosättning, viktas sedan mot det beräknade 

behovet av anvisad bosättning (7 500). Summan av de viktade 

kommunvärdena per län utgör det förslag till länstal som 

Migrationsverket lämnar till regeringen.    

 

 

Variabelbeskrivning 
 

Arbetsmarknadsförutsättningar (80 procent): 

Arbetsförmedlingen bistår Migrationsverket med statistiskt underlag 

till viktningsvariabeln arbetsmarknad. I variabeln arbetsmarknad ingår 

delvariablerna yrkesbredd (13 procent), omsättning (40 procent), 

arbetslöshet (40 procent) och framtida arbetskraftsbehov (7 procent).  

Delvariabeln yrkesbredd baseras på statistik från 2019 medan 
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arbetslöshetsstatistiken avser helåret 2020. Delvariabeln omsättning 

baseras på ett genomsnitt för åren 2018 till 2020.  

 

Yrkesbredden (13 procent av arbetsmarknadsvariabeln) visar antalet 

yrken i kommunens lokala arbetsmarknadsområde med mer än 100 

utövare. De lokala arbetsmarknadsområdena är en indelning av 

kommunerna som bygger på statistik från SCB över pendling över 

kommungräns under år 20194. Ju fler yrken som finns i det lokala 

arbetsmarknadsområdet desto mer differentierad är arbetsmarknaden 

och desto lättare är det för nyanlända att etablera sig på orten. 

Yrkesbredden beräknas med utgångspunkt i SCB:s yrkesregister per 

kommun.   

 

Omsättningen (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) avser 

omsättningen till arbete från arbetslöshet, enligt Arbetsförmedlingens 

definitioner, bland utomeuropeiskt födda arbetssökande med en 

vistelsetid i Sverige på minst tre år. Värdet är ett medeltal för de tre 

senaste årens omsättning per kommun. Beräkningen utförs kommun- 

och årsvis enligt formeln A/(K+N) där A= antalet som gått från 

inskrivna arbetslösa till arbete under det senaste året, K= kvarstående 

inskrivna arbetslösa i december året innan mätperioden och N= antalet 

nyinskrivna arbetssökande under det senaste året.  

 

Arbetslösheten (40 procent av arbetsmarknadsvariabeln) är andelen 

öppet arbetslösa och deltagare i program med aktivitetsstöd i 

förhållande till den registerbaserade arbetskraften. Värdet är ett 

medeltal av det senaste årets arbetslöshetstal per kommun. Variabeln 

har en omvänd relation vid tilldelning av platser. En låg arbetslöshet ger 

en större tilldelning av platser och tvärt om. För att få en omvänd 

relation på fördelningen, så inverteras alla värden i fördelningen, genom 

att dividera 1 med kommunens värde för arbetslöshet. Beräkningssättet 

gör så att proportionaliteten bibehålls i den omvända fördelningen.  

 

Framtida arbetskraftsbehov (7 procent av arbetsmarknadsvariabeln) 

avser kommunens framtida behov av befolkning i arbetsför ålder. 

Variabeln utgår ifrån SCB:s prognos från 2021 över befolkning i åldern 

18-64 år. Behovet av framtida arbetskraft beräknas genom att dividera 

antalet i arbetsför ålder år 2033 med antalet år 2020. För att kommuner 

ska få tilldelning av platser krävs att kommunen har en procentuell 

befolkningsminskning inom kategorin arbetsför ålder. Dessutom krävs 

det att kommunen hade en arbetslöshet som var lägre än den 

genomsnittliga arbetslösheten i hela landet under föregående år. 

Kommuner som uppfyller dessa två villkor tilldelas platser utifrån 

värdet på den procentuella befolkningsminskningen. Då denna 

delvariabel endast fördelar till ett begränsat antal kommuner blir 

effekten för dessa kommuner högre än 7 procent. Vikten för 

                                                 
4 Det finns en viss fördröjning i pendlingsstatistiken vilket gör att den senast uppdaterade statistiken 

gäller pendlingen år 2019. 
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delvariabeln kan jämföras med delvariablerna omsättning och 

arbetslöshet. 

 

Efter att fördelningen av platser för de fyra delvariablerna beräknats och 

lagts samman per kommun, sker en beräkning som gör att tilldelningen 

av platser tar hänsyn till befolkningsmängden i respektive kommun. 

Befolkningsstorleken baseras på befolkningsstatistik per den 31 

december 2020 från Statistiska centralbyrån. Värdena utgör 

tilldelningen av platser för viktningsvariabeln arbetsmarknad. 

 

Asylmottagande (20 procent): 

Variabeln asylmottagande baseras på statistiskt underlag från 

Migrationsverket och utgörs utav boendedygn i mottagningssystemet 

under perioden 2020-04-01--2021-03-31. 

 

Boendedygn i mottagningssystemet (100 procent av asylmottagande-

variabeln) utgörs av antalet boendedygn i Migrationsverkets 

mottagningssystem per tusen invånare under perioden. Ett län med lågt 

antal boendedygn ger en relativt hög tilldelning av platser. Innan 

fördelningen inverteras på samma sätt som för arbetslösheten, så 

hanteras eventuella extremvärden. En extremvärdesgräns sätts till 20 

procent av det vägda genomsnittet för riket. De kommuner som har ett 

lägre antal boendedygn per tusen innevånare tilldelas då istället det 

beräknade gränsvärdet. Den inverterade fördelningen på kommunnivå 

viktas sedan mot befolkningsmängden. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Ulrika Oschmann Pratz 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-21   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN410 709 

 

 

 

Utbetalning av habiliteringsersättning med anledning av 
coronapandemin 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att habiliteringsersättning betalas ut till brukare 
vid frånvaro relaterad till coronaviruset. 
 
Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och med den 1 
juli 2021 och som längst till och med den 31 december 2021, då ny 
bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade deltagagande 
i daglig verksamhet.  
 
Sammanfattning av ärendet  
I samband med coronavirusets spridning under våren 2020 ökade brukarnas 
frånvaro i daglig verksamhet på grund av coronarelaterade orsaker. 
Välfärdsnämnden beslutade den 27 maj 2020 § 162 och den 3 februari 2021 
§ 35 att betala ut habiliterings-ersättning till brukare i daglig verksamhet 
även vid deras frånvaro vilket skulle gälla retroaktivt från den 1 april 2020 
till och med den 30 juni 2021. 
 
Under februari och mars 2021 gavs både brukare och personal möjlighet att 
vaccinera sig mot covid-19. Den 1 april 2021 kunde därför flertalet brukare 
med lång coronarelaterad frånvaro återgå till daglig verksamhet. Alla 
brukare med externa placeringar har däremot inte kunnat återgå till sina 
praktikplatser. Planering kring återgång till praktikplatser samt arbete med 
att hitta nya praktikplatser pågår i verksamheten. Trots att smittspridningen 
minskat och att många brukare och personal nu har vaccinerat sig bedöms 
det även fortsatt vara av stor vikt att brukare motiveras till att följa 
rekommendationer och stanna hemma vid sjukdomssymtom. 
 
Utifrån rådande läge och med hänsyn till aktuell målgrupp bedömer 
förvaltningen att det är lämpligt att habiliteringsersättningen betalas ut under 
ytterligare en begränsad period vid frånvaro relaterad till covid-19. 
Förvaltningen föreslår att ersättningen ska betalas ut retroaktivt från och 
med den 1 juli 2021 till och med den 31 december 2021 då en ny 
bedömning görs. Utbetalningen utgår från brukarens planerade närvaro. 
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 21 september 2021  
 
Ärendet 
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 lagen (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade är en insats som ska ge den enskilde möjlighet till 
meningsfull sysselsättning, social gemenskap och ökad delaktighet i 
samhällslivet. Habiliteringsersättning är den dagpenning som betalas till 
brukare baserat på närvaro i daglig verksamhet eller på praktikplats. 
Ersättningens syfte är att uppmuntra till att delta i daglig verksamhet och 
likställs av många brukare med lön. Sedan 2018 har ersättningsnivån höjts 
med stöd av statsbidrag vilket gjort ersättningen till ett än mer viktigt 
incitament att delta i verksamheten.  
 
I samband med coronavirusets spridning under våren 2020 ökade brukarnas 
frånvaro i daglig verksamhet. Främsta orsakerna till frånvaro var 
sjukdomssymtom, riskgruppstillhörighet eller oro för smitta. Flera brukare 
med externa placeringar kunde inte längre vara kvar på sina praktikplatser. 
Riskbedömningar visade att daglig verksamhet innebär många olika 
kontaktytor med risk för smittspridning. Ett lägre deltagarantal och 
följsamhet till rekommendationer vid sjukdomssymtom bedömdes vara 
förutsättningar för att förebygga smittspridning. Vid omvärldsbevakning av 
andra kommuner framkom att olika åtgärder vidtogs för att minska risken 
för smittspridning i verksamheten. Vissa kommuner stängde verksamheten 
helt eller delvis och andra valde att betala ut habiliteringsersättning till 
brukare även vid deras frånvaro. I samhället i övrigt infördes samtidigt 
åtgärder inom arbetsliv och sysselsättning, som exempelvis distansarbete 
och att karensavdraget vid sjukfrånvaro togs bort. Utifrån detta fattade 
välfärdsnämnden den 27 maj 2020 § 162 och den 3 februari § 35 beslut om 
att betala ut habiliteringsersättning till brukarna i daglig verksamhet vid 
frånvaro relaterad till coronaviruset. Besluten gällde under perioden 1 april 
2020 till och med den 30 juni 2021. 
 
Med anledning av att smittspridningen ökade begränsades antalet brukare i 
daglig verksamhetens lokaler mellan den 21 december 2020 och 30 mars 
2021, efter beslut av välfärdsnämndens ordförande den 8 december 2020 
och 18 januari 2021. I februari och mars 2021 gavs både brukare och 
personal möjlighet att vaccinera sig mot covid-19. När begränsning av 
antalet brukare i lokalerna upphörde kunde flertalet brukare med lång 
coronarelaterad frånvaro därför återgå till daglig verksamhet den 1 april. 
Brukare med externa praktikplatser har däremot inte kunnat återgå till sina 
placeringar i full utsträckning. Planering pågår både av återgång till 
befintliga praktikplatser men också omlokalisering till nya aktiviteter eller 
praktikplatser. Trots att smittspridningen har minskat och många brukare 
har vaccinerat sig är det av stor vikt att alla brukare fortsätter följa 
rekommendationerna att vara hemma vid sjukdomssymtom.   
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Under nu rådande omständigheter är det lämpligt att 
habiliteringsersättningen betalas ut under ytterligare en begränsad period vid 
frånvaro relaterad till covid-19. 
 
Förslaget bedöms inte innebära ekonomiska konsekvenser för verksamheten 
eftersom budgetförutsättningar har sin utgångspunkt i brukarnas närvaro. 
 
Samråd har skett med rådet för funktionshinderfrågor. FUB, Riksförbundet 
för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning, samt Autism och 
Aspergerföreningen meddelade den 24 september samt den 30 september 
2021 att de ställer sig bakom förvaltningens förslag. 
 

Förvaltningens bedömning 
Med hänsyn till rådande situation:  

- att viss smittspridning kvarstår,  
- att brukare själva inte har fullt inflytande över sitt deltagande i 

verksamheten, 
- åtgärder i samhället i övrigt fortfarande kvarstår inom arbetsliv och 

sysselsättning, 
- att utbetalning av habiliteringsersättning vid frånvaro relaterad till 

coronaviruset ökar motivationen hos brukare att följa 
rekommendationerna att stanna hemma vid sjukdomssymtom,  

 
bedömer förvaltningen att behov av att betala ut habiliteringsersättning till 
brukare som är frånvarande med anledning av coronaviruset kvarstår under 
ytterligare en begränsad period. 
 
Förvaltningen föreslår att följande ska gälla vid utbetalning av 
habiliteringsersättning till brukare som är frånvarande med anledning av 
coronaviruset: 
 

- Utbetalningen av habiliteringsersättning sker retroaktivt från och 
med den 1 juli 2021 och som längst till och med den 31 december 
2021, då ny bedömning görs.  

- Utbetalningen utgår från brukarens planerade deltagagande i daglig 
verksamhet. 

 
 
 
 
Lena Lager Karin Lindell 
Sektorschef Verksamhetschef 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Mergim Rexhepi 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-20   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN381 61 

 

 

Fjärrundervisning i modersmål 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att Härryda kommuns grundskoleelever ges 
möjlighet att få modersmålsundervisning genom fjärrundervisning.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Från och med den 1 juli 2021 började ny lagstiftning gälla avseende  
huvudmannens möjlighet att besluta om fjärrundervisning inom 
grundskolan. Detta innefattar bland annat modersmålsundervisning.  
Fjärrundervisning får användas bland annat om elevunderlaget för en viss 
skolenhet är så begränsat att ordinarie undervisning inom skolenheten leder 
till betydande organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för 
huvudmannen. 

I Härryda kommun bedrivs undervisning i modersmål på majoriteten av 
kommunens grundskolor. I dagsläget ges över 300 elever i kommunen 
modersmålsundervisning i över 20 språk.  
 
Förvaltningen bedömer att det bör vara möjligt att vid behov kunna bedriva 
modersmålsundervisning via fjärrundervisning.  
 
Förvaltningen bedömer att de juridiska förutsättningarna för att få besluta 
om att fjärrundervisning är uppfyllda, då det finns organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter förbundet med att fullt ut organisera lämpliga 
undervisningsgrupper i samtliga modersmål i Härryda kommun. 
 
Förvaltningen bedömer vidare att förslaget med att möjliggöra för 
fjärrundervisning inom modersmål skulle vara gynnsamt för elever som i 
mindre utsträckning behöver transportera sig mellan skolor samt även stärka 
tryggheten för en del elever i lågstadiet som idag behöver resa mellan 
skolor. Förslaget bedöms även leda till lägre kostnader för resor mellan 
skolorna. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 20 september 2021  
 

Page 55 of 435



  2(5) 

           
       

Ärendet 
Från och med den 1 juli 2021 började ny lagstiftning gälla avseende  
huvudmannens möjlighet att besluta om fjärrundervisning inom 
grundskolan.  
 
Bestämmelserna finns i 21 kap. skollagen (2010:800). Det har sedan tidigare 
funnits vissa bestämmelser i skollagen gällande huvudmannens möjlighet att 
tillämpa fjärrundervisning under vissa omständigheter, men sedan 1 juli har 
möjligheterna att besluta om fjärrundervisning utökats till fler ämnen än 
tidigare.  
 
Fjärrundervisning definieras i skollagen som interaktiv undervisning som 
bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare 
är åtskilda i rum men inte i tid. Elever som deltar i fjärrundervisning ska 
göra det i lokaler som skolenheten disponerar. Fjärrundervisning får 
användas under olika förutsättningar beroende på vilken skolform det gäller. 
Hur stor del av undervisningen som får vara fjärrundervisning är också olika 
beroende på skolform. 

Fjärrundervisning får användas bland annat om: 

- det inte finns någon lärare inom huvudmannens skolenhet som har 
legitimation och behörighet i ämnet, och huvudmannen trots 
upprepade ansträngningar inte har lyckats anställa en sådan 
 

- elevunderlaget för en viss skolenhet är så begränsat att ordinarie 
undervisning inom skolenheten leder till betydande organisatoriska 
eller ekonomiska svårigheter för huvudmannen. 

En huvudmans beslut om att använda fjärrundervisning får avse högst ett 
läsår åt gången. 
 
Skollagen reglerar vilka krav som gäller för att få vara fjärrlärare. 
Utgångspunkten är att det ska vara en legitimerad och behörig lärare som 
ansvarar för fjärrundervisningen. Om det inte finns någon lärare som 
uppfyller kraven på legitimation får en annan lärare ändå bedriva 
undervisningen om det avser modersmål och om läraren är lämplig att 
bedriva undervisningen. 

Vid fjärrundervisning ska det enligt skollagen även finnas en handledare på 
plats med eleverna i klassrummet. Det finns inte några särskilda 
behörighetskrav för handledare, men handledaren ska vara en person som är 
lämplig för uppgiften. En handledare får på samma sätt som en lärare bland 
annat vidta sådana omedelbara och tillfälliga åtgärder som är befogade för 
att tillförsäkra trygghet och studiero eller för att komma till rätta med en 
elevs ordningsstörande uppträdande. I första hand bör det vara en lärare som 
är anställd på skolan, eller en annan anställd med god erfarenhet av att 
arbeta med barn och elever. Handledaren kan aldrig vara en annan elev. Det 
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är ytterst upp till huvudmannen att bedöma vem som är lämplig som 
handledare. 
 
I årskurs 7-9 i grundskolan och grundsärskolan får fjärrundervisning 
användas i följande ämnen: 

- engelska 
- matematik 
- moderna språk 
- modersmål 
- naturorienterande ämnen: biologi, fysik och kemi 
- samhällsorienterande ämnen: geografi, historia, religionskunskap 

och samhällskunskap 
- svenska 
- svenska som andraspråk 
- teckenspråk 
- teknik 

Fjärrundervisning får bara användas i: 

- årskurs 1-6 i grundskolan och grundsärskolan vid 
modersmålsundervisning 

- årskurs 4-6 i grundskolan och grundsärskolan vid undervisning i 
moderna språk och teckenspråk. 

 
Härryda kommuns modersmålsundervisning  

I Härryda kommun bedrivs undervisning i modersmål på majoriteten av 
kommunens grundskolor. I dagsläget ges över 300 elever i kommunen 
modersmålsundervisning i över 20 språk.  
 
För att få rätt till modersmålsundervisning behöver eleven: 

- gå i grundskola (ej förskoleklass) 
- använda sitt modersmål hemma varje dag  
- ha grundläggande kunskaper i språket. 

 
Modersmålsundervisning ordnas under förutsättning att det finns minst fem 
elever i kommunen som anmäler sig i ett språk samt att det finns en lämplig 
lärare. Den geografiska uppdelningen av elever har resulterat i 
organisatoriska svårigheter. Undervisningen behöver samordnas till vissa 
skolor för att få till lämpliga storlekar på grupperna. Beroende på 
elevgruppen och aktuellt språk kan det förekomma undervisning med 
blandade årskurser. Elevunderlaget i vissa språk är begränsat till ett fåtal 
elever. Det är vanligt förekommande att eleverna går på olika skolor och i 
olika delar av kommunen.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Utifrån att modersmålsundervisningen samordnas mellan olika skolor sker 
transporter av elever, främst via taxiresor. Det genomförs ca 3500 taxiresor 
på ett läsår och kostnaden för resorna ligger på drygt 570 tkr. Införandet av 
fjärrundervisning för vissa modersmålsgrupper skulle resultera i att 
kostnaden för skolresor skulle minska. Det är svårt att uppskatta 
minskningen över tid då elevgrupperna förändras mellan läsåren, men på det 
totala kommer utfallet bli en minskning av transporter.   
 
Barnperspektiv 
Förvaltningen bedömer att förslaget kan ses som gynnsamt ur ett 
barnperspektiv då det underlättar för aktuell elevgrupp att inte behöva 
transportera sig mellan olika skolor, utan undervisningen kan i vissa fall 
bedrivas på elevens hemskola. I första hand bedöms detta bli aktuellt för 
elever som läser modersmål i de språk som har fåtal deltagare samt för 
elever i östra delarna av kommunen. Förslaget bedöms öka tryggheten för 
vissa elever på lågstadiet som idag behöver transportera sig till andra skolor. 
 
Det finns också pedagogiska konsekvenser av fjärrundervisning. En tänkbar 
effekt kan vara att det i viss mån är svårare att bygga upp relation mellan 
lärare och elever då man går miste om de spontana informella kontakterna 
före, under och efter lektionen. Samtidigt upplevs det av vissa lärare som 
lättare i fjärrundervisning att ha enskild undervisning och återkoppling med 
enskilda elever medan de andra jobbar med en uppgift. Vissa 
bedömningssituationer kan försvåras då det kan vara svårt att se om eleven 
tar hjälp av till exempel internet eller andra personer. Då det finns en 
handledare på plats i skolans undervisningslokal torde detta problem dock 
uppstå i begränsad omfattning. Det finns idag goda möjligheter att följa till 
exempel en skrivprocess då läraren kan följa elevens arbete med text och 
uppgifter i realtid. Att hålla koncentrationen vid skärmen kan vara en 
utmaning och fjärrundervisning har visat sig svårare med elever i yngre 
åldrar.  

Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det i dagsläget finns organisatoriska och 
ekonomiska svårigheter förbundet med att fullt ut organisera lämpliga 
undervisningsgrupper i samtliga modersmål i Härryda kommun. 
Förvaltningen bedömer därmed att de juridiska förutsättningarna för att få 
bedriva fjärrundervisning är uppfyllda beträffande modersmål.  
 
Förvaltningen bedömer att det kan finnas såväl negativa som positiva 
konsekvenser av fjärrundervisning ur ett pedagogiskt perspektiv. 
Förvaltningen bedömer vidare att förslaget med att möjliggöra för 
fjärrundervisning inom modersmål skulle vara gynnsamt för elever som i 
mindre utsträckning behöver transportera sig mellan skolorna. Förslaget 
bedöms även leda till lägre kostnader för resor mellan skolorna.  
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Sammantaget gör förvaltningen bedömningen att det är lämpligt att vid 
behov kunna bedriva modersmålsundervisning via fjärrundervisning i 
Härryda kommun.  
 
 
Päivi Malmsten Paula Palmdahl 
Sektorschef Verksamhetschef grundskola 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 
Cecilia Cadier 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN412 719 

 

 

 

Anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden beslutar att avveckla Hagens förskola och Sjöholmens 
förskola från och med hösten 2022.  
 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan samt driftsbudget per 
verksamhetsnivå för 2021–2023 den 19 november 2020 §426. 
Kommunstyrelsen beslutade även att notera att lokalresursplanen för 2021–
2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget samt att delge 
kommunfullmäktige beslutet. Av dessa handlingar framgår det att 
avveckling av lokaler inom förskolan behöver genomföras utifrån att det 
finns för många förskoleplatser i förhållande till antal barn i åldersgruppen 
1–5 år.  
 
I Landvetterområdet är överkapaciteten som störst och förvaltningen 
föreslår avveckling av Hagens förskola och Sjöholmens förskola vilket 
motsvarar åtta avdelningar och 144 platser. Avvecklingen av Hagens 
förskola baseras på lågt söktryck, oklart upptagningsområde och flertalet 
närliggande förskolor. Avvecklingen av Sjöholmens förskola baseras på 
fastighetens skick, avsaknad av tillagningskök och oklart söktryck när den 
fristående aktören Jensen Education förväntas öppna en förskola med sju 
avdelningar och 115 platser i närheten av Sjöholmens förskola hösten 2022.  
 
Förvaltningens bedömning är att förslaget att avveckla Hagens förskola och 
Sjöholmens förskola ligger i linje med minskat barnantal i 
befolkningsprognosen och överkapacitet av lokaler i lokalresursplanen. 
Förvaltningens bedömning är att tillgången på förskoleplatser fortsatt 
kommer vara god i Landvetterområdet utifrån att ett fristående alternativ 
förväntas etablera sig inom kort.  
 
Förvaltningens bedömning är att förskolor med full kapacitet är att förorda 
då dessa enheter genererar stabila och kostnadseffektiva organisationer. 
Förvaltningens bedömning är även att förskolor som har full kapacitet 
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genererar goda förutsättningar för trygga och kvalitativa verksamheter som 
möjliggör för utbildning och lärande.  
 
De barn som har idag har sina placeringar på Hagens och Sjöholmens 
förskola som kommer att beröras av avvecklingen är totalt 62 barn. För 
dessa barn finns kommunala alternativ i Landvetterområdet men även 
fristående alternativ i form av Jensen Education.  
 
Barnkonsekvensanalys är genomförd och en plan för kommunikation med 
personal och vårdnadshavare har tagits fram.  
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Barnkonsekvensanalys  

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige fastställde verksamhetsplan samt driftsbudget per 
verksamhetsnivå för 2021–2023 den 19 november 2020 §426. 
Kommunstyrelsen beslutade även att notera att lokalresursplanen för 2021–
2025 (LRP) ligger till grund för budgetförslaget samt att delge 
kommunfullmäktige beslutet. Av dessa handlingar framgår det att 
avveckling av lokaler inom förskolan behöver genomföras utifrån att det 
finns för många förskoleplatser i förhållande till antal barn i åldersgruppen 
1–5 år.  
 
I befolkningsprognosen för 2021–2030 framkommer det att antalet barn i 
åldrarna 1–5 år är lägre än vad tidigare prognoser indikerat samt att det 
dröjer fram till år 2024 innan barnantalet ligger i nivå med år 2020. 
Lokalresursplanen bygger på antalet barn som förväntas gå i förskolan och 
utifrån befolkningsprognosen framkommer det i lokalresursplanen för 
2021–2025 att det finns överkapacitet av lokaler för förskola.  
 
Överkapaciteten av förskolelokaler är som störst i Landvetterområdet och 
enligt lokalresursplanen råder överkapacitet av lokaler under hela 
planperioden. I lokalresursplanen som fastställdes den 19 november 2020 
framkommer det att överkapaciteten i Landvetterområdet är fem 
avdelningar. Överkapaciteten har dock ökat och bedöms vara mellan fem till 
tio avdelningar utifrån uppdaterad befolkningsprognos och uppdaterade 
uppgifter från fristående aktör under 2021. Att överskottet är som störst i 
Landvetter beror på minskat barnantal och på att en fristående aktör håller 
på att etablera sig i området. Jensen Education inkom den 20 september 
2021 med ansökan om godkännande för enskild huvudman och ärendet är 
nu under handläggning. I ansökan framkommer det att Jensen Education 
önskar öppna en förskola med sju avdelningar och kapacitet för 115 barn 
från och med den 1 augusti 2022.  
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I syfte att anpassa förskoleverksamheten till det minskade barnantalet 
föreslås avveckling av lokaler i Landvetterområdet. En avveckling av 
Hagens förskola och Sjöholmens förskola motsvarar en minskning med åtta 
avdelningar och 144 platser vilket ligger i linje med lokalaresursplanen och 
befolkningsprognosen. 
 
Avveckling av Hagens förskola 
Hagens förskola ligger i norra Landvetter och byggdes 2003/5, förskolan har 
sex avdelningar och kapacitet att ta emot 108 barn. Söktrycket till Hagens 
förskola är mycket lågt vilket gör att mer än halva förskolan inte nyttjas. Det 
låga söktrycket kan kopplas till minskat barnantal och förskolans placering i 
förhållande till upptagningsområdet. 
 
Antal kända och placerade barn på Hagens förskola, hämtat den 23 
september 2021, är 51 varav 18 av dessa barn är födda 2016 och kommer 
lämna till förskoleklass innan avveckling. Det innebär att 33 barn kommer 
att beröras. 
 
De 33 barn som kommer beröras av avvecklingen kommer erbjudas 
placeringar på närliggande förskolor i Landvetter. Mystens förskola ligger 
0,8 km norr om Hagens förskola, Västertergärdets förskola 1,1 km söder om 
Hagens förskola och Salmered förskola 1,3 km söder om Hagens förskola.  
 
Enligt detaljplan framtagen 2002 får marken som Hagens förskola nyttjar 
enbart användas för förskola. För annan användning behöver detaljplanen 
ändras.  
 
Avveckling av Sjöholmens förskola 
Sjöholmens förskola ligger i centrala Landvetter, på södra sidan om riksväg 
40. Förskolan byggdes 1988 för två avdelningar med kapacitet att ta emot 
36 barn. Förskolans äldre byggår medför att fastigheten har stora 
underhållsbehov. Sjöholmens förskola saknar tillagningskök vilket innebär 
dagliga mattransporter till förskolan. Ur ett kvalitetsperspektiv och ett 
miljöperspektiv är tillagningskök att föredra. Tilläggas kan att 
serveringsköket som finns att tillgå på Sjöholmens förskola har behov av 
underhåll.  
 
Då Sjöholmens förskola har få antal platser och är den enda kommunala 
förskolan på södra sidan om riksväg 40 har söktrycket varit jämt över tid. 
Nu när ansökan om godkännande av fristående aktör inkommit och Jensen 
Education planerar öppna en förskola hösten 2022, med sju avdelningar och 
kapacitet för 115 barn förväntas söktrycket minska på Sjöholmens förskola.  
 
Antal kända och placerade barn på Sjöholmens förskola, hämtat den 23 
september 2021, är 34 varav 5 av dessa barn är födda 2016 och kommer 
lämna till förskoleklass innan avveckling. Det innebär att 29 barn kommer 
att beröras. 
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De 29 barn som kommer att beröras av avvecklingen kommer erbjudas 
placeringar i någon av de sex kommunala förskolor som ligger norr om 
riksväg 40. Önskar vårdnadshavarna en förskoleplats som ligger söder om 
riksväg 40 finns Jensen Education som kommer att ligga i södra Landvetter, 
i Landvetters backa och 1,7 km öster om Sjöholmens förskola. 
 
Enligt detaljplan framtagen 2006 får marken som Sjöholmens förskola 
nyttjar enbart användas för förskola. För annan användning behöver 
detaljplanen ändras.  
 
Barnperspektiv  
Vid avveckling av Hagens och Sjöholmens förskolor kommer den 
fastställda processen som är beskriven i placeringsföreskrifterna för 
förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet att tillämpas.  
 
Placeringsförskrifterna är fastställda i kommunfullmäktige den 14 november 
2019 §152 och gäller från 1 januari 2020. Vid avveckling av kommunal 
förskola lyder processen enligt nedan.   
 
Vid avveckling av en kommunal förskola  
Om en kommunal förskola avvecklas har de barn som behöver en ny 
placering förtur till de förskolor eller familjedaghem som vårdnadshavarna 
önskat. Förturen gäller inte framför barn i kön som har syskonförtur. Om 
fler barn från den förskola som ska avvecklas önskar plats på samma 
förskola eller familjedaghem än det finns lediga platser fördelas platserna 
efter barnens ålder, äldre barn har förtur framför yngre barn. 
 
Kommunikation med vårdnadshavare kommer att ske fortlöpande.  

 
Barnkonsekvensanalys 
En barnkonsekvensanalys är en utredning som ligger till grund för 
beslutsfattande i frågor som rör barn. Målet med barnkonsekvensanalys är 
att försäkra sig om att barns rättigheter finns med inför beslutsfattandet. En 
barnkonsekvensanalys med berörda och relevanta representanter från 
verksamheten har genomförts inför detta förslag till beslut. 
Barnkonsekvensanalysen biläggs denna skrivelse.    
 
Samverkan 
Förvaltningens förslag till beslut är samverkat med fackliga företrädare.   
 

Personal  
Den personal som berörs av beslutet kommer att omfattas av ett 
omställningsarbete. I första hand kommer förflyttningar till andra 
kommunala förskolor att erbjudas.  
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Berörd personal kommer att informeras fortlöpande. Kommunikationsplan 
är framtagen.  
 

Ekonomiska konsekvenser 
Avveckling av Hagens förskola innebär minskad budget för 
förskoleverksamheten om ca 6,6 miljoner. Varav 2,1 miljoner avser 
minskade kostnader i form av lokal-, städ- och måltidskostnader. 
Fastighetens bokförda värde per den 31 augusti 2021 uppgår till 8,1 
miljoner.   

Avveckling av Sjöholmens förskola innebär minskad budget för 
förskoleverksamheten om ca 4,15 miljoner. Varav 0,75 miljoner avser 
minskade kostnader i form av lokal-, städ- och måltidskostnader. 
Fastighetens bokförda värde per den 31 augusti 2021 uppgår till 0,5 
miljoner.   

 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningens bedömning är att förslaget att avveckla Hagens förskola och 
Sjöholmens förskola ligger i linje med minskat barnantal i 
befolkningsprognosen och överkapacitet av lokaler i lokalresursplanen. 
Förvaltningens bedömning är att tillgången på förskoleplatser fortsatt 
kommer vara god i Landvetterområdet utifrån att ett fristående alternativ 
förväntas etablera sig inom kort.  
 
Förvaltningens bedömning är att förskolor med full kapacitet är att förorda 
då dessa enheter genererar stabila och kostnadseffektiva organisationer. 
Förvaltningens bedömning är även att förskolor som har full kapacitet 
genererar goda förutsättningar för trygga och kvalitativa verksamheter som 
möjliggör för utbildning och lärande.  
 
 
 
Päivi Malmsten Kerstin Carlsson 
Sektorschef Verksamhetschef
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Barnkonsekvensanalys utifrån ärendet  
Anpassningar inom den kommunala förskolan hösten 2022 

På grund av vikande barnantal bedrivs enheter i förskolans verksamhet under full 
kapacitet. Förvaltningen har sett behov av att på sikt avveckla förskolor för att 
bedriva en mer effektiv verksamhet. Detta berör i det här fallet området 
Landvetter.  

Förslag: Förvaltningen har tagit fram ett förslag om att avveckla Hagen och 
Sjöholmens förskolor. Det är detta som politiken har att fatta beslut om. 

Syftet med denna barnkonsekvensanalys är att lyfta potentiella konsekvenser av 
att fatta ett sådant beslut samt förebygga eventuella risker och problem som kan 
uppstå om så görs. Detta med utgångspunkt i ett barnrättsperspektiv. Avveckling 
av enheterna är föreslagen att genomföras till höstterminen 2022. 

 

Prövning av barnets bästa 

I prövningen av barnets bästa har vi förutom artikel 3 och 12 som alltid är 
vägledande i arbetet med barnkonsekvensanalyser även särskilt sett till följande 
artiklar (kortversioner): 

Artikel 23: Barn med funktionsnedsättning har rätt till ett fullvärdigt och 
anständigt liv samt hjälp att aktivt delta i samhället. 

Artikel 28: Barn har rätt till utbildning. Grundskolan ska vara obligatorisk, 
kostnadsfri och tillgänglig för alla. Då Skollag (2010:800) reglerar förskola och 
grundskola bedöms denna artikel vara aktuell. 

Artikel 30: Barn som tillhör etniska, religiösa eller språkliga minoriteter, eller som 
tillhör ett urfolk, har rätt till sitt språk, sin kultur och sin religion. 

Praxis kring Barnkonventionen är ny och föränderlig. Men utifrån rättsfall som 
2021 uppkommit i relation till Barnkonventionen så har en fastställd bedömning 
av barnets bästa varit avgörande för att barnkonsekvensanalysen ska anses vara 
fullgod och barnets bästa därmed anses vara beaktat. Att fastställa barnets bästa i 
en given situation betyder inte att alla andra möjliga beslut är motsatsen till 
barnets bästa och därmed dåliga för barn(et). Skillnaden mellan alternativ kan 
ibland vara liten, eller svårbedömd. Barnets bästa i frågan ska bedömas i relation 
till barnens rättigheter i enlighet med lagen/konventionen. De som ska utföra 
prövningen ska ha kompetens i för frågan relevant område. Som stöd finns 
särskild kompetens hos barnrättssamordnare och verksamhetsutvecklare.  

De som deltagit i arbetet med denna bedömning är: Verksamhetschef för förskola 
och pedagogisk omsorg, Barnrättssamordnare, Rektorer, representanter från 
Kommunal, Lärarförbundet, Lärarförbundet skolledare, Sveriges 
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skolledarförbund, Verksamhetsutvecklare för barnrättsfrågor samt 
Utvecklingsledare förskola.  

I befolkningsprognosen för 2021–2030 framkommer det att antalet barn i åldrarna 
1–5 år är lägre än vad tidigare prognoser indikerat samt att det dröjer fram till år 
2024 innan barnantalet ligger i nivå med år 2020. Lokalresursplanen bygger på 
antalet barn som förväntas gå i förskolan och utifrån befolkningsprognosen 
framkommer det i lokalresursplanen för 2021–2025 att det finns överkapacitet av 
lokaler för förskola.  

Antalet barn som har idag har sina placeringar på Hagens och Sjöholmens 
förskola och som kommer att beröras av avvecklingen är 62 barn. För dessa barn 
finns kommunala alternativ i Landvetterområdet. Fristående aktör Jensen 
Education förväntas även öppna en förskola med sju avdelningar och 115 platser.  

Motiveringen till förslaget att avveckla Sjöholmens förskola är bland annat att 
fastigheten har stora underhållsbehov. Förskolan saknar även tillagningskök vilket 
innebär dagliga mattransporter till förskolan. Ur ett kvalitetsperspektiv och ett 
miljöperspektiv är tillagningskök att föredra. Enheten ligger också på den sida 
motorvägen där en nyetablering av en fristående aktör planeras. Det innebär alltså 
att nya förskoleplatser kommer att finnas i samma geografiska område, där man 
tänkt på kommunikationsmöjligheterna för barn och deras familjer att ta sig till 
och från förskolan. För dessa frågor finns underlag i den tjänsteskrivelse som rör 
det potentiella beslutet. För Hagens förskola lyfts att barnantalet samt söktrycket 
är mycket lågt vilket gör att mer än halva förskolan inte nyttjas. 

Tidigare erfarenhet av liknande beslut finns inom förskoleverksamheten i 
kommunen då man lade ner enheterna Stommen och Högadal. Nedan finns frågor 
som är av stor vikt för vårdnadshavare och behöver besvaras och kommuniceras 
så fort som möjligt vid ett eventuellt beslut om avveckling: 

- Turordningsregler för barnen som, om detta beslut fattas, måste byta förskola. 
- Frågor kring syskonförtur för de vårdnadshavare vars barn står i kö till förskolor 

i kommunen, utan att omfattas av en eventuell avveckling av dessa enheter. 
- Frågor som rör huruvida barnen kan flyttas som en hel/halv barngrupp eller inte 

samt om barnen kan behålla sina pedagoger i någon utsträckning. 

Barnen på berörda förskolor har inte tillfrågats direkt om det här beslutet. Barn i 
förskoleålder kan inte förväntas ta ansvar för den här frågan och resonera kring vilka 
förskolor som är aktuella att avveckla. I ett senare skede är dock barnens frågor, 
åsikter och behov något som ska tas tillvara och hörsammas. 

Vårdnadshavare till barnen som är direkt berörda har inte fått yttra sig i den här 
processen. Detta beror på att frågan inte rör huruvida avveckling ska genomföras 
utan vilka enheter som berörs av avvecklingen. Tidigare erfarenheter av avveckling 
av förskolor har dock gjort att allmänna erfarenheter och frågor som vårdnadshavare 
som grupp kan ha har tagits med i bedömningen, se ovan. I ett senare skede är dock 
vårdnadshavarnas frågor, åsikter och önskemål något som ska tas tillvara och 
hörsammas. Det är viktigt att föra dialog med berörda om hur beslutet påverkar dem 
och att försöka minimera negativ påverkan. 

Förskolans rektorsgrupp har deltagit i den här bedömningen så väl som fackliga 
representanter för barnens pedagoger med sina särskilda kompetenser kring 
eventuella konsekvenser för barnen. 
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Bedömning av barnets bästa 

Generellt kan sägas att barnets bästa är att få förbli i verksamheten i den kända och 
trygga miljö där barnet har skolats in, med kända pedagoger och i en social kontext 
som de redan har. Detta förutsatt att situationen ser ut så idag, vilket vi bedömer att 
den gör. Individuella skillnader kan givetvis vara mycket stora. Bedömningen utgår 
från att förändringen och omställningen medför potentiellt negativa konsekvenser på 
kort sikt för de barn som just nu är placerade på dessa förskolor. På lång sikt 
kvarstår inte dessa negativa konsekvenser. Att byta förskola är dock en vanlig 
händelse i många barns liv som med framförhållning och ansvarsfull hantering för 
de allra flesta kan gå bra. Positiva konsekvenser av tillagningskök i ny förskola, nya 
lokaler och så vidare finns också, men eftersom vi inte kan säga vilken annan 
förskola varje barn kommer att placeras på utifrån föräldrarnas önskemål, så går det 
inte att ställa ett annat alternativ i relation till dagens placering. 

Det som bidrar till barnets bästa generellt i sådana här fall kan vara: 

- Kompetent personal som ger god utbildning och omsorg. 
- Garanterad plats på förskola inom rimligt avstånd från hemmet. 
- En känd och trygg fysisk miljö. 
- Lagom stora barngrupper utifrån de riktlinjer som finns. 
- Anpassningar utifrån individuella behov. 

Detta kommer fortsatt att uppnås för berörda barn på nya enheter. De risker eller 
eventuella negativa konsekvenser som framkommit i prövningen tar verksamheten 
med sig och kommer att arbeta för att förebygga dessa. 

Den politiska majoriteten ser positivt på andra aktörer än kommunala inom 
förskolan och anpassar därför också sin egen verksamhet utifrån den helhetssynen. 
Detta innebär t.ex. att nyetableringen av en fristående förskola i området kommer att 
täcka ett visst platsbehov i området i framtiden. Avvecklingen medför alltså inte 
platsbrist utan alla barn kommer att kunna erbjudas plats på andra förskolor. 

Det finns potentiella konsekvenser av att fatta ett sådant här beslut som kan vara 
både positiva och negativa. De konsekvenser som diskuterats för de aktuella barnen 
kan vara att t.ex.:  

- Få bättre lokaler, både inne- och utemiljö påverkas. 
- Längre/kortare färdväg till förskolan. 
- Att det är lätt/svårt att ta sig till förskolan med kollektivtrafik eller via 

gång/cykling. Den här konsekvensen är ofta viktig ur ett socioekonomiskt 
perspektiv. 

- Förskolornas storlek: Kommunens minsta enhet har två avdelningar, medan den 
största idag har sex avdelningar. Sjöholmen och Hagen representerar båda dessa 
storlekar. Se vidare nedan för resonemang kring att bedriva förskoleverksamhet 
med full kapacitet. 

 

Prioritering av barnets bästa 

Det ekonomiska perspektivet är centralt i frågan. Vi har ett vikande barnantal i området 
och förskolorna bedrivs med underkapacitet. Verksamheten behöver anpassa sig till 
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detta för att bedrivas effektivt. Rektorsgruppen för förskolan lyfter fördelar med att 
bedriva verksamheten med full kapacitet: 

- Förskolor med full kapacitet ger möjlighet för barn och vårdnadshavare att möta 
färre nya pedagoger, då det möjliggör för optimerad bemanning och ökad 
kontinuitet i personalgruppen.  

- Förskolor med full kapacitet innebär att fler barn får tillgång till fler utbildade 
pedagoger och en högre utbildningskvalitet då färre vikarier behövs.  

- Förskolor med full kapacitet ger måltidsservice möjlighet att bedriva 
tillagningskök vilket är av betydelse för vårdnadshavare och ger en högre 
kvalitet till barnen. 

- Förskolor med full kapacitet skapar en stabil organisation med en trygg 
personalgrupp som har möjlighet till kollegialt lärande vilket i sin tur gynnar 
barnen.  

- Förskolor med full kapacitet möjliggör för en bättre arbetsmiljö genom stabila 
tjänsteplaceringar, hållbara scheman och kompetensutveckling. Vilket i sin tur 
skapar en attraktiv arbetsgivare. 

- Förskolor med full kapacitet ger rektor möjlighet att bedriva ett nära och 
närvarande ledarskap som tar tillvara på varje medarbetares kompetens vilket 
bidrar till en hög utbildningskvalitet.  

Barnets bästa bedöms generellt vara att få förbli i verksamheten som finns idag, 
enligt ovan. Detta står i aktuellt fall i strid med det ekonomiska perspektivet, bland 
annat, där vi kan se att vi behöver anpassa verksamheten till ett vikande barnantal 
idag samt förväntat platsöverskott i framtiden. Däremot kan vi utifrån de generella 
antaganden om vad som bidrar till barnets bästa se att kommunen kan uppfylla detta 
för barnen även fortsättningsvis. Vi ser inga risker för barnens rättigheter enligt de 
artiklar vi listat ovan. 

På kort sikt uppstår potentiellt negativa konsekvenser för de barn som idag går på de 
aktuella enheterna. För en grupp barn, de som går vidare till förskoleklass, uppstår 
inga negativa konsekvenser eftersom de ändå ska sluta på förskolan innan 
avvecklingen. 

Risker eller negativa konsekvenser som identifierats: 

- Byte av förskola och inskolning på annan förskola innebär en förändring och 
eventuell påfrestning på barnen och familjen i och med ny inskolning. 

- Barnen förlorar sitt nuvarande sociala sammanhang; sina kamrater och 
pedagoger. 

- Barnen förlorar sin nuvarande fysiska miljö som är känd och trygg för dem. 
- Nuvarande anpassningar som finns för individer i barngrupperna måste lämnas 

över/upprättas på nytt till nya enheter för att inte gå förlorade. Detta kan t.ex. 
handla om fysiska anpassningar i lokaler och på gård för barn med fysisk 
funktionsnedsättning; särskild kompetens/erfarenhet hos pedagog(er) inom 
specialpedagogik, språk, sjukdom eller erfarenhet av att arbeta med barn som 
har diabetes, kompetens inom ett nationellt minoritetsspråk och så vidare. 

För att förebygga negativa konsekvenser av beslutet behöver de rutiner som redan 
finns på plats när ett barn byter förskola användas strukturellt på de barn som berörs 
om beslut om avveckling fattas. Det betyder alltså att inventera individuella behov 
hos barnen på dessa enheter och se till att en överlämning till ny enhet görs. Den 
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kompetens och de anpassningar som dessa barn har behov av ska överlämnas så att 
de finns också på den nya enheten på ett smidigt sätt. 

En kommunikationsplan och planering för avvecklingen behöver upprättas så att 
vårdnadshavare och barn får information om förändringen i rätt tid och med god 
marginal till att avvecklingen i så fall ska göras. Vårdnadshavare och barn ska vara 
delaktiga i processen att få nya förskoleplatser och få all information kring 
placeringsregler och vilka tidsperspektiv det rör sig om. Barn som har särskilda 
behov ska tillsammans med vårdnadshavare göras delaktiga i planeringen av bytet 
av förskola och i att göra de anpassningar som krävs. 

 

Förslag till beslut 
Förslag till beslut återfinns i tjänsteskrivelse Anpassning inom den kommunala 
förskolan hösten 2022, 2021VFN412. Denna barnkonsekvensanalys utgör underlag 
till ärendet. 
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2021-10-05 

Synpunkter på förvaltningens förslag gällande avveckling av 

förskoleenheter 

Årets befolkningsprognos visar ett lägre antal barn i åldrarna 1–5 år i kommunen de 

kommande åren. I dokumentet Välfärdsnämdens budget 2022 och plan för perioden 2023–

2026 samt mål och inriktningar står det att sett till antal barn har kommunen lokaler 

motsvarande 5–10 avdelningar för mycket, samtidigt som vissa avdelningar kan komma att 

behövas kommande år.  För att hålla sig inom ram behöver förvaltningen stänga förskolor. 

Lärarförbundet ser en risk med detta, att en övertalighet uppstår och medarbetare behöver 

sägas upp. Det finns en utveckling för lärare från förskolan och hela vägen upp till gymnasiet 

och vuxenutbildningen som funnits i många år, att fler arbetsuppgifter läggs på lärare och 

antal barn/elev i grupper ökar. Här finns nu en chans att förbättra arbetsmiljön i förskolan. 

Avveckla inga förskolor i Härryda kommun utan öka personaltätheten och bryt förskollärarnas 

ökade arbetsbörda i stället! Det finns också ett politiskt mål att minska barngruppernas 

storlek i Härryda kommun, för framför allt de yngsta barnen i förskolan. Ta chansen och gör 

det nu! Ta chansen att närma er Skolverkets riktmärke kring barngruppernas storlek i 

förskolan eftersom detta är något som Härryda kommun överskrider i sina förskolor. Det finns 

också en möjlighet att göra något bra av det nya prioriterade målet för förskolan: Antalet 

barn per grupp och per personal ska vara anpassade så att tryggheten och kvalitéten i 

verksamheten ökar. Nu finns också en chans att ta höjd för ”Sveriges bästa förskola” som är 

ett mål i Härryda kommun. Det är också viktigt att en valfrihet finns för vårdnadshavare. 

Valfriheten att kunna välja en mindre eller större enhet om så önskas. I och med detta förslag 

kommer en mindre enhet avvecklas och antal små enheter i kommunen minskas ytterligare.  

Så avveckla inga förskolor i kommunen utan ta nu chansen och gör något bra av det. 

Samtidigt är det ju så att avdelningar kan komma att behövas kommande år enligt 

befolkningsprognosen. 
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Synpunkter från Kommunal kring beslut om förslag på nedläggning av 
förskolor i Landvetter. 

 

 Sjöholmen är den enda (kommunala) förskolan på södra sidan av Landvetter. Att Jensen ska 
öppna en vinstdrivande förskola på södra sidan av Landvetter är inte relevant enligt 
Kommunals åsikt då den förskolan kommer att byggas långt bort, ca 2 kilometer från 
Sjöholmens förskola. 

 

 Kommunal anser att det nu är ett ypperligt tillfälle att kunna följa Skolverkets 
rekommendationer om mindre barngrupper då det finns lokaler och personal till det. Som 
det ser ut nu är barngruppernas storlek alldeles för stor anser vi. Personalens 
arbetsbelastning är idag alldeles för hög vilket medarbetarenkäter visar tydligt. Skolverkets 
allmänna råd säger att riktmärket för barngruppernas storlek är:  För barn som är 1-3 år är 
riktmärket för barngruppers storlek 6-12 barn. För barn som är 4-5 år är riktmärket 9-15 
barn. I vår kommunen finns det barngrupper med upp till 30 barn. Färre barn i grupperna 
ger bättre arbetsmiljö åt både personal och barn. Färre barn i grupperna underlättar för 
lärandet och barnens trygghet  . 

 

 Valfriheten för vårdnadshavarna blir mer begränsad om man väljer att stänga en liten enhet 
då det endast kommer att finnas större enheter kvar. Många VH väljer helst mindre enheter 
och Sjöholmen brukar ha ett högt söktryck. 

 

 Vi ser att det finns en överhängande risk för övertalighet och otrygga anställningar bland 
personalen. Vi ser en stor risk att personal söker andra tjänster utanför kommunen och 
därmed tappar kommunen kompetent personal. Inom endast några få år kanske vi behöver 
öppna upp fler avdelningar/förskolor igen och då har vi inte kvar vår kompetenta personal.  

 

 Vi ser också att det kommer att bli en stor oro bland personal, vårdnadshavare och barn som 
blir berörda av beslutet. Det kan leda till sjukskrivningar med mera. Det kan leda till att 
personalen söker sig från kommunen inom snar framtid då man inte vill gå igenom en lång 
process för att man kanske blir omplacerad eller blir utan jobb. 
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Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers 
frånvaro i grundskolan 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar förvaltningens svar och godkänner de åtgärder 
som förvaltningen redovisat med anledning av revisorernas granskning.  

Välfärdsnämnden delger kommunstyrelsen, kommunfullmäktige och 
kommunens revisorer beslutet. 

 
Sammanfattning av ärendet  
Under 2021 gav kommunens revisorer uppdrag till revisionsbyrån PWC att 
granska arbetet med elevers frånvaro i grundskolan. Kommunens revisorer 
beslutade den 3 maj 2021 att överlämna granskningsrapporten till 
välfärdsnämnden. Syftet med granskningen var att bedöma om 
välfärdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning 
avseende elevers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftade även till att 
bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräckligt.  
 
Den sammanfattade bedömningen är att välfärdsnämnden inte helt 
säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers 
frånvaro i grundskolan. Den interna kontrollen bedöms heller inte vara 
tillräcklig. Utifrån genomförd granskning lämnades följande 
rekommendationer till välfärdsnämnden: 
 

- Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att 
förebygga, identifiera, och åtgärda skolfrånvaro. 

- Tillse att lokala rutiner dokumenteras. 
- Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att 

nämnden får ett bättre underlag. 
- Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska 

kvalitetsarbetet.  
 
Vidtagna åtgärder redovisas i svar med anledning av revisorernas 
granskning av elevers frånvaro i grundskolan. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 17 september 2021 
 Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers frånvaro i 

grundskolan 
 Granskning av elever frånvaro i grundskolan, följebrev samt rapport 

3 maj 2021 
 
 
 
 
Päivi Malmsten Paula Palmdahl 
Sektorschef Verksamhetschef 
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Svar med anledning av revisorernas granskning av elevers 
frånvaro i grundskolan 

Efter genomförd granskning lämnade kommunens revisorer fyra 
rekommendationer till välfärdsnämnden. Åtgärder utifrån dessa 
rekommendationer redovisas nedan. 
 
Revisorernas rekommendation  

Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att 
förebygga, identifiera och åtgärda skolfrånvaro. Som exempel bör 
handlingsplanen vid elevers frånvaro bland annat utvecklas och förtydligas 
vad gäller rutiner för ledighet för elever som riskerar att inte nå 
kunskapskraven samt rutiner för uppföljning av elevers frånvaro då gränsen 
på 10 procent kan tolkas på olika sätt.  
 
Åtgärd 
För att säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att 
förebygga, identifiera och åtgärda skolfrånvaro har rektorerna tillsammans 
arbetat med frånvaro och ledigheter för att nå större samsyn och enhetlig 
tillämpning. Nya rutiner för ledighet har upprättats och vårdnadshavare har 
informerats om dessa rutiner. Det finns en e-tjänst där skolorna rapporterar 
till huvudman att frånvaroutredning har inletts. 
 
Under 2021 har välfärdsnämnden gett myndighetsutskottet ett uppdrag 
att särskilt följa upp elever med hög frånvaro fyra gånger per år. Alla elever 
med frånvaro över 30 procent följs upp av utskottet. Rektorerna ska i 
samband med uppföljningen redogöra för utredningar och åtgärder på 
individnivå.  Som en del i uppdraget inrättas ett nytt närvaroteam som ska 
arbeta med skolorna samt med berörda elever och familjer. Teamet är ett 
samverkansteam med tvärprofessionell kompetens mellan skola och 
socialtjänst.  
En teamledare ska arbetsleda teamet och ansvara för närvarouppföljning 
samt arbeta operativt mot skolorna. Rekrytering av teamledare genomförs 
under hösten 2021. Närvaroteamet kommer att få i uppdrag att revidera den 
gemensamma handlingsplanen vid elevers frånvaro under innevarande 
läsår.   
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Revisorernas rekommendation 

Tillse att lokala rutiner dokumenteras.  
 
Åtgärd 
Alla skolenheter har from juni 2021 en egen lokal arbetsplan för 
elevhälsoarbete där lokala rutiner för närvarohantering dokumenteras.  
  
Revisorernas rekommendation 

Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att nämnden får 
ett bättre beslutsunderlag.  
 
Åtgärd 
Varje skolenhet sammanställer och analyserar frånvaro vid vissa tidpunkter 
under året i enlighet med den lokala arbetsplanen. Det nyinrättade 
närvaroteamet har i uppdrag att ansvara för analyser på gruppnivå som 
underlag för redovisning till huvudman.     
 
Revisorernas rekommendation 

Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Välfärdsnämndens uppföljning av frånvaron. 
 
Åtgärd 
Nämnden har hittills följt upp frånvaron två gånger per läsår, efter 
höstterminen och vid vårterminens slut. Vid uppföljningen redovisas 
problematisk skolfrånvaro på enhetsnivå samt analyser från rektorer av 
arbetet med hög skolfrånvaro.   
 
Inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet för grundskolan följs 
närvaron upp i samband med att måluppfyllelsen (betyg och nationella prov 
mm) följs upp. Närvaro är inte ett separat läroplansmål men är en viktig 
förutsättning för lärande. Uppföljning av måluppfyllelse görs under 
perioden maj-augusti. Som stöd för analysen har rektor bland 
annat analysunderlag i form av frånvarostatistik för skolan.   
 
Rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet inom grundskolan kommer 
att redovisas och tydliggöras för huvudmannen i samband med 
att statistik över frånvaron och analys utifrån statistiken redovisas. 
Årsplanen för välfärdsnämnden för 2022 har ännu inte fastställts men detta 
kommer att ske under hösten 2021.  
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Sammanfattning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat arbetet med ele-
vers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i 
grundskolan. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom 
området är tillräcklig. 

Efter genomförd granskning görs den samlade bedömningen att välfärdsnämnden inte 
helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i 
grundskolan. Vi bedömer även att den interna kontrollen inom området inte är tillräcklig.  

Nedan ses den övergripande bedömningen för varje revisionsfråga. För fullständiga be-
dömningar se respektive avsnitt i rapporten. 

Revisionsfråga Bedömning 

Revisionsfråga 1: Säkerställer välfärdsnämnden 
ändamålsenliga förutsättningar genom styrning 
och ledning av verksamheten? 

Delvis uppfyllt 

Revisionsfråga 2: Görs dokumenterade uppfölj-
ningar och analyser som redovisas till välfärds-
nämnden? 

Delvis uppfyllt 

Revisionsfråga 3: Vidtar välfärdsnämnden ade-
kvata åtgärder vid identifierade brister? 

Delvis uppfyllt 

 
Rekommendationer 
Efter genomförd granskning rekommenderas välfärdsnämnden att: 

• Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att förebygga, 
identifiera och åtgärda skolfrånvaro. Som exempel bör handlingsplanen vid ele-
vers frånvaro bland annat utvecklas och förtydligas vad gäller rutiner för ledighet 
för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt rutiner för uppföljning av 
elevers frånvaro då gränsen på 10 procent kan tolkas på olika sätt.  

• Tillse att lokala rutiner dokumenteras. 

• Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att nämnden får ett 
bättre beslutsunderlag. 

• Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet. 
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 Inledning 
1.1. Bakgrund 

Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt (7 kap. 2 § skollagen). Från och med 2018 
inträder skolplikten redan höstterminen det år då barnet fyller sex år, då förskoleklassen 
blir en obligatorisk skolform (7 kap. 4 och 10 § skollagen och prop. 2017/18:9). Alla barn 
som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbild-
ning i allmän skola (2 kap. 18 § regeringsformen och 7 kap. 3 § skollagen).  

I betänkandet Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94) kon-
stateras att ogiltig frånvaro är vanligt förekommande trots skolplikten. Försenade ankoms-
ter och ströfrånvaro bland elever är en del av den svenska skolans vardag. Ströfrånvaro 
kan eskalera och bli omfattande, eller så kan eleven helt vägra att komma till skolan. 
Även giltig frånvaro kan bli problematisk. En frånvaro som är så omfattande att den hotar 
att leda till att eleven inte når målen för utbildningen kan enligt utredningens bedömning 
benämnas som problematisk frånvaro. Det finns elever som är frånvarande från utbild-
ningen i en så stor utsträckning att de inte får tillräckliga betyg för att nå behörighet till 
gymnasieskolans nationella program. Dessa elever får inte sin rätt till utbildning tillgodo-
sedd.  

Alla elever ska vara närvarande i skolarbetet om de inte har giltigt skäl att utebli. Enligt 
skollagen ska den som har vårdnaden om ett skolpliktigt barn se till att barnet fullgör sin 
skolplikt. Det är huvudmannen som ska se till att eleverna i grundskolan fullgör sin skol-
gång. Välfärdsnämnden är huvudman för grundskolan i Härryda kommun och ansvarar 
för att skapa förutsättningar för en likvärdig skola och att säkerställa elevernas rätt till ut-
bildning. Huvudmannen behöver säkerställa att eleverna deltar i utbildningen och behöver 
därför säkerställa att det finns ett förebyggande, främjande och ett åtgärdande arbete. 

Kommunens revisorer har med hänsyn till risk och väsentlighet bedömt det angeläget att 
göra en granskning inom ovan rubricerat område.   

1.2. Syfte, revisionsfrågor och kompletterande frågeställningar 

Granskningens syfte är att bedöma om välfärdsnämnden säkerställer en ändamålsenlig 
styrning och ledning avseende elevers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftar även 
till att bedöma om den interna kontrollen inom området är tillräcklig.  

Granskningen besvarar följande revisionsfrågor: 
 

● Säkerställer välfärdsnämnden ändamålsenliga förutsättningar genom styrning och 
ledning av verksamheten?  

● Görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas till välfärdsnämn-
den? 

● Vidtar välfärdsnämnden adekvata åtgärder vid identifierade brister? 

Första frågan utgör grund för bedömning av ändamålsenlighet. Fråga två och tre utgör 
grund för bedömning av intern kontroll. 
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I januari 2021 beslutade revisorerna att komplettera granskningen med följande tre frå-
geställningar: 

• Hur många elever har så kallad omfattande/problematisk skolfrånvaro? 

• Vilka riktlinjer och rutiner finns för att stötta och hjälpa dessa elever? 

• Vilken information får Välfärdsnämnden kring detta område? 

1.3. Revisionskriterier 

Följande revisionskriterier utgör grunden för revisionens bedömningar och slutsatser:  
 

● 6 kap. 6 § kommunallagen   

● 1 kap. 4, 8, 9 §§, 2 kap. 8 §, 4 kap. 4–7 §§ skollagen 

● Läroplan grundskolan 11 kap. 1 Skolans värdegrund och uppdrag (likvärdig utbild-
ning) 

● Skolverkets allmänna råd Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet 

● 7 kap. 2, 17, 18, 19 a §, 21–23 §§ skollagen 

● Skolverkets allmänna råd Arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, 
utreda och åtgärda frånvaro i skolan 

● Kommunala riktlinjer, handlingsplaner och beslut 

1.4. Avgränsning 

I tid avgränsas granskningen i huvudsak till år 2020. Granskningen avgränsas till att om-
fatta välfärdsnämnden och dess ansvar som huvudman för grundskolan. Granskningen 
fokuserar på elevernas frånvaro. 

1.5. Metod 

Inledningsvis genomfördes en dataanalys utifrån offentlig statistik på skolnivå och grupp-
nivå som grund för urval vid intervjuer. Därefter genomfördes analys av för granskningen 
relevant kommunintern dokumentation (styrdokument, handlingsplan, rutiner och uppfölj-
ningar, protokoll) samt intervju med följande: 
 

● Välfärdsnämndens ordförande 

● Välfärdsnämndens 1:e vice ordförande 

● Välfärdsnämndens 2:e vice ordförande 

● Sektorschef utbildning och kultur, tillika skolchef 

● Verksamhetschef grundskola 

● Administrativ chef 

● Ett urval av rektorer (sju stycken) 

● Ett urval av lärare (sex stycken) 

● Enhetschef Barn- och elevhälsa tillika verksamhetschef elevhälsans medicinska 
och psykologiska insats. 
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För att kunna besvara de kompletterande frågeställningar genomfördes en komplette-
rande intervju med verksamhetschefen för grundskola och en kompletterande intervju 
med chefen för Barn- och elevelevhälsan i april 2021. Det genomfördes även dokumenta-
nalys av relevant dokumentation (dokumenterade uppföljningar, statistik, beslutsunderlag) 
samt en genomgång av nämndens protokoll till och med sammanträdet i april 2021. 

Ett rapportutkast har sakgranskats av de som har intervjuats.  
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 Granskningsresultat 
2.1. Verksamhetens förutsättningar 

Revisionsfråga 1: Säkerställer välfärdsnämnden ändamålsenliga förutsättningar genom 
styrning och ledning av verksamheten? 

2.1.1. Iakttagelser 
I välfärdsnämndens Verksamhetsplan för 2020 framgår att en fullgjord skolgång är en 
stark faktor för god hälsa senare i livet. Vidare fastställs att en gemensam elevhälsoplan 
ska tas fram under året för att säkerställa ett likvärdigt främjande och förebyggande elev-
hälsoarbete. Planen ska ha utgångspunkt i genomlysningen av barn- och elevhälsan som 
genomfördes under våren 2019. I Verksamhetsplanen för 2020 framgår även att det på-
går ett arbete med att utveckla det systematiska kvalitetsarbetet på enhets-, verksamhets 
och huvudmannanivå. 

I Sektorsplanen för sektor Utbildning och kultur 2020 framgår mål, prioriteringar och fo-
kusområden för året. I planen ges ett riktat uppdrag till verksamheten Utveckling och fler-
språkighet att ta fram en struktur för det systematiska kvalitetsarbetet för förskola, grund-
skola och gymnasium som ska finnas i Stratsys. Enligt planen ska strukturen ha sin ut-
gångspunkt i Skollagen och ska tas i bruk under höstterminen 2020. Uppföljningen ska 
enligt uppdraget i sektorsplanen ske utifrån följande områden:  

• Normer och värden  

• Kunskap, utveckling och lärande  

• Ansvar och inflytande  

• Samverkan mellan förskola/skola och hem  

• Övergång och samverkan  

• Skolan, omvärlden och utbildningsval  

• Betyg och bedömning  

• Rektors ansvar  

• Förutsättningar 

I Rutin för det systematiska kvalitetsarbetet1 beskrivs att det nuvarande systemet består 
två parallella delar, enhetens systematiska kvalitetsarbete samt uppföljning och rapporte-
ring till huvudmannen. Arbetet ska sammanställas i tre delrapporter under läsåret. Del-
rapport 2 ska innehålla en analys av elevers frånvaro. Analysarbete ska ske på arbets-
lags-, rektors- och förvaltningsnivå. Statistik på skolövergripande nivå ska presenteras för 
nämnden. De områden som omnämns i sektorsplanen (se listan ovan) omfattas inte fullt 
ut av rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet.  

Definition av närvaro och omfattande/problematisk frånvaro 
Enligt 7 kap. 17 § skollagen (2010:800) ska en elev i förskoleklassen, grundskolan, 
grundsärskolan, specialskolan och sameskolan delta i den verksamhet som anordnas för 
att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli. Om en elev har 
upprepad eller längre frånvaro från den verksamhet som avses i 17 § ska rektorn enligt 7 
kap. 19 a §, oavsett om det är fråga om giltig eller ogiltig frånvaro, se till att frånvaron 
skyndsamt utreds om det inte är obehövligt. Utredningen ska genomföras i samråd med 
eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. Det finns i dagsläget ingen 
definition eller procentsats som avgör vad omfattande/problematisk frånvaro innebär. I 

 
1 Beskrivning av nuvarande rutiner för SKA förskola och grundskola, upprättad 2020-02-23, senast ändrad 2020-10-15. 
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intervju med verksamhetschefen för grundskola framkommer att följande förslag till defi-
nition har presenterats för Välfärdsnämnden:  

”I Härryda kommun är problematisk frånvaro när en elev utifrån en lärande-
mässig, social, psykosocial, emotionell situation upplevt allvarliga svårigheter 
med att gå till skolan som betydande påverkar elevens och familjens dagliga  
rutiner. Frånvaron i sin omfattning över tid är stor och kräver särskilda insatser 
där tidigare vidtagna åtgärder saknat verkan/effekt” 

Vidare framkommer att elever med omfattande/problematisk frånvaro i Härryda kommun 
delas in i två kategorier; elever med frånvaro mellan 50 till 75 procent och elever med 
frånvaro mellan 75 till 100 procent. 

System för registrering av frånvaro 
Härryda kommun använder sig av det digitala verktyget Skola24 för att registrera elevers 
giltiga och icke giltiga frånvaro. Vid registrering av frånvaro skickas per automatik ett mejl 
eller sms till elevens vårdnadshavare för information. Det gäller oavsett om frånvaron är 
giltig eller ogiltig.  

Uppfattningen inom verksamheten är att Skola24 i stort fungerar bra. I intervju framkom-
mer dock att systemet är sårbart vad gäller kontaktuppgifter då det krävs att vårdnadsha-
vare skriver in korrekta uppgifter samt uppdaterar om kontaktuppgifterna förändras. För 
att hantera detta görs en så kallad kontaktuppgiftsöverläsning en gång per termin. I inter-
vju med lärare framkommer även att det är viss eftersläpning i systemet vid terminsstart 
vilket kan leda till att alla elever inte finns med i systemet, vilket försvårar dokumentation-
en av frånvaro.  

Rutiner vid frånvaro 
Som stöd i arbetet med elevers frånvaro i grundskolan finns en särskild handlingsplan2. 
Syftet med handlingsplanen är att skapa rutiner för att tidigt upptäcka omfattande frånvaro 
och underlätta möjligheten för tidiga insatser. I handlingsplanen framgår ansvarsfördel-
ningen mellan skolan, elevens vårdnadshavare och hemkommun, ärendegången vid 
sammanhängande frånvaro eller ströfrånvaro (se bilaga 1) och en beskrivning av de fo-
rum som finns tillgängliga för samverkan kring elevens situation3.  

I handlingsplanen framgår att det ska uppmärksammas och dokumenteras om en elev 
utan giltigt skäl uteblir från obligatoriskt inslag i skolan. Ansvarig pedagog ska kontakta 
vårdnadshavare och rektor när en elev varit frånvarande mer än 10 procent (samman-
hängande eller ströfrånvaro) av en månad, oavsett om frånvaron varit giltig eller ogiltig. 
Rektor ska besluta om att utreda elevens frånvaro och utredningen ska genomföras i dia-
log med eleven och elevens vårdnadshavare samt med elevhälsan. När en utredning om 
en elevs frånvaro har inletts ska rektorn se till att frånvaron snarast anmäls till huvudman-
nen. Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. § 8 skollagen 
(2010:800) är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas. 

I intervjuer framkommer att gränsen på 10 procent av en månad kan definieras på olika 
sätt och att det finns ett behov av att förtydliga den delen av handlingsplanen. Vidare 
framkommer att handlingsplanen inte följs fullt ut, exempelvis att vissa steg i rutinen inte 
genomförs, men att samtliga skolenheter arbetar med planen på ett systematiskt sätt. 
Sektorsledningen uppger i intervju att handlingsplanen behöver ses över. 

 
2 Handlingsplan vid elevers frånvaro, ändrad senast 2020-02-27. 
3 SIP-möte, SAMSS-teamet och nätverksmöte.  
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Av handlingsplanen framkommer även att varje enskild skola ska ha egna rutiner för arbe-
tet med frånvaro och frånvarorapportering. Det framgår inte om rutinerna ska dokumente-
ras. I intervjuer framkommer att skolorna har olika rutiner, bland annat beroende på ele-
vernas ålder. Som exempel anges att vissa skolor har som rutin att ansvarig lärare, utöver 
att notera frånvaron i frånvarosystemet, även ska ringa hem till vårdnadshavaren om 
frånvaron gäller yngre barn. I intervjuerna framkommer också att det varierar huruvida 
skolornas rutiner är dokumenterade. 

Det framkommer även att det varierar i vilken utsträckning vikarier har tillgång till frånva-
rosystemet vilket uppges vara ett problem. De vikarier som inte kommer in i systemet får 
en klasslista som de ska fylla i och lämna till administratör eller annan lärare. Detta har i 
vissa fall lett till eftersläpning då frånvaron har förts in i systemet i slutet av arbetsdagen, 
dagen efter eller när den ordinarie läraren har kommit tillbaka.  

Rutiner vid elever med omfattande/problematisk frånvaro 
Utöver ovanstående rutiner håller sektor utbildning på att etablera en ny rutin och ett nytt 
arbetssätt med ett närvaroteam för att stötta skolorna i arbetet med elever som har omfat-
tande/problematisk frånvaro. Bakgrunden till närvaroteamet är bland annat att Välfärds-
nämnden har gett myndighetsutskottet i uppdrag följa upp arbetet med problematisk skol-
frånvaro, och att presidiet sedan tidigare gett sektorchefen för utbildning och sektorchefen 
för socialtjänst i uppdrag att kartlägga och förtydliga samverkan mellan sektorerna.   

Närvaroteamet består av bland annat specialpedagoger, socialsekreterare, familjebe-
handlare och logoped. Närvaroteamet kommer att ledas av chefen för Barn- och elevhäl-
san och ska enligt plan inrättas i juni 2021. Närvaroteamet främst att arbeta operativt med 
elev, vårdnadshavare och pedagoger. Teamet kommer bland annat att utveckla och an-
vända de metoder som prövats inom ramen för projekt (BUMSS, TSI, 2E) samt handleda 
och fortbilda personal inom skola, socialtjänst och barn- och elevhälsan. Därutöver kom-
mer teamet tillsammans med rektor ta fram åtgärder, samordna kontakter och möten 
samt ansvara för kontinuerlig uppföljning av insatser och tydliggöra framsteg. 

I intervju förtydligar enhetschefen för Barn- och elevhälsan att arbetet kring målgruppen 
har pågått under lång tid. Närvaroteamet är ett resultat av en omprioritering av befintliga 
resurser och innebär främst ett förtydligande av arbetet kring målgruppen. Jämfört med 
SAMSS-teamet kommer närvaroteamet in senare i processen och kommer att arbeta mer 
intensivt under begränsade tidsperioder för att omgående bryta elevens mönster. 

Rutiner för beviljande av ledighet 
I handlingsplanen framgår också de lagkrav som reglerar beviljande av ledighet. Exem-
pelvis att det är skolans rektor som ska besluta om en elev ska få ledigt eller inte och att 
rektor kan överlåta sin beslutanderätt till en annan anställd om beslutet gäller ledighet 
som omfattar maximalt tio dagar. Enligt handlingsplanen ska beslut om ledighet över tio 
dagar fattas av rektor (vilket även framgår av Skollagen) och för det krävs synnerliga skäl. 
I handlingsplanen fastställs att en resa till Thailand med sin familj i normala fall inte är att 
betrakta som synnerligt skäl för ledighet.  

I intervjuer med lärare framkommer att rutinerna kring beviljande av ledighet tillämpas på 
olika sätt vad gäller elever som riskerar att inte nå kunskapskraven. Vidare framkommer 
att vissa rektorer har överlåtit beslutanderätt upp till fem dagar medan andra rektorer har 
överlåtit beslutanderätt upp till tio dagar. 

2.1.2. Bedömning 
Granskningen visar att det systematiska kvalitetsarbetet håller på att utvecklas, vilket vi 
anser är positivt. Vi bedömer att elevers närvaro/frånvaro bör inkluderas då närvaro är en 
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viktig förutsättning för att elever ska nå de nationella målen. Det finns en kommunövergri-
pande rutin/handlingsplan för hantering av elevers frånvaro. Denna behöver utvecklas 
och förtydligas vad gäller rutiner för ledighet för elever som riskerar att inte nå kunskaps-
kraven samt förtydligas vad gäller uppföljning av elevers frånvaro då gränsen på 10 pro-
cent av en månad är otydlig och kan tolkas på olika sätt. Granskningen visar även att det 
varierar huruvida de lokala rutiner som på skolorna är dokumenterade eller ej. Huvud-
mannen bör säkerställa att rutiner är dokumenterade. Huvudmannen bör vidare säker-
ställa att skolans personal har möjlighet att kunna följa de rutiner som finns och att åt-
komst till Skola24 finns för all personal, även vikarier.  

2.2. Analysarbete och uppföljning till välfärdsnämnden 

Revisionsfråga 2: Görs dokumenterade uppföljningar och analyser som redovisas till väl-
färdsnämnden? 

2.2.1. Iakttagelser 
Som tidigare nämnts framgår det i Handlingsplanen vid elevers frånvaro att rektor snarast 
ska anmäla till huvudmannen när rektor beslutat att inleda en utredning om en elevs från-
varo. Detta sker genom att rektorn meddelar sektorns registrator. Det är myndighetsut-
skottet som tar emot anmälan om att rektor har inlett utredning om elevs frånvaro, på de-
legation från Välfärdsnämnden. Anmälan av delegationsbeslut från myndighetsutskottet 
hanteras löpande vid Välfärdsnämndens möten och protokoll från myndighetsutskottets 
möten föreligger. 

Välfärdsnämndens årsplan 20204 redogör vad som ska presenteras kvartalsvis till nämn-
den samt anger vad som är beslutsärende respektive informationsärende. I årsplanen (se 
bilaga 2) framgår att nämnden ska få en redovisning av elevers närvaro inom sektorns 
verksamheter två gånger per år (kvartal 2 och kvartal 4) samt en rapportering avseende 
misstänkta kränkningar samt förebyggande och främjande arbete (kvartal 2 och kvartal 4). 
Samtliga av dessa är informationsärenden. Enligt verksamhetens rutiner för det systema-
tiska kvalitetsarbetet ska en analys av elevers frånvaro redovisas i delrapport 2, vilket inte 
överensstämmer med den frekvens som anges i nämndens årsplan.  

I Delrapport 2 2020 framgår en sammanställning av skolenheternas analys av elevers 
närvaro. För två skolenheter (Hindåsskolan och Rävlandaskolan 6-9) redovisas ingen 
statistik eller analys. Sammanställningen och analysen per skolenhet varierar i omfattning 
trots att det finns framtagna analysmallar som ska användas. Enligt vår genomgång av 
välfärdsnämndens protokoll har inte delrapport 2 presenterats för nämnden. I sakgransk-
ning framkommer att syftet med delrapporterna inte har varit att presentera dem i sin hel-
het för nämnden. 

Vidare visar vår genomgång av Välfärdsnämndens protokoll att nämnden fått information 
om elevers närvaro inom sektorns verksamheter i enlighet med årsplanen. Vid samman-
trädet den 4 mars 2020 genomförde verksamhetschefen för grundskola en redovisning av 
statistik om frånvaro vid kommunens skolor under perioden 2019-08-20 till 2020-02-07. 
Statistiken visar frånvaron uppdelat per enhet, flickor/pojkar, beviljad/ej beviljad frånvaro 
samt andel av skolans elever med mer än 10 procents frånvaro. Nämnden noterade in-
formationen. I intervju framkommer att nämnden även ställde en fråga till förvaltningen 
enligt följande; ”hur arbetar skolorna med oanmäld frånvaro/ströfrånvaro och hur arbetar 
skolorna för att minska den?”. Nämnden efterfrågade även en extra uppföljning av arbetet 
med elevers frånvaro utöver årsplanen. Detta framgår dock inte av protokollet.  

 
4 Välfärdsnämnden har beslutat notera informationen om välfärdsnämndens årsplan för 2020, men inte antagit den.  
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Vid nämndens sammanträde den 24 juni 2020 fick Välfärdsnämnden information om ele-
vernas närvaro/frånvaro i grundskolan under vårterminen 2020 av verksamhetschefen. 
Detta var den extra uppföljning utöver årsplanen som nämnden efterfrågade vid mötet i 
mars. Vid mötet berättade förvaltningen att systemet Skola24 fungerar bra och att vård-
nadshavare får ett meddelande så fort ett barn har oanmäld frånvaro samt att skola och 
vårdnadshavare samarbetar för att minska ströfrånvaro. Det uppgavs också att skolornas 
elevhälsoteam genomför månadsvis uppföljning av frånvaron. Därefter följs det upp med 
mentorer och arbetslag som tittar på orsaker och mönster. Vid upprepad frånvaro utarbe-
tas en plan. Nämnden fick även information om att samarbetet mellan elevhälsoteam, 
mentorer och vårdnadshavare är en framgångsfaktor för att minska all frånvaro. Vid mötet 
redovisades nedanstående tabell med tillhörande information:  

Tabell 1: Antal elever med frånvaro med 25-100 %, statistik 9 mars till 13 maj. 

 
 
I intervjuer bekräftas att respektive skolenhet ser över frånvarostatistiken månatligen. Det 
uppges att orsaker och mönster kring elevers frånvaro främst analyseras på individnivå. 
Vidare får huvudmannen via myndighetsutskottet information om uppföljningen på indi-
vidnivå. Det uppges att analys på gruppnivå, exempelvis utifrån kön, veckodagar eller 
skolämnen, inte genomförs eller presenteras för nämnden. Som tidigare nämnt fram-
kommer vid genomgång av delrapport 2 att vissa skolenheter genomför en analys på 
gruppnivå i syfte att identifiera eventuella skillnader i närvaro mellan pojkar och flickor.   

I Välfärdsnämndens delårsrapport per augusti 2020 framgår ingen redovisning av arbetet 
med elevers frånvaro.  

Vid Välfärdsnämndens sammanträde 9 november 2020 redovisades följande statistik: 

Tabell 2: Antal elever med frånvaro februari 2020 jämfört med september 2020 

Februari 2020 

928 elever med 25-49.9 % frånvaro 
491 elever med 50-99.9 % frånvaro 

39 elever med 100% frånvaro 

September 2020 

1757 elever med 25-49.9 % frånvaro 
655 elever med 50-99.9 % frånvaro 
62 elever med 100 % frånvaro 

• 778 elever har mellan  
25-100% frånvaro 

• Detta motsvarar 14% av  
kommunens elever i 
grundskolan 

• Motsvarande antal var 110 
elever innan februarilovet 
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Vid Myndighetsutskottets möte den 16 mars 2021 presenterades att det i januari 2021 
fanns 39 elever i kommunen med en frånvaro mellan 75 till 100 procent och i mars 2021 
fanns 31 elever med en frånvaro mellan 75 till 100 procent. 

I intervjuer framkommer att nämnden har ett stort intresse för frågan om elevers frånvaro 
och har utöver ovanstående rapportering även efterfrågat information från sektorn med 
anledning av Covid-19-pandemin.  

2.2.2. Bedömning 
Granskningen visar att återrapportering rörande elevers närvaro inom sektorns verksam-
heter skett till nämnden i kvartal 2 i enlighet med årsplanen. Vi noterar att återrapporte-
ringen går upp som ett informationsärende och inget beslutsärende i nämnden. Enligt 
rutin för det systematiska kvalitetsarbetet ska en analys av elevers frånvaro redovisas i 
delrapport 2. Vår granskning visar att välfärdsnämnden inte fått del av denna delrapport. 
Detta bedömer vi kan vara ett tecken på att det systematiska kvalitetsarbetet ännu inte 
har kopplat ihop det som sker på enhetsnivå med huvudmannens systematiska kvalitets-
arbete. Det finns sålunda ett fortsatt behov av att utveckla det samlade systematiska kva-
litetsarbetet i skolorganisationen. Det är positivt att nämnden efterfrågat mer information 
kring närvaro/frånvaro och samtidigt en brist att nämnden inte fått del av skolornas del-
rapporter.  

Vi noterar även att sammanställningen och analysen per skolenhet varierar i omfattning i 
Delrapport 2 2020 trots att det finns framtagna analysmallar som ska användas. Analys 
av frånvaro främst sker på individnivå även om vissa skolor genomför en jämförelse mel-
lan pojkar och flickors närvaro. Vi ser ett behov av att även analysera elevers frånvaro på 
en högre nivå, exempelvis utifrån kön, skolämnen, veckodagar, schemaläggning för att 
det utifrån den informationen kunna vidtas adekvata åtgärder för en högre närvaro. Detta 
bör ske på respektive skolenhet och på huvudmannanivå.  

2.3. Vidtagande av åtgärder vid identifierade brister 

Revisionsfråga 3: Vidtar välfärdsnämnden adekvata åtgärder vid identifierade brister? 

2.3.1. Iakttagelser 
Vid sammanträdet den 5 februari 2020 beslutade nämnden att inrätta en arbetsgrupp för 
skolfrågor. Arbetsgruppens uppdrag är bland annat att ta fram riktlinjer för elev att fullgöra 
skolplikten på annat sätt och består av både tjänstemän och politiker. Arbetsgruppen ska 
sammanträda fem gånger per år. Vid nämndsammanträdet den 24 juni 2020 informeras 
nämnden om att arbetsgruppens arbete. Arbetsgruppen föreslår att istället för att ta fram 
riktlinjer, bör rektor som har kännedom om elevens situation och behov ansvara för utred-
ning, dokumentation samt fatta beslut om huruvida eleven ska få fullgöra skolplikten på 
annat sätt. Beslutet ska sedan anmälas till huvudmannen. Nämnden beslutar enligt ar-
betsgruppens förslag och uppdraget bedöms vara genomfört och därmed slutfört. Enligt 
Välfärdsnämndens delegationsordning, senast reviderad 20 juli 2020, har nämnden dele-
gerat medgivande att fullgöra skolplikten på annat sätt samt återkallande av sådant med-
givande till rektor.  

I Välfärdsnämndens Delårsrapport per augusti 2020 framgår att en kommungemensam 
elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet har tagits fram 
under 2020. I planen synliggörs ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhäl-
soarbetet. Syftet med den centrala elevhälsoplanen är:  

• bidra till att säkerställa alla elevers rätt till utbildning utifrån sina förutsättningar och 
behov 
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• säkerställa likvärdigheten mellan kommunens skolor och en ökad samsyn och 
samordning av elevhälsoarbetet i Härryda kommun 

• skolorna ska beskriva sitt främjande och förebyggande elevhälsoarbete i en lokal 
arbetsplan 

• vara ett stöd i skolornas systematiska elevhälsoarbete. 

Implementeringen av den centrala elevhälsoplanen initierades under hösten och kommer 
fortgå under 2021. Implementeringen sker med hjälp av lärstämma samt pedagogiska för- 
och eftermiddagar för kommunens samtliga pedagoger. Varje skolenhet ska ta fram en 
egen lokal arbetsplan för elevhälsoarbetet utifrån enhetens lokala förutsättningarna och 
fokusområden. 

I intervju med sektorsledningen framkommer att kommunen har initierat flertalet projekt 
för att förbättra elevernas närvaro och åtgärda frånvaro. Sektorn har bland annat utvecklat 
arbetet med övergången mellan förskola och grundskola samt inrättat ett särskilt utveckl-
ingsarbete med avancerad undervisning för elever med 2E, vilket är en identifierad grupp 
som riskerar att hamna i problematisk och långvarig frånvaro. Projektet heter Twice ex-
ceptional5 och genomförs av den centrala elevhälsan med projektmedel från Specialpe-
dagogiska skolmyndigheten (SPSM). I projektet ingår fortbildning av skolpersonal samt 
uppföljning av målgruppens resultat, psykiska mående och närvaro. 

I intervjuer framkommer att välfärdsnämndens presidium under våren 2020 gav sektor 
utbildning och sektor socialtjänst ett särskilt uppdrag med anledning av elevers omfat-
tande/problematiska frånvaro. Detta efter att föräldrar tagit direktkontakt med politikerna. 
Fokus för uppdraget är att kartlägga samverkan mellan sektorerna för att se i vilken ut-
sträckning som socialtjänsten varit del av arbetet kring individerna samt utfallet av det. I 
intervjuer framkommer att nämndens och myndighetsutskottets fördelning av uppdrag kan 
utvecklas och förtydligas. Det förekommer att uppdragen till förvaltningen inte är formellt 
antagna och att det är otydligt hur uppdragen ska återrapporteras, till vilken instans och 
när återrapporteringen ska ske. I intervju med välfärdsnämndens presidium uppges att 
uppdraget att kartlägga samverkan mellan sektorerna ska redovisas direkt till presidiet 
under hösten 2020. 

Vid sammanträdet den 3 mars 2021 beslutade Välfärdsnämnden ge myndighetsutskottet i 
uppdrag att följa upp arbetet med problematisk skolfrånvaro. Uppdraget syftar till att ge 
välfärdsnämnden en insyn i arbetet med problematisk frånvaro. Uppdraget ska utföras 
genom myndighetsutskottet två gånger per termin, eller när utskottet begär det, får ta del 
av en särskild sammanställning över de elever i kommunal grundskola, förskoleklass och 
grundsärskola som under en tolvveckorsperiod har minst 30 procent frånvaro. Samman-
ställningen ska innehålla uppgifter om antalet elever med sådan frånvaro uppdelat per 
skola. Sammanställningen ska även innehålla uppgifter om i vilka ärenden utredning har 
inletts, och vilka åtgärder som planeras för att komma tillrätta med frånvaron. Vid efterfrå-
gan från myndighetsutskottet ska förvaltningen inkomma med ytterligare information kring 
hanteringen av frånvaron som myndighetsutskottet behöver för att kunna fullfölja uppdra-
get. Myndighetsutskottet ska arbeta med uppdraget under återstoden av mandatperioden, 
och slutredovisa arbetet till Välfärdsnämnden under höstterminen 2022. Myndighetsut-
skottet tillskjuts inga extra medel utan ska arbeta inom den befintliga budgeten. 

 
5 På Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) hemsida framgår att den engelska termen för elever som har både 
särskild begåvning och en funktionsnedsättning är twice exceptional (2E). Om en elev har en särskild begåvning kan det 
vara svårare att upptäcka en funktionsnedsättning. 
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2.3.2. Bedömning 
Granskningen visar att välfärdsnämnden har vidtagit åtgärder inom det granskade områ-
det. I samband med rapportering om frånvaro i kvartal 2 har det ställts frågor om arbetet 
kring närvaro/frånvaro. Det framkommer även att sektor utbildning har utvecklat arbetet 
med övergången mellan förskola och skola, samt inrättat projekt för att förbättra elevers 
närvaro.  

Vidare har nämndens presidium gett ett uppdrag till sektor utbildning och sektor social-
tjänst att kartlägga samverkan mellan socialtjänst och skola. Detta uppdrag har dock inte 
beslutats av nämnden och ska inte heller återrapporteras till nämnden. Detta bedömer vi 
är en brist även om initiativet är positivt. Det slutliga ansvaret för en nämnds verksamhet 
är kollektivt för alla ledamöter. Det är därför av stor vikt att samtliga förtroendevalda i 
nämnden får information om utvecklingen av uppdraget och resultatet. Nämnden har dock 
senare beslutat att ge myndighetsutskottet i uppdrag att följa upp arbetet med problema-
tisk skolfrånvaro. Uppdraget ska slutredovisas för Välfärdsnämnden under höstterminen 
2022. 

Då elevernas frånvaro, som vi tidigare kommenterat, analyseras främst på individnivå, 
bedömer vi att nämnden behöver efterfråga mer övergripande analyser och beslutsun-
derlag för att kunna vidta adekvata åtgärder för ökad skolnärvaro.  

Vi ser positivt på de insatser som görs med den gemensamma elevhälsoplanen, de lokala 
arbetsplanerna för elevhälsoarbetet och insatser för att öka skolnärvaron för elever med 
problematisk och långvarig skolfrånvaro. 
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 Revisionell bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer granskat arbetet med ele-
vers frånvaro i grundskolan. Granskningen syftar till att bedöma om välfärdsnämnden 
säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i 
grundskolan. Granskningen syftar även till att bedöma om den interna kontrollen inom 
området är tillräcklig. 

Efter genomförd granskning görs den samlade bedömningen att välfärdsnämnden inte 
helt säkerställer en ändamålsenlig styrning och ledning av arbetet med elevers frånvaro i 
grundskolan. Vi bedömer även att den interna kontrollen inom området inte är tillräcklig.  

Nedan ses en kortversion av bedömningarna per revisionsfråga. För fullständiga bedöm-
ningar se respektive avsnitt i rapporten. 

3.1. Bedömningar per revisionsfråga 

Revisionsfråga Bedömning  

Säkerställer  

välfärdsnämnden 

ändamålsenliga  

förutsättningar genom 

styrning och ledning av 

verksamheten? 

 Delvis 

Det finns en kommunövergripande ru-

tin/handlingsplan för hantering av elevers 

frånvaro. Denna behöver utvecklas och 

förtydligas. Det framkommer att lokala rikt-

linjer inte dokumenteras. Det systematiska 

kvalitetsarbetet håller på att utvecklas och 

elevers frånvaro/närvaro bör inkluderas i 

uppföljningsstrukturen i Stratsys.  

 

Görs dokumenterade 

uppföljningar och  

analyser som redovisas 

till välfärdsnämnden? 

Delvis 

Det finns tecken på att det systematiska 

kvalitetsarbetet ännu inte har kopplat ihop 

det som sker på enhetsnivå med huvud-

mannens systematiska kvalitetsarbete. 

Analys av frånvaro främst sker på individ-

nivå, även om vissa skolenheter genomför 

en jämförelse mellan pojkar och flickors 

närvaro. Vi ser ett behov av att även analy-

sera frånvaro på en högre nivå, exempelvis 

utifrån kön, skolämnen, veckodagar, sche-

maläggning med mera för att utifrån den 

informationen kunna vidta adekvata åtgär-

der för en högre närvaro. Detta bör ske 

både på respektive skolenhet, men även 

på huvudmannanivå. 
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Vidtar välfärdsnämnden 

adekvata åtgärder vid 

identifierade brister?  

Delvis 

Granskningen visar att välfärdsnämnden 

har vidtagit åtgärder inom det granskade 

området. Nämndens presidium har gett ett 

uppdrag till sektor utbildning och sektor 

socialtjänst rörande samverkan mellan sek-

torerna. Detta uppdrag har dock inte beslu-

tats av nämnden och ska inte heller åter-

rapporteras till nämnden. Detta bedömer vi 

är en brist även om initiativet är positivt. 

Det slutliga ansvaret för en nämnds verk-

samhet är kollektivt för alla ledamöter. Det 

är därför av stor vikt att samtliga förtroen-

devalda i nämnden får information om ut-

vecklingen av uppdraget och resultatet. 

Nämnden har dock senare beslutat att ge 

myndighetsutskottet i uppdrag att följa upp 

arbetet med problematisk skolfrånvaro. 

Uppdraget ska slutredovisas för Välfärds-

nämnden under höstterminen 2022. Då 

elevernas frånvaro, som vi tidigare kom-

menterat, analyseras främst på individnivå, 

bedömer vi att nämnden behöver efterfråga 

mer övergripande analyser och beslutsun-

derlag för att kunna vidta adekvata åtgär-

der för ökad skolnärvaro. 

 

3.2. Rekommendationer 

Efter genomförd granskning rekommenderas välfärdsnämnden att: 

• Säkerställa att det finns ändamålsenliga riktlinjer och rutiner för att förebygga, 
identifiera och åtgärda skolfrånvaro. Som exempel bör handlingsplanen vid ele-
vers frånvaro bland annat utvecklas och förtydligas vad gäller rutiner för ledighet 
för elever som riskerar att inte nå kunskapskraven samt rutiner för uppföljning av 
elevers frånvaro då gränsen på 10 procent kan tolkas på olika sätt.  

• Tillse att lokala rutiner dokumenteras. 

• Efterfråga analyser på gruppnivå utifrån olika parametrar så att nämnden får ett 
bättre beslutsunderlag. 

• Samordna nämndens årsplan och rutinerna för det systematiska kvalitetsarbetet. 
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Bilaga 1 - Ärendegång frånvaro 
Ärendegången är hämtad ur Handlingsplan vid elevers frånvaro, senast uppdaterad 2020-02-27 

 

 

 

 

Page 97 of 435



 

17 
 

Bilaga 2 - Årsplan 2020 
 

Nedan är ett utdrag ur Välfärdsnämndens årsplan för 2020 med fokus på beslutsärenden och in-

formationsärenden gällande grundskolan.   

Kvartal 1  

• Redovisning av förslag till patientsäkerhetsberättelse 
för nämndens kännedom och synpunkter (informations-
ärende och beslutsärende) 

• Arbetssätt för budgetprocessen, ekonomisk omvård, 
ekonomiska förutsättningar för Härryda kommun (in-
formationsärende och beslutsärende) 

• Uppföljning av verksamhet och ekonomi från föregå-
ende år (informationsärende och beslutsärende) 

• Redovisning av klagomål, synpunkter och anmälning-
ar (informationsärende) 

• Statistikuppgifter per december (informationsärende) 

• Uppföljning förgående års internkontrollplan (beslutsä-
rende) 

Kvartal 2 

• Redovisning av elevers närvaro inom sektorns verksam-
het (informationsärende) 

• Rapportering till huvudman avseende misstänkta kränk-
ningar och förebyggande och främjande arbete (informat-
ionsärende) 

• Redovisning av prognoser t.o.m. februari t.o.m. mars 
(informationsärende) 

• Statistiska uppgifter per mars (beslutsärende) 

Kvartal 3 

• Måluppfyllelse - Redovisning av betyg och nationella 

prov (informationsärende) 

• Redovisning av prognos t.o.m. juni (informations-
ärende) 

• Statistiska uppgifter per juni (informationsärende) 

Kvartal 4 

• Delår Välfärdsnämnden – Uppföljning av verksamhet 

och ekonomi t.o.m. augusti med prognos för helåret, inkl. 
uppföljning av politiska inriktningar och uppdrag (informat-
ionsärende och beslutsärende) 

• Antagande av plan för intern kontroll kommande år 
(beslutsärende) 

• Plan för verksamhet och ekonomi för kommande tre år 
(informationsärende och beslutsärende) 

• Redovisning av fritidsverksamheten inkl. föreningsser-
vice (informationsärende) 

Uppföljning måluppfyllelse - Redovisning av betyg och 
nationella prov i relation till nationell statistik (informat-
ionsärende) 

• Handlingsplan psykisk hälsa - Redovisning av hand-
lingsplanen och uppföljning av prioriterade aktiviteter och 
åtgärder (informationsärende) 

• Redovisning av elevers närvaro inom sektorns verksam-
heter (informationsärende) 

• Rapportering till huvudman avseende misstänkta kränk-
ningar och förebyggande och främjande arbete inom 
sektorn (informationsärende) 

• Statistiska uppgifter per september (beslutsärende) 
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2021-05-03 
 
 
 
 
Fredrik Carlsson 

  
 
 
 
 
Helena Richardsson 

Uppdragsledare  Projektledare 

 

 

 

Denna rapport har upprättats av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) 

(PwC) på uppdrag av Härryda kommun enligt de villkor och under de förutsättningar som framgår 

av projektplan från den 2020-03-11. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan 

som tar del av och förlitar sig på hela eller delar av denna rapport. 
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Ekonomisk uppföljning av nettokostnader 
gällande försörjningsstöd, familjehem, sociala 
boenden och hem för vård och boende (HVB), 
samt köpta platser för januari till augusti  2021 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Tina Christensen 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN220 759 

 

 

 

Ekonomisk uppföljning av nettokostnader gällande 
försörjningsstöd, familjehem, sociala boenden och hem för vård 
och boende (HVB), samt köpta platser för januari till augusti 2021 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sektorn för socialtjänst informerar välfärdsnämnden om bokförda 
nettokostnader gällande försörjningsstöd, familjehem, hem för vård eller 
boende (HVB), sociala boenden samt köpta platser. För ensamkommande 
barn och unga redovisas bruttokostnader eftersom verksamheten finansieras 
av intäkter från Migrationsverket.  
 
För att det ekonomiska utfallet ska kunna jämföras med tidigare år redovisas 
siffror för januari till augusti för både år 2020 och 2021. En kort kommentar 
från respektive verksamhetschef finns noterad i redovisningen. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 september 
 Ekonomisk redovisning januari-augusti 2021 och 2020. 

 
 
 
 
 
Lena Lager Elin Hjalmarsson 
Sektorschef Utvecklingschef 
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BOKFÖRDA NETTOKOSTNADER HÄRRYDA KOMMUN  2021-09-08
För perioden januari till augusti under 2020 och 2021 Sektorn för socialtjänst

Januari till augusti 2020 Januari till augusti 2021 Procentuell
utveckling

utfall

Kommentar från ansvarig verksamhetschef

Budget Utfall Budget Utfall
Försörjningsstöd (ekonomiskt
bistånd)

16 137 17 329 18 270 15 697 -9,4% Härryda framtids arbete med att hjälpa personer med ekonomiskt bistånd
till att bli självförsörjande ger resultat, exempelvis genom olika typer av
arbetsmarknadsanställningar.

HVB vuxna, köpta platser
vuxna

3 233 4 025 3 233 5 628 39,8% Det är en fortsatt hög nivå av antal placeringar. Även längden på
placeringarna enligt LVM ökar.

HVB, barn och ungdom 11 527 12 392 9 357 7 185 -42,0% Verksamheten Barn och familj arbetar med inriktningen "Hemma först"
vilket innebär att förvaltningen i första hand placerar barn och unga i
egenrekryterade familjehem och jourfamiljer. Detta har minskat
kostnaderna.

Familjehem 7 179 7 701 10 144 10 835 40,7% Som en följd av färre barn och kortare vårdtider på HVB så ökar kostnaden
och vårddygnen för familjehem som är den placeringsform som
förvaltningen i första hand använder.

Sociala boenden 1 816 2 783 1 828 2 705 -2,8% Förbättrat flöde i de sociala boendena samt god tillgång till
andrahandskontrakt har lett till att kostnaderna minskar.

Köpta platser för
ensamkommande barn och
unga

0 1 092 0 810 -25,8%

De flesta ensamkommande barn som kommunen mottagit har blivit vuxna
och placerats i stödboenden eller avslutats. Antal ensamkommande barn
och unga har minskat, vilket lett till lägre kostnader. Hittills i år har vi inte
tagit emot några ensamkommande barn.

Familjehem för
ensamkommande barn och
unga, arvoden och arvoden
och omkostnadsersättningar

0 989 0 823 -16,8%
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Kommentar från ansvarig verksamhetschef

Härryda framtids arbete med att hjälpa personer med ekonomiskt bistånd
till att bli självförsörjande ger resultat, exempelvis genom olika typer av
arbetsmarknadsanställningar.

Det är en fortsatt hög nivå av antal placeringar. Även längden på
placeringarna enligt LVM ökar.

Verksamheten Barn och familj arbetar med inriktningen "Hemma först"
vilket innebär att förvaltningen i första hand placerar barn och unga i
egenrekryterade familjehem och jourfamiljer. Detta har minskat
kostnaderna.
Som en följd av färre barn och kortare vårdtider på HVB så ökar kostnaden
och vårddygnen för familjehem som är den placeringsform som
förvaltningen i första hand använder.

Förbättrat flöde i de sociala boendena samt god tillgång till
andrahandskontrakt har lett till att kostnaderna minskar.

De flesta ensamkommande barn som kommunen mottagit har blivit vuxna
och placerats i stödboenden eller avslutats. Antal ensamkommande barn
och unga har minskat, vilket lett till lägre kostnader. Hittills i år har vi inte
tagit emot några ensamkommande barn.
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Ekonomi- och upphandlingsfunktionen 
Helena Lundqvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-23   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN135 042 

 

 

 

Välfärdsnämndens verksamhetsberättelse per delår och 
prognos för helåret 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden godkänner verksamhetsberättelse och prognos och 
beslutar inte att vidta ytterligare åtgärder. 
 
Välfärdsnämnden delger kommunstyrelse och kommunfullmäktige 
verksamhetsberättelse och prognos. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Välfärdsnämnden prognostiserar en positiv avvikelse om 32,4 mnkr. 
Socialtjänsten avviker positivt med 24,7 mnkr och utbildning, kultur och 
fritid med 7,7 mnkr.  
 
Prognosen för årets investeringar uppgår till 22,4 mnkr vilket innebär ett 
överskott om 5,3 mnkr 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 23 september 2021 
 Verksamhetsberättelse och prognos -delår 2021 VFN 
 Statusrapport – uppföljning av de politiska målen i Välfärdsnämnden 

2021 
 
Ärendet 
Välfärdsnämndens nettobudget uppgår till 2 025,1 mnkr och prognosen för 
2021 är 1 992,7 mnkr vilket innebär en positiv budgetavvikelse om 
32,4 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. Jämfört med förra prognosen är 
det en förbättring med drygt 7 mnkr. 
 
Socialtjänstens överskott om 24,7 mnkr förklaras till stor del av att det 
nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och både behovet och kostnaden 
för ersättningslösningar är lägre än förväntat.   
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Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 7,7 mnkr. Inom sektorn 
finns både över- som underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott 
och det beror på ökade kostnader för särskola. Detta vägs huvudsakligen 
upp av färre elever/barn i både gymnasieskola och förskola. Sammantaget 
finns ca 180 färre elever/barn  än budgeterat sammantaget i alla skolformer, 
vilket kunde resulterat i ett större överskott. 
 
I bilagan ”Verksamhetsberättelse, delår 2021” redovisas prognoser, 
avvikelser och vidtagna åtgärder samt en bedömning av grunduppdragens 
utveckling samt status med arbetet av de politiska uppdrag som beskrivs i 
verksamhetsplanen. Uppföljning av bedömd måluppfyllelse för de av 
nämnden särskilt prioriterade politiska målen redovisas även som i en 
färglagd bilaga i enlighet med välfärdnämndens beslut den 2 februari 2021. 
 
 
Förvaltningens bedömning 
Inom välfärdsnämndens ansvarsområde finns underskott huvudsakligen på 
verksamheterna grundskola, kultur och fritid samt barn och familj. Strävan 
är att uppnå ekonomisk balans inom samtliga verksamheter, men då 
nämndens sammantagna prognos är positiv gör förvaltningen bedömningen 
att inga ytterligare åtgärder behöver fastställas av välfärdsnämnden.  
 
 
 
Peter Lönn Bo Ekström 
Kommundirektör Ekonomichef 
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Välfärdsnämnden 
Kommundirektören om 2021 
Även 2021 har påverkats mycket av den pandemi som coronaviruset orsakar. Samtliga verksamheter 
har på något sätt märkt av de restriktioner och rekommendationer som pandemin fört med sig. 
Kommunens krisledningsorganisation har varit fortsatt aktiv och beräknas vara så minst året ut. 

Såväl resultaten som kvaliteten i verksamheterna är fortsatt på en bra eller mycket bra nivå. Det 
ständiga förbättringsarbetet fortsätter eftersom vi siktar på att ligga i toppen vid jämförelser. 

Befolkningsökningen för första halvåret 2021 är 0,6 %. Om den trenden fortsätter året ut kommer vi 
att komma närmare målet på minst 1,5 % per år. Pågående inflyttning i färdigställda bostäder, 
byggnation samt planering av nya områden bidrar till den utvecklingen. 

Kommunens prognostiserade resultat för 2021 ligger på 190 mnkr. Detta innebär fortsatt mycket hög 
resultatnivå, och därmed bibehålls de goda förutsättningarna inför kommande års utmaningar. 

Sektorerna Utbildning Kultur och Fritid samt Socialtjänst prognosticerar ekonomiska överskott för 
2021. Detta trots att pandemin har haft fortsatt stor påverkan 

Styrmodell 

 
Styrmodellen innehåller följande delar: 
Vision: Härryda – här vågar vi! 
I Härryda kommun bygger vi framtiden. Här har människor och företag möjlighet att växa och 
blomstra. Här lyfter idéer och landar lösningar som håller för kommande generationer. 
Våra ledord: mod, nytänkande, handlingskraft 
Förhållningssätt 
I Härryda kommun har vi ett gemensamt förhållningssätt som uttrycker hur vi vill vara och agera på 
jobbet, för att gemensamt förflytta kommunen mot visionen. Genom vårt förhållningssätt påverkar vi 
upplevelsen av Härryda kommun. 
"Varje dag gör vi mötet med Härryda kommun enkelt. Vi är engagerade, ser möjligheter och skapar 
lösningar. Vi är kompetenta, professionella och öppna för olika perspektiv. Vi prövar nya idéer och 
vill alltid bli bättre. Tillsammans åstadkommer vi mer". 
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Verksamhetens grunduppdrag 
Verksamhetens grunduppdrag avser uppdrag enligt lagstiftning och andra både statliga och 
kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför verksamheten finns, vad den ska göra 
och för vem. Grunduppdraget är relativt beständigt över tid. 
Ekonomiska ramar, prioriterade mål och kvalitet 
Politikerna, inom parti, block eller annan gruppering utarbetar en strategisk plan som antas av 
kommunfullmäktige. Den strategiska planen beskriver det som politiken vill åstadkomma under 
mandatperioden, både vad gäller kommunens roll som serviceutförare och rollen som 
demokratiaktör/samhällsutvecklare. 
Den årliga budgeten utgår från den strategiska planen och ska ge konkretiseringar, främst med fokus 
på serviceuppdraget. Budgeten som fastställs av kommunfullmäktige anger ekonomiska ramar och 
prioriterade mål, inriktningar och uppdrag. Utifrån detta utarbetas nämndspecifika verksamhetsplaner 
där även kvalitetsindikatorer ingår för att beskriva kvaliteten i grunduppdrag och inriktningar. 

Mål för god ekonomisk hushållning 
Målen för god ekonomisk hushållning i Härryda kommun ska medverka till att varje generation tar 
ansvar för sin konsumtion av kommunal verksamhet och efterlämnar miljömässiga, sociala och 
ekonomiska förutsättningar som är minst lika goda som vid övertagandet. 

Verksamhetsmål 
Kommunfullmäktige har fastställt fyra verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. Målen avser 
bostadsbyggande, förskoleverksamheten, grundskola och gymnasiet samt bostäder för äldre och 
personer med funktionsnedsättning. Nedan redovisas fastställda verksamhetsmål för nämndens 
ansvarsområden med förvaltningens bedömda måluppfyllelse. 

Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Prognos 

2021 
Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Full behovstäckning 
inom 
förskoleverksamheten 
och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

 

Antal barn som ej erhållit 
plats inom fyra månader 
(accepterar fler än ett 
alternativ) 

0 0 0 0 

Andel föräldrar som får 
förstahandsval beträffande 
verksamhetsform, %. 

100 100 100 100 

Alla elever har efter 
slutförd grundskola eller 
gymnasieutbildning 
tillräcklig kompetens för 
arbete eller fortsatta 
studier 

 

Andel elever behöriga till 
gymnasieskolan, % 91 92,9 91,7 93,1 

Andel gymnasieelever med 
examen inom fyra år, 
hemkommun, (%) 

80,7 80,7 77,8 77,3 

Arbetslöshet, inklusive 
personer i program med 
aktivitetsstöd, 18-24 år (% 
av befolkningen i Härryda 
kommun) 

6,4 7 4,8 3,9 

Arbetslöshet, inkl personer i 
program med aktivitetsstöd, 
18-24 år (% av befolkningen 
i Länet) 

9,6 10,7 7,8 7,1 
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Politiskt prioriterade 
områden  Indikator/mått Prognos 

2021 
Utfall 
2020 

Utfall 
2019 

Utfall 
2018 

Det finns bostäder av god 
kvalitet och god 
tillgänglighet för äldres 
och funktionsnedsattas 
bedömda behov 

 

Antal ej verkställda beslut 
inom tre månader avseende 
särskilt boende 

10 14 28 19 

Behov av särskilt boende, 
personer. 310 300 330 338 

Antal platser särskilt boende 269 296 288 288 

Beräknat behov av bostad 
för funktionsnedsatta över 
19 år, personer 

134 131 130 129 

Antal lägenheter för 
funktionsnedsatta. 140 126 127 124 

Full behovstäckning inom förskoleverksamheten och föräldrar kan välja 
verksamhetsform 

Vårdnadshavare har erbjudits att välja mellan förskola och familjedaghem. Kommunen har klarat full 
behovstäckning och alla föräldrar har fått sitt förstahandsval beträffande verksamhetsform. 

Alla elever har efter slutförd grundskola eller gymnasieutbildning tillräcklig kompetens 
för arbete eller fortsatta studier 

Målet bedöms vara delvis uppfyllt. Andelen elever från grundskolan som blev behöriga till gymnasiet 
är fortsatt stor och andelen elever som tar studentexamen inom fyra år är fortsatt hög i förhållande till 
andra kommuner. 

Många elever i högstadiet och gymnasiet har fått distansundervisning under pandemin. Samtidigt har 
närundervisning för elever med behov av stöd utökats. Verksamheterna har också erbjudit extra 
undervisningstid i form av t ex utökad lovskola. Inom grundskolan har simskoleundervisning utökats i 
syfte att upprätthålla en hög måluppfyllelse. 

Trots att alla elever inte når gymnasieexamen går många ut till arbete och försörjning - både de som 
studerat på yrkesprogram och de som läst högskoleförberedande program. Några fortsätter ett fjärde år 
och en del läser vidare på vuxenutbildningen i den takt som passar dem bäst. Ungdomsarbetslösheten 
är kvar på en relativt hög nivå, men är låg jämfört med övriga kommuner i länet. 

Det finns bostäder av god kvalitet och god tillgänglighet för äldres och 
funktionsnedsattas bedömda behov 

Äldre personer i behov av särskilt boende kan i dagsläget erbjudas en lägenhet relativt snabbt och med 
god marginal i förhållande till de tre månader som utgör kommunens bortre gräns för verkställighet av 
boendebeslut. Under hösten kommer allt fler personer att få ett erbjudande om en lägenhet i 
kommunens nya särskilda boende som öppnar i Mölnlycke i januari 2022. För den med mer akut 
behov av en lägenhet erbjuds plats på annat särskilt boende, i väntan på att det nya ska öppna. De icke 
verkställda beslut inom tre månader som prognostiseras, förväntas röra personer som själv tackat nej 
till minst ett erbjudande men som står kvar i kön i väntan på nytt erbjudande. 

Under hösten öppnar Landevi servicebostad i Landvetter centrum och beräknas tillsammans med 
möjligheten till tillgänglighetsanpassade lägenheter i Mölnlycke fabriker, täcka behovet av lägenheter 
för funktionsnedsatta personer i kommunen. 

Page 111 of 435



6(35) 

Effektiv resursanvändning 
Alla verksamheter ska använda resurserna så effektivt som möjligt och ha en budget i balans. För att 
bedöma om målen uppnås krävs en analys av både total resursåtgång och kostnad per enhet och 
prestation. Förvaltningen analyserar och jämför kontinuerligt kostnader och resultat med andra 
kommuner för att ge politiska beslutsunderlag för en eventuell omfördelning mellan verksamheter. 
Analyser sker både i olika nätverk och som egna projekt. 

Analysen ”Effektiv resursanvändning” innehåller mått som ska ge en bild av hur effektivt 
verksamheten bedrivs, oavsett total resursåtgång och kvalitet. De flesta måtten är hämtade från den 
kommungemensamma databasen Kolada. 

Måtten innehåller bland annat nettokostnadsavvikelse, som är den kostnad en kommun förväntas ha 
enligt den mellankommunala kostnadsutjämningen. Avvikelser förekommer oftast och är resultatet av 
skiftande ambitionsnivå och effektivitet. Diagrammet nedan redovisar den procentuella skillnaden 
mellan redovisad kostnad och förväntad kostnad för Härryda kommun i bokslut 2020. Ett negativt 
värde innebär att de faktiska kostnaderna är lägre än de förväntade, och vice versa. 

 
Nedan redovisas nettokostnadsavvikelse för respektive verksamhet. För att relatera kostnaden till 
utfallet redovisas även indikatorer som syftar till att mäta verklig eller upplevd kvalitet. Måtten är 
hämtade från databasen Kolada. 

Samtliga mått, utom nettokostnadsavvikelse, är indexerade och relaterade till övriga kommuner. Ett 
genomsnittligt värde är indexerat till 100. Det redovisade måttet nöjd medborgarindex–Förskola är 
108,7, vilket alltså innebär att medborgarna är 8,7 procent mer nöjda än genomsnittet i Sveriges 
kommuner. Som framgår av måtten i tabellen finns det inget självklart samband mellan kostnadsnivån 
och hur verksamheten upplevs av medborgarna, eller vilka resultat som kan uppmätas. 

Utbildning, kultur och fritid 
  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnadsavvikelse förskola inkl. öppen 
förskola, (%) -1,6 2,3 6,5 

Kostnad förskola, kr/inv 1-5 år 100,9 104 106,7 

Nöjd Medborgar-Index - Förskolan 108,7  109 
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  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnadsavvikelse grundskola inkl. 
förskoleklass, (%) -6,5 -5,1 -6,1 

Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, 
hemkommun, andel (%) 109,9 110,4 110,9 

Kostnad grundskola inkl. förskoleklass 
hemkommun, kr/elev 85,8 86,6 85,2 

Nettokostnadsavvikelse gymnasieskola, (%) -14,3 -4,1 -2,9 

Gymnasieelever med examen inom 4 år, 
hemkommun, andel (%) 114,7 110,4 107,7 

Kostnad gymnasieskola hemkommun, kr/elev 79,2 85,4 87,2 

Nettokostnad fritidsverksamhet, kr/inv 84 81,1 75,8 

Nettokostnad kulturverksamhet, kr/inv 109,2 109,4 110 

Nöjd Medborgar-Index - Kultur 116,8  109,5 

Inom sektor utbildning, kultur och fritid ligger kostnaden avseende förskola, grundskola och 
gymnasium under nivån som utjämningssystemet beräknar att kostnaden borde vara. 
Gymnasieverksamheten är efter ett par år med högre kostnadsbild tillbaka på en mycket effektiv nivå. 
Skolresultaten är fortsatt höga inom såväl grundskola som gymnasium. Nettokostnaden för fritid har 
ökat, och kan bland annat förklaras av ett förändrat arbetssätt hos fritidsledare som en effekt av 
pandemin. Gällande kulturverksamheten är kostnaderna per invånare fortsatt höga. Gemensamt för 
sektorns alla verksamheter är att Nöjd-Medborgar-Index ligger på en hög och stabil nivå. 

Socialtjänst 
  Bokslut 2020 Bokslut 2019 Bokslut 2018 

Nettokostnad gymnasial vuxenutbildning, kr/inv 91,9 100,1 114,9 

Nettokostnadsavvikelse LSS, (%) -1,7 -0,4 0,9 

Kostnad funktionsnedsättning LSS boende, 
kr/brukare 97,6 105,1 104,8 

Kostnad daglig verksamhet enl. LSS, kr/brukare 136,9 134,4 139 

Nettokostnadsavvikelse äldreomsorg, (%) 7,1 9,8 13,3 

Kostnad hemtjänst äldreomsorg, kr/brukare  106,6 97,9 

Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 100,5 101,7 100,5 

Kostnad särskilt boende äldreomsorg, kr/brukare   87,9 

Brukarbedömning särskilt boende äldreomsorg 
-  helhetssyn, andel (%) 105,6 101,8 108,4 

Nettokostnadsavvikelse individ- och 
familjeomsorg, (%) 28,2 36,8 28,3 

Nöjd Medborgar-Index - Stöd för utsatta 
personer 108,7  110,9 

Inom socialtjänsten tyder nettokostnadsavvikelsen på att kostnaden för verksamheterna inom 
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funktionsstöd fortsätter att sjunka och ligger nu något under den nivå som utjämningssystemet 
beräknar att kostnaden borde vara. Även kostnaden per brukare inom LSS-boenden sjunker. Inom vård 
och omsorg är nöjdheten bland brukarna fortsatt hög samtidigt som nettokostnadsavvikelsen visar på 
att kostnaden inom äldreomsorgen sjunker. Medborgarna har en mycket positiv bild av stödet till 
utsatta personer och nettokostnadsavvikelsen visar på att kostnaderna inom individ- och 
familjeomsorg sjunker, dock ligger kostnader på en fortsatt betydligt högre nivå än vad 
utjämningssystemet beräknar. Nettokostnaden för gymnasial vuxenutbildning har även den sjunkit de 
senaste åren och ligger nu under snittet i riket. 

Kommungemensamma områden 
I den av kommunfullmäktige antagna strategiska planen för mandatperioden framgår följande: "För att 
bidra till en hållbar tillväxtregion vill vi i Härryda ta täten i arbetet med att vara ett föredöme när det 
gäller skolresultat, näringslivsklimat, samhällsbygge, Agenda 2030 och aktivt bidra till arbetet med 
Klimat 2030 (Västra Götaland ställer om)." 

I detta avsnitt beskrivs övergripande uppföljning av arbetet med näringslivsfrågor och Agenda 2030 
samt om övriga områden som lyfts som långsiktiga strategiska utvecklingsområden; service, 
kommunikation, digitalisering, konkurrensutsättning och arbetsgivarvarumärke. 

Enligt reglementet är det kommunstyrelsen som har huvudansvaret för dessa övergripande frågor, men 
eftersom de också ska genomsyra och prägla verksamheterna inom välfärdsnämndens ansvarsområde, 
beskrivs de även i välfärdsnämndens uppföljning under året. 

Serviceorganisation 
Under våren fastställdes förhållningssätt för förvaltningen. Förhållningssätten kompletterar 
kommunens vision och beskriver hur kommunens medarbetare ska vara och agera för att bidra till att 
visionen förverkligas. Förhållningssätten inleds med "Varje dag gör vi mötet 
med Härryda kommun enkelt" vilket signalerar vikten av att kommunen ska uppfattas som en 
serviceorganisation. 

Utvecklingen mot att bli en serviceorganisation fortsätter ha digital service i fokus. Den nya 
plattformen för digitala tjänster och funktionen "Mina sidor" används allt mer och innebär att fler når 
kommunen och kan hantera sina ärenden när man själv vill. Även kommunens chattbot, "Kommun-
Kim" innebär ökad möjlighet att få svar på frågor genom självservice. 

Kontaktcenters nya uppdrag tar allt mer konkret form och förändringsprocessen involverar många i 
förvaltningen. Kontaktcenter svarar nu på frågor om förskola och grundskola, hanterar kommunmailen 
och svarar på frågor som kommer in via Facebook. Fortsatt utvecklingsarbete sker inom ramen för ett 
särskilt projekt som fortgår under året. 

Kommunstyrelsen och välfärdsnämnden har fastställt principer för servicegarantier och förvaltningen 
arbetar för att ta fram servicegarantier som ytterligare förbättrar serviceupplevelsen i kontakten med 
kommunen. Hittills har servicegarantier fastställts inom sektor socialtjänsts verksamhetsområde. 
Utvecklingsarbetet fortgår och under hösten beräknas ytterligare servicegarantier fastställas och tas i 
bruk. 

Näringsliv 
Förvaltningens samlade handlingsplan för 2021 att genomföra det näringslivsstrategiska programmet 
och utvecklas mot Sveriges bästa näringslivskommun fastställdes i maj. Planen innehåller konkreta 
åtgärder som förbättrar för företag och involverar hela förvaltningen. Arbete pågår med att utveckla 
servicegarantier till företag. 

Regelbundna digitala frukostmöten har genomförts, liksom lunchwebinarier med intressanta 
föreläsare. Träffarna är ett led i att stärka dialogen med näringslivet, där även regelbundna 
företagsbesök (både digitala och fysiska när så varit möjligt) och den återkommande tidningen 
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"Näringsliv" är ytterligare aktiviteter. 

I oktober genomförs satsningen "Näringslivsveckan" för att uppmärksamma näringslivsfrågorna både 
internt och externt. 

Kommunikation 
Arbetet med kriskommunikation utifrån pandemin har varit dominerande och resurskrävande under 
året. Pandemin och den omställning den medfört gör att många verksamheter nu vill finna nya former 
för digital kommunikation och dialog, vilket ställer nya krav på stödet från kommunikationsenheten. 
Ett exempel på detta är att Hulebäcksgymnasiet nu anpassar marknadsföring och kommunikation för 
att fungera mer digitalt, t ex hålls den årliga gymnasiemässan digitalt. 

Kommunen ska utveckla webbplatsen harryda.se, en förstudie har genomförts för att lägga grunden för 
hur den nya webbplatsen ska utformas. Arbetet är något fördröjt jämfört med den ursprungliga 
tidplanen, vilket innebär att det huvudsakliga förändringsarbetet kommer att ske 2022. 

Arbetet med att utveckla kommunikation för det nya VA-bolaget pågår, bland annat med grafisk 
profil, webbplats och översyn av hur information ska samordnas med kommunens information. 

Agenda 2030 
Dialogen för att utarbeta det hållbarhetsstrategiska programmet pågår, bland annat har dialoger med 
råden och med föreningar i kommunen genomförts. En särskild satsning görs på dialog med 
ungdomar, bland annat via Hulebäcksgymnasiet. De kommunala bolagen är involverade i arbetet med 
programmet för att få med helheten i kommunkoncernens arbete med hållbar utveckling. 

Arbetet med genomföra insatser utifrån antagna klimatlöften inom ramen för Klimat 2030 pågår. 
Dessutom görs nu en uppföljning av insatserna samt förberedelse för att kommunen eventuellt ska anta 
nya klimatlöften för kommande år. 

Plan för fossiloberoende förvaltning fastställdes av kommundirektör under våren och genomförande 
pågår. En resursförstärkning görs till sektor Teknik och förvaltningsstöd för att hålla ihop arbetet. 

Beslut har också tagits om att införa ett nytt arbetssätt med cirkulära möbelflöden, som inkluderar 
lagerhållning, enklare reparationer och tydlighet i mandat för att köpa in nytt. Rekrytering av 
projektledare för införandet pågår. 

Kommunstyrelsen har fastställt en tillgänglighetspolicy för kommunen, vilken utgör ett viktigt 
styrdokument och tydligt förhållningssätt i arbetet med tillgänglighet. 

Ytterligare processer pågår där styrdokument bedöms kunna beslutas eller föreslås till beslut under 
året, bland annat en uppdatering av resepolicyn samt en lokal handlingsplan för suicidprevention. 

Digitalisering 
Satsningen "det digitala klivet" som påbörjades under 2020 fullföljs och väntas ge nya möjligheter till 
digital utveckling. 

Appen "Mitt Härryda" lanserades under sommaren med några tjänster. Appen har nu ca 2500 
användare. Arbetet med att vidareutveckla appen pågår, bland annat kommer den att användas i den 
kommande invånardialogen som ska ske om området Massetjärn i Mölnlycke. 

De digitala tjänsterna och funktionen "Mina sidor" används allt mer och fortsatt utveckling sker. 
Tillsammans med IT-funktionen pågår en process för att skapa tydlighet i stödet till förvaltningen i 
den digitala transformationen. 

Arbetet med att ta fram en ny digital agenda för kommunen är påbörjat och kommer att fortgå under 
hösten. 
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Konkurrensutsättning 
Vid etablering av ny kommunal verksamhet inom vård, skola och omsorg ska konkurrensutsättning 
övervägas. Nämnd och styrelse arbetar kontinuerligt med att pröva möjligheter till alternativ drift av 
verksamhet. I vissa fall kan det bli en typ av konkurrensutsättning av kommunal verksamhet och i 
andra fall ett sätt att öka valfriheten och mångfalden. 

Från och med 2021 finns en enhet för inom socialtjänst för upphandling och avtal. Enheten har i 
uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt avtal 
inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret för 
valfrihetssytemet inom sektorn 

En anpassning till LOV och av äldreboendeplatser har påbörjats. En viktig prioritering är att förbereda 
cheferna inom äldreboende vad det innebär att arbeta i en konkurrensutsatt verksamhet och med ett 
nytt ersättningssystem. 

Arbetsgivarvarumärke 
Arbetet med att stärka kommunens arbetsgivarvarumärke återupptas under 2021 efter att ha fått 
mindre fokus under 2020 på grund av pandemin. 

Under 2021 startar ett viktigt arbete upp inom ramen för arbetsgivarvarumärket. Det handlar om 
kompetensförsörjning och marknadsföring av Härryda kommun som arbetsgivare. Det har den senaste 
tiden blivit allt svårare att rekrytera vikarier till förvaltningens kärnverksamheter. Verksamheterna är 
beroende av att det finns en god och stabil tillgång till vikarier. En välbemannad organisation är till 
exempel en viktig komponent i strävan att Härryda kommun ska ha Sveriges bästa skola. Det har satts 
ihop en projektgrupp med centrala kompetenser så som personalspecialister, kommunikatörer och 
bemanningsplanerare som tillsammans ska utarbeta ett årshjul med aktiviteter som ska vara 
återkommande och stödja kompetensförsörjningsprocessen. Detta arbete är ett komplement till den 
årliga strategiska kompetensförsörjningsplanen som tas fram i varje sektor och sammanställs av 
personalfunktionen. 

Ett annat arbete som påbörjas inom ramen för arbetsgivarvarumärket är den chefshandledning som 
personalfunktionens arbetsmiljöspecialister startar upp under 2021. Det handlar om att stärka cheferna 
i deras ledarskap genom dialog, coaching och kollegialt lärande. 
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Ekonomi 

Driftredovisning, nämnden 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 71 190 72 899 70 412 68 189 

Hyror och arrenden 39 243 39 303 39 444 31 404 

Bidrag 140 652 148 520 150 549 73 861 

Fsg av verksamhet 208 783 214 946 207 631 121 810 

Övriga intäkter 2 071 3 340 3 149 1 287 

Summa intäkter 461 939 479 008 471 185 296 551 

Lönekostnader m.m. 1 440 872 1 379 171 1 387 904 1 312 709 

Köp av huvudverksamhet 440 705 459 485 454 891 451 437 

Lokalkostnader 190 701 185 744 181 615 187 021 

Avskrivning och internränta 19 007 18 708 18 986 20 316 

Övriga kostnader 363 389 359 278 369 332 350 203 

Summa kostnader 2 454 674 2 402 386 2 412 728 2 321 686 

     

Nettokostnader 1 992 735 1 923 378 1 941 543 2 025 135 

Nettobudget 2 025 135 1 979 952 1 919 595  

Avvikelse 32 400 56 574 -21 948  

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Utbildning, kultur och fritid 1 272 187 1 279 887 7 700 1 227 007 

Socialtjänst 720 548 745 248 24 700 696 371 

Nettokostnad 1 992 735 2 025 135 32 400 1 923 378 

Välfärdsnämndens budget uppgår till 2 025 mnkr och prognosen för 2021 är 1 993 mnkr vilket innebär 
en positiv budgetavvikelse om 32 mnkr. Båda sektorerna visar överskott. 

Utbildning, kultur och fritid visar ett överskott om 7,7 mnkr. Inom sektorn finns både över- som 
underskott. Grundskoleverksamheten visar underskott och det beror på ökade kostnader för särskola 
samt att vissa grundskoleenheter har svårigheter att hålla budget. Detta vägs upp av färre barn/elever 
inom både gymnasiet och förskolan. 

Socialtjänstens överskott förklaras till stor del av att det nya särskilda boendet i Säteriet är försenat och 
både behovet och kostnaden för ersättningslösningar är lägre än förväntat. Även Härryda framtid visar 
ett större överskott där Yrkeshögskolan, vuxenutbildningen och enheten för försörjningsstöd 
prognostiserar positiva avvikelser. 
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Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Utbildning, kultur och fritid 19 467 23 267 3 800 11 177 

Socialtjänst 2 982 4 482 1 500 2 678 

Nettoutgift 22 449 27 749 5 300 13 855 

Välfärdsnämnden prognostiserar ett överskott om 5,3 mnkr främst till följd av tidsförskjutningar 
avseende inköp av inventarier till Fagerhultsskolan i Hindås men också beroende på att anslaget för 
datainventarier inom socialtjänst inte väntas utnyttjas fullt ut under året. 
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Sektor för utbildning, kultur och fritid 
Sektorchefen om 2021 
År 2021 har liksom föregående år varit präglat av pandemin. Vid höstterminens start är dock alla 
elever i grundskola och gymnasium åter på plats i närundervisning. Verksamheterna har fortsatt gjort 
anpassningar och hittat flexibla lösningar för att följa de gängse rekommendationerna. 

Sektorn har veckovisa samrådsmöten med Västra Götalandsregionens smittskyddsläkare för att få 
information om smittspridningsläget samt för att få råd och stöd. Regionen har under sommaren tagit 
fram ett så kallat ”gurgeltest” för eleverna i grundskola och gymnasium, för att underlätta 
smittspårning i klasser. Detta sker i samverkan med vårdcentralerna i kommunen. Sektorn har också 
utsett en covid-samordnare med ett uppdrag som även omfattar de fristående skolorna. 

Fagerhultsskolan åk 4-9 startade verksamheten vid höstterminens början. Skolan tar emot elever från 
både Rävlandaskolan och Hindåskolan och startade terminen med ca 240 elever i åk 4-7. Såväl 
Wallenstams Arena som gymnastik- och trampolinhallen står klara och är redo att användas. Dessa 
båda hallar ger utökade möjligheter för föreningarna att utveckla sin verksamhet. 

Arbetet fortsätter med ”Sveriges bästa skola” inom grundskolan där implementering och 
kommunikation är i fokus. Ett av fokusområdena är den problematiska skolfrånvaron där samverkan 
med socialtjänst ska utvecklas. Förskolan har påbörjat processen med att arbeta fram en tydlig och 
gemensam riktning. 

En av sektorns prioriterade processer är att utveckla kvalitetsarbetet i syfte att höja kvaliteten i 
verksamheterna och att tydliggöra uppföljningen till huvudman. Ett annat utvecklingsområde är att 
fortsatt utveckla de digitala processerna såväl internt som externt. 

Den senaste befolkningsprognosen visar på ett minskande barnantal i förskolan. Sektorn har behov av 
anpassningar av verksamheten, som behöver planeras under året för att kunna verkställas nästa år. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 
• Välfärdsnämnden ska säkerställa att arbetet med utvecklingen av kommunens skolverksamhet görs i 
enlighet med politiskt beslutade inriktningar och beslut 

Uppföljning 

Sektorn arbetar kontinuerligt med att följa upp verksamheterna utifrån olika perspektiv, så som t ex 
kvalitet, nöjdhet och ekonomi. Ett flertal roller och funktioner både inom och utanför sektorn kan 
engageras i såväl planering som genomförande och uppföljning av verksamheterna. 

En för sektorn central del i syfte att kunna bedriva verksamhet med hög kostnadseffektivitet är att 
bevaka förändringar i barn- och elevantal och omorganisera därefter. Anpassningarna kan vara mer 
eller mindre omfattande och påverka allt från personal till måltid och lokalbestånd. 

Nyckeltal och annan statistik för år 2020 har offentliggjorts under årets andra kvartal. Som exempel 
kan nämnas nettokostnadsavvikelsen, vilken för samtliga utbildningsverksamheter har sänkts till år 
2020. Störst skillnad märks inom gymnasieverksamheten. Fler nyckeltal finns presenterade under 
avsnittet effektiv resurs. 

Till följd av pandemin har den digitala utvecklingen tagit ett extra kliv. Distansundervisning, interna 
möten men även extern kommunikation med t ex vårdnadshavare, föreningsliv och kulturbesökare 
virtuellt via nätet har på kort tid blivit vardag. Befintliga e-tjänster används flitigt och ett 
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kommungemensamt kontaktcenter är under uppbyggnad. Bibliotek med meröppet finns nu i 
kommunen och nyckelsystemet för fritidsanläggningar ses över. 

Dialog kring skolutveckling i relation till politiska mål och inriktningar förs kontinuerligt mellan 
förvaltning och politik i olika forum. Under vårvintern har processen kring Sveriges bästa skola 
fortsatt och under senare delen av år 2021 kommer arbetet med Sveriges bästa förskola att starta upp. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 43 740 45 528 44 710 41 877 

Hyror och arrenden 4 385 3 617 3 781 4 847 

Bidrag 72 780 66 621 86 966 35 625 

Fsg av verksamhet 128 440 125 651 120 025 117 983 

Övriga intäkter 1 670 2 095 2 208 1 135 

Summa intäkter 251 015 243 512 257 690 201 467 

Lönekostnader m.m. 905 615 861 762 885 929 864 052 

Köp av huvudverksamhet 245 315 252 557 248 855 251 617 

Lokalkostnader 130 253 122 765 122 422 133 426 

Avskrivning och internränta 15 174 14 517 14 870 -5 677 

Övriga kostnader 226 845 218 917 239 206 216 582 

Summa kostnader 1 523 202 1 470 518 1 511 282 1 460 000 

     

Nettokostnader 1 272 187 1 227 006 1 253 592 1 258 533 

Nettobudget 1 279 887 1 256 069 1 246 980 1 279 887 

Avvikelse 7 700 29 063 -6 612  

Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

 Sektorsledning  20 670 22 270 1 600 12 386 

 Förskoleverksamhet  290 902 299 002 8 100 283 307 

 Grundskoleverksamhet  680 764 671 264 -9 500 643 560 

 Gymnasieverksamhet  178 260 186 260 8 000 160 393 

 Kultur och fritid  101 591 101 091 -500 95 814 

 Utveckling och flerspråkighet  0 0 0 31 546 

Nettokostnad 1 272 187 1 279 887 7 700 1 227 006 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 7,7 mnkr. 
Inom sektorn finns både över- och underskott. 

Sektorledning prognostiserar ett överskott mot budget om 1,6 mnkr, till följd av vakanser inom 
planering tillsyn under del av året. Dessutom finns en nämndgemensam justeringspost om 1 mnkr som 
inte kommer att tas i anspråk under året. 

Förskoleverksamheten totalt prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 8,1 mnkr. Avvikelsen 
beror till stor del på att det är ca 80 färre barn i verksamheten. Av dessa 80 barn prognostiseras ca 65 
vara färre barn inom kommunal förskola och pedagogisk omsorg, vilket egentligen borde medföra ett 
överskott om ca 6,5 mnkr. Förskoleenheterna prognostiserar dock ett överskott om ca 5,6 mnkr, 
eftersom det tar tid att anpassa organisationen efter färre barn. Dessutom märks ett stort behov av 
vikarier främst under våren, bland annat som en effekt av pandemin. Utöver detta prognostiseras 
vakanta tjänster inom administration om totalt ca 1,0 mnkr. 

Grundskoleverksamheten totalt visar en negativ avvikelse mot budget om 9,5 mnkr. Samtidigt är det 
ca 40 färre elever inom verksamheten än budgeterat, vilket motsvarar ett centralt överskott om 2,5 
mnkr. Grundskoleenheterna visar ett prognostiserat underskott om 6,7 mnkr, där kostnader för 
coronavikarier under jan-mars står för 1,2 mnkr. Rävlanda senare, Skinnefjäll, Hindås och Hällingsjö 
har underskott som överstiger 0,8 mnkr. Dessa underskott beror på flera faktorer, framför allt på 
personalförstärkningar för att öka studiero och trygghet men även på grund av ett lägre antal inskrivna 
elever på fritidshem, vilket skulle kunna vara en effekt av pandemin. 

Inom särskoleverksamheten tillhör fler elever än tidigare träningssär och har stora behov, vilket 
innebär ett underskott om 2,2 mnkr. Kostnader för stöd till grundskoleelever med extraordinära behov 
beräknas överstiga budget med 2,5 mnkr. Avetablering av paviljonger i Landvetter och Hindås 
förväntas kosta 1,0 mnkr. Centrum för flerspråkigt lärande prognostiserar ett underskott om 0,5 mnkr 
samtidigt som elevhälsan prognostiserar ett överskott om 0,5 mnkr till följd av vakanser. 

Gymnasieverksamheten som helhet prognostiserar en positiv avvikelse mot budget om 8 mnkr. 
Jämfört med budgeterat elevantal visar prognoser att det är ett sextiotal färre elever inom 
verksamheten. Detta märks genom ett lägre antal köpta platser, vilket utgör den huvudsakliga orsaken 
till gymnasiets överskott i form av minskade kostnader. 

Fler elever har antagits till Hulebäcksgymnasiet, vilket innebär att verksamheten säljer fler platser. 
Som exempel kan nämnas den extra ekonomiklassen som startade hösten 2019. Det högre elevantalet 
på skolan genererar kostnader i form av personal, läromedel och måltid. På grund av pandemin har 
verksamheten även kostnader för tillfälliga lokaler under 2021. 

Statsbidraget Skolmiljarden har under våren delats ut till såväl kommunala som fristående skolor inom 
grundskola och gymnasium. Personalförstärkningar och andra insatser görs under året för att 
säkerställa elevernas skolgång och kunskapsresultat. Under sommaren kom besked om ytterligare 
förstärkning och denna kommer att delas ut till verksamheterna under hösten. Totalt har Härryda 
kommun tilldelats 6 mnkr. Planen är att medlen kommer att användas. 

Kultur och fritid visar en negativ avvikelse mot budget om 0,5 mnkr. Avvikelsen beror på 
intäktsbortfall inom verksamheten till följd av pandemin, framförallt på grund av lägre intäkter för 
uthyrning av idrottshallar om totalt ca 0,5 mnkr. Intäktsbortfallet inom kulturskolan på grund av 
reduceringen av kulturskoleavgifterna under våren och på elevavhopp till följd av distansundervisning 
uppgår till ca 0,2 mnkr. De lägre intäkterna vägs delvis upp av tjänstledigheter och lägre vikariebehov 
inom verksamheten. 

Åtgärder 
Inom för- och grundskola fortsätter arbetet med att anpassa organisationen på enheterna efter barn- 
och elevantal. Eftersom kullarna fortsätter att minska de kommande åren, kommer sektorn arbeta med 
denna anpassning även framgent. Anpassning sker även inom sär- och träningsskola, vilket dock är 
svårare då behoven är stora. Resursfördelningen inom särskolan har setts över i samband med 
budgetarbetet för perioden 2022-2024 för att bättre möta befintliga behov. 
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På vissa enheter, t ex Rävlandaskolan och Säteriskolan, görs åtgärder för att öka studieron och 
elevernas måluppfyllelse, vilket är en del av förklaringen till grundskoleverksamhetens underskott. 
Dessa åtgärder innebär ökade kostnader i form av t ex personalförstärkningar och kommer inte att 
kunna balanseras inom grundskolans budget. Verksamheten ser således ingen möjlighet att åtgärda 
underskotten under innevarande år. 

De senaste årens växande elevkullar inom gymnasieverksamheten ger ökande kostnader. Genom att 
anta fler elever till Hulebäcksgymnasiet, ökar intäkterna för sålda platser medan kostnaderna för köpta 
platser minskar. Samtidigt ökar kostnaderna för de antagna eleverna på Hulebäcksgymnasiet endast på 
marginalen. Kommunens eget gymnasium är en i grunden kostnadseffektiv skola och styrningen av 
verksamheten som helhet har bidragit till en effektiv kostnadsnivå för samtliga utbildningsplatser. 

Det förväntade intäktsbortfallet inom kultur och fritid under vårterminen är i sin helhet en effekt av 
rådande pandemi och kommer inte att åtgärdas under innevarande år. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikel
se 2021 

Bokslut 
2020 

 Sektorledning  100 100 0 0 

 Förskoleverksamhet  1 900 2 400 500 2 157 

 Grundskoleverksamhet  12 765 16 065 3 300 5 830 

 Gymnasieverksamhet  2 710 2 710 0 1 890 

 Kultur och fritid  1 992 1 992 0 1 300 

Utveckling och flerspråkighet 0 0 0 0 

Nettoutgift 19 467 23 267 3 800 11 177 

Sektorn prognostiserar ett överskott om 3,8 mnkr, framförallt till följd av att inventarier till nya 
Fagerhultsskolan i Hindås köps in successivt i takt med att skolan fylls på med elever. Förskolan har i 
år valt att satsa på innemiljön, varpå ett överskott om 0,5 mnkr prognostiseras. Överskottet kommer av 
att inventarier till innemiljön är mindre kostsamma än satsningar på utemiljön. 

Förskola 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av förskola, pedagogisk omsorg/familjedaghem och öppen förskola. 
Styrdokument för förskolan är skollagen och läroplanen (Lpfö 18) för förskolan, samt de kommunala 
politiska målen för verksamheten. Förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och är det 
första steget i barnens utbildning. Förskolan vilar på demokratins grund och ska erbjuda barnen en god 
pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. 
 
I samarbete med vårdnadshavarna ska barnens utveckling till ansvarskännande människor och 
samhällsmedlemmar främjas. Förskolan ska erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och 
lockar till lek och aktivitet och ska inspirera barnen att utforska världen. I förskolan ska barnen möta 
vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med både det enskilda barnet 
och barngruppen (Skolverket, 2018). 
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Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheten ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Resultat av regiongemensam enkät i förskola och pedagogisk omsorg 
Förskoleverksamheten i Härryda kommun får höga resultat av vårdnadshavarna och kommunens 
medelvärde per fråga ligger i nivå med föregående års snitt och högre än snittet för GR-
kommunerna i samtliga frågor. Resultaten i enkäterna används som underlag för att analysera och 
vidareutveckla förskoleverksamheten i Härryda kommun. Varje förskola och familjedaghem får sina 
respektive resultat att arbeta nu vidare med lokalt. 
Systematiskt kvalitetsarbete 
Sektorn tog under 2020 fram en modul och struktur i Stratsys för förskolan som möjliggör för 
huvudmannen att göra en likvärdig, transparent och systematisk uppföljning av läroplanens 
områden. Målsättningen under 2021 är att uppföljning av alla läroplatsmål sker i Stratsys då det 
förväntas ge goda förutsättningar för uppföljning, analyser och åtgärder över tid och på flera nivåer i 
organisationen. Strukturen i Stratsys utgår från läroplansområdena i Lpfö 18 och har satts samman i 
tre grupper som följs upp under varsin period under året. De tre grupperna är: Normer, värden och 
inflytande -Kunskap, utveckling och lärande - Övergång, samverkan och omvärld. Hittills har 
förskolan rapporterat de två första grupperna Normer, värden och inflytande samt Kunskap, 
utveckling och lärande. Det som hittills går att utläsa är att systematik finns men att vi behöver 
arbeta vidare med analysmetoder för att nå ökad måluppfyllelse och likvärdighet i utbildningen. Då 
tillvägagångssättet för rapporteringen är ny behöver vi inför kommande år skruva i 
uppföljningsmodulen för än bättre rapportering. 
Sveriges bästa förskola 
Den politiska majoriteten har ambitionen om ”Sveriges bästa skola” vilket innefattar hela 
utbildningsområdet. Arbetet med Sveriges bästa skola pågår i grundskolan och nu har processen 
statar upp i förskolan. Förskolans process är fristående från grundskolans men områden som 
tangerar varandra ska tillvaratas. Utvecklingsprocessen ”Sveriges bästa förskola” ägs och drivs av 
rektor tillsammans med verksamhetschef och med hjälp av processledning utifrån. 
Syftet med utvecklingsprocessen är att ta fram en gemensam målbild för Sveriges bästa förskola 
samt strategier för att nå dit. Vidare är projektets långsiktiga effektmål är att skapa Sveriges bästa 
förskola, som erbjuder god utbildning till barn, god service till vårdnadshavare och med nöjda 
medarbetare. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare ska stärkas 

Uppföljning 

För att stärka utbudet av annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare har kommunikationsinsatser 
gjorts för att göra verksamhetshetsformen mer känd för kommuninvånarna. Verksamheten har visat 
upp sig genom blogg, reportage, utställningar och fortsatt arbete planeras vidare inom området. 

Vidare behöver återväxten inom yrket stärkas på sikt då flertalet pensionsavgångar närmar sig. Då 
annan pedagogisk verksamhet/dagbarnvårdare har en tät koppling till hemmet pågår en översyn över 
hur förutsättningarna kan förändras för att ligga i linje med samtiden och vara en attraktiv arbetsplats. 
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För att stärka den befintliga verksamheten har fokus legat på att få en ökad kvalitet och likvärdighet 
över kommunen samt en bättre organisering som möjliggör flexibilitet men bibehåller kontinuerliga 
relationer för barnen. Vidare har fokus legat på att öka utbudet av adekvat teknisk utrustning samt 
kompetensutveckling för personal för att nå ökad måluppfyllelse. 

Grundskola 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten bedrivs i form av grundskola, förskoleklass, fritidshem och grundsärskola. 
Styrdokumenten är skollagen, grundskoleförordningen och läroplanen, Lgr 11 med sina kursplaner, 
samt de kommunala politiska målen för verksamheten. 
 
Verksamhetens uppdrag är att främja lärande där eleven ska stödjas, stimuleras och utmanas att 
inhämta kunskaper för att nå gymnasiebehörighet. Verksamheten ska uppväga skillnader i elevernas 
förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen samt arbeta för en hög och likvärdig kvalitet. I 
samarbete med hemmen ska verksamheten främja elevernas utveckling till ansvarskännande 
människor och samhällsmedlemmar. Verksamheten ska präglas av omsorg om individen. 
 
Verksamheten har i uppdrag att främja demokratiska värden och förbereda eleverna för att leva och 
verka i samhället. Eleverna ska utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och tillsammans med 
andra. Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och 
en snabb förändringstakt. Verksamhetens uppdrag är att arbeta för att eleverna utvecklar sin förmåga 
till kritiskt tänkande och att kunna analysera ur olika perspektiv. 
 
Alla som arbetar i verksamheterna ska bidra till att barn och unga utvecklar omtanke om sig själv, 
andra och sin omvärld. Verksamheterna ska vara utmanande och stimulerande så att alla barn och unga 
kan lära och utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Lärmiljöerna ska vara trygga, 
kreativa och inspirera till nyfikenhet och lärande samt präglas av samarbete, delaktighet och inflytande 
för barn och unga. Barn och unga ska ges möjligheter att kommunicera och uttrycka sig på olika sätt 
och med många uttrycksmedel. 
 
Elevhälsan omfattas av medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser och 
arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande med att stödja elevernas utveckling mot 
utbildningens mål. Elevhälsans arbete genomförs på olika nivåer t ex genom att bidra till en 
hälsofrämjande skolutveckling eller genom att undanröja hinder för enskilda elevers lärande. 
 
Centrum för flerspråkigt lärande, CFL, har i uppdrag att introducera, kartlägga och undervisa 
nyanlända barn, elever och familjer på mottagningsenheten Välkomsten. I detta ingår även att stödja 
ledare och pedagoger i arbetet med mottagandet av nyanlända. CFL erbjuder också studiehandledning 
och modersmål. Syftet är att ge goda förutsättningar för nyanlända barn och elever att klara sin 
skolgång. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Måluppfyllelsen är fortsatt hög inom grundskolans verksamhet vad gäller behörigheten till ett 
nationellt program på gymnasiet och meritvärdena i årskurs nio. Det finns skillnader i 
måluppfyllelse mellan kommunens skolor över tid. Därför riktas en del insatser till enskilda skolor 
som får ta del av mer resurser och kompetenser. Exempel på sådana kompetenser är socialpedagog 
och speciallärare, samt lärare med behörighet i svenska A. 
En kommungemensam elevhälsoplan som stödjer rektors styrning och ledning av elevhälsoarbetet 
har tagits fram och implementeras i alla verksamheter nu. Detta sker i rektorsgruppen, 
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elevhälsoteamen och genom pedagogiska för- och eftermiddagar för kommunens samtliga 
pedagoger. I planen synliggörs ledningssystem, rutiner och ansvarsfördelning i elevhälsoarbetet. Till 
läsåret 21/22 har alla skolor tagit fram en lokal arbetsplan för elevhälsa. 
Verksamheten grundskola har tillsammans med socialtjänst ett uppdrag att samverka kring elever 
med hög frånvaro. Ett resultat av detta uppdrag är det nystartade närvaroteamet med 
tvärprofessionell kompetens, som ska arbeta mot skolorna samt berörda elever och familjer. En 
teamledare som ska arbetsleda teamet och arbeta med närvarouppföljning, rapportering och 
operativt mot skolorna rekryteras under hösten. Skolorna redovisar och förtydligar sitt arbete med 
elevhälsan och närvaroarbetet i de nya lokala arbetsplanerna. Arbetsplanerna följs upp av 
verksamhetschef och gemensamma behov av styrning samt kompetenshöjande insatser 
sammanställs på kommunnivå. 
I den politiska ambitionen att bli Sveriges bästa skolkommun är arbetet igång med att implementera 
byggstenarna i rektorsgruppen och på varje skola. Insatser kopplade till byggstenar genomförs enligt 
en tidsplan, där arbete med en tredjedel av insatserna nu är genomförda. Insatser som 
stadieindelning och ny rektorsorganisation förbereds under läsåret 21/22 och träder i kraft hösten 
2022. Dessa insatser förväntas ge ökade kunskapsresultat genom bättre styrning och ledning och ett 
rimligare och mer rättvist rektorsuppdrag. Alla skolor kommer att bidra till Sveriges bästa skola  
genom det systematiska kvalitetsarbetet och prioriterade mål på varje skola. De prioriterade målen 
för varje skolenhet kommer att följas upp på ett tydligare sätt och arbetet med 
kunskapsprogressionen 1-16 år intensifieras. 
Kommunens förstelärare genomgår under 2021 en utbildning för att höja kompetens vad gäller att 
leda pedagogiskt utvecklingsarbete och kollegialt lärande, i syfte att på bred front fortsätta att 
utveckla undervisningen och öka kunskapsresultaten. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämnens mål och inriktningar för 2021 
• Tryggheten och studieron ska öka 
• Kunskapsresultaten inom grundskolan ska öka 

Uppföljning 

Resultat för trygghet och studiero, normer och värden: 

De gemensamma enkäter från GR och Skolinspektionen visar att resultaten ser likvärdiga ut på en 
övergripande nivå för åk 2, 5 och 9. Kommunens skolor ligger i nivå med riket och regionen. Något 
högre resultat för trygghet i Härryda kommun och något lägre vad gäller inflytande. Flickors resultat 
är lägre än pojkars på alla frågor om trygghet, studiero och inflytande och för alla årskurser. 

Resultat för kunskap, utveckling och lärande: 

När det gäller betygsresultaten i Härryda kommun så är resultaten fortsatt höga och jämna över tid. 
Dock skiljer sig resultaten åt mellan skolorna. Genomsnittligt meritvärde för kommunens åk 9 är högt, 
229 poäng, och oförändrat från föregående år. Båtsman har stigande och höga resultat för åk 6 och åk 
9. Djupedalsskolan står för den största ökningen vad gäller åk 9, från 218 till 247 poäng. Ekdala en 
marginell höjning av genomsnittligt meritvärde. Övriga tre skolor har lägre meritvärden i år. 

På kommunnivå minskar behörighet till ett nationellt program med 2  procentenheter från förra året. 
Båtsmansskolan har högst andel elever som är behöriga, 98,4 procent och de har dessutom en stigande 
trend. Djupedalsskolan står för den största ökningen i år, med drygt 10 procent fler behöriga. Övriga 
fyra skolor har sämre resultat 2021 än 2020. Störst nedgång har Önnerödsskolan som 2020 hade 100% 
behörighet till ett nationellt program och i år är andelen 93%. 

Åtgärder kopplade till de politiska målen ligger under arbetet med Sveriges bästa skola och 
implementeras för närvarande i rektorsgruppen och på skolenheterna. 
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Gymnasium 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kommunen ansvarar för att erbjuda alla ungdomar i gymnasieåldern hela det utbud av nationella 
program och inriktningar som den svenska gymnasieskolan och gymnasiesärskolan omfattar, oavsett 
om dessa erbjuds i egen regi eller inte. Utöver de nationella programmen erbjuds även utbildningar 
med av regeringen bestämt riksintag. Kommunen har tecknat samverkansavtal inom GR 
(Göteborgsregionens kommunalförbund) för att möjliggöra ett brett utbildningsutbud för kommunens 
ungdomar. Gymnasieskolan regleras genom skollagen, gymnasieförordningen och läroplan 2011 (Gy 
11) samt ämnes- och kursplaner. 
 
Gymnasieverksamhetens övergripande uppdrag i Härryda kommun är att förmedla kunskaper och 
stödja elever så att de kan nå gymnasieexamen inom högskoleförberedande program och 
yrkesprogram. Verksamheten är en frivillig skolform och målgruppen är elever som är mellan 16-20 
år. Verksamheten ska alltid möta varje elev utifrån hens behov och förutsättningar. 
 
Den pedagogiska målsättningen, Hulebäcksgymnasiets ledstjärnor, är att eleven under sin studietid på 
ungdomsgymnasiet ska må bra, vara trygg och trivas, samt klara av sina studier och nå målen för sin 
utbildning. För att nå dit krävs att verksamheten skapar förutsättningar så att eleven: 
 
•Lär sig att se helheten i sina studier. 
•Är delaktig och har inflytande. 
•Utvecklar en social kompetens. 
•Blir medveten om sitt lärande. 
 
Det kommunala ungdomsgymnasiet erbjuder fyra yrkesprogram och fem högskoleförberedande 
program. Vidare erbjuder gymnasiet utbildning för de elever som inte är behöriga genom 
introduktionsprogrammen, där till exempel språkintroduktion är ett av alternativen. Målsättningen är 
att den obehöriga eleven ska bli behörig till ett nationellt program eller komma ut i arbete. 
 
Det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) ligger också på gymnasieverksamheten. Aktivitetsansvaret 
innebär att följa upp och hålla sig informerad om de elever folkbokförd i kommunen som fullgjort sin 
skolplikt men inte fyllt 20 år och inte genomför eller fullföljer ett nationella program på 
gymnasieskolan. Ansvaret innebär även att bidra med insatser som möjliggör för den unge att starta 
upp eller fullfölja gymnasial utbildning. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Hulebäcksgymnasiet har ca 1 800 elever i verksamheten vilket bidrar till att personella resurser samt 
lokaler utnyttjas på ett effektivt vis. Detta möjliggör att elevers behov av stöd kan ombesörjas 
skyndsamt. 
Av Hulebäcksgymnasiet elever är ca 40 procent folkbokförda i kommunen. Antal ungdomar i 
gymnasieverksamheten i Härryda kommun är ca 1 500 och av dessa går ca 50 procent på 
Hulebäcksgymnasiet. Andelen ungdomar som gjort avbrott eller bytt skola har under pandemiåret 
mer än halverats. 
Hulebäcksgymnasiet har ett fortsatt högt söktryck och gymnasiets söktryck har inte påverkats av 
etablering av ytterligare en gymnasieskola i kommunen. Inte heller tycks söktrycket ändrats 
nämnvärt trots att Hulebäcksgymnasiet fick digitalisera all elevinformation riktad till elever i 
årskurs 9 under föregående läsår. 
Andelen elever med gymnasieexamen är fortsatt hög, den variation som återfinns på respektive 
program är samstämmig med hur det brukar se ut över tid. Gymnasiet har under pågående pandemi 
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kontinuerligt arbetat med att erbjuda elever undervisning på plats i de fall eleven haft behov av det 
samt vid behov kunnat ta in elever för att genomföra praktiska moment. Detta är två faktorer som 
kan förklara de goda studieresultaten trots en helt ny undervisningsform. Att Hulebäcksgymnasiets 
lärare och elevhälsans personal är goda relationsbyggare och som tack vare tidigare införande av 
Office 365 kunde ställa om arbetsformer som anpassades till den digitala miljön är ytterligare en 
framgångsfaktor. Rektorerna har under pandemin gett tid och utrymme till att fokusera på 
kunskapskraven i kurserna något som tycks varit gynnsamt för resultaten men kan ha haft en negativ 
påverkan på övriga mål i läroplanen. 
178 av 180 lärare har lärarlegitimation i minst ett av de ämnen som de undervisar i. 
Hulebäcksgymnasiet är en populär arbetsplats och det är flera behöriga sökande till de få tjänster 
som annonseras ut. 

Kultur och fritid 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Kulturverksamheten ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till 
kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Verksamheten ska främja kulturens ställning i kommunen 
och intresset för bildning, upplysning och kulturell verksamhet i övrigt. Verksamheten bidrar genom 
ett brett och professionellt kulturutbud till en god livskvalitet för medborgarna. 
 
Verksamheten ska vara väl känd och tillgänglig så att alla medborgare erbjuds goda möjligheter att 
delta. Kulturen ska vara en självklar och tydlig del av samhällsbygget och präglas av ett innehåll som 
utifrån en demokratisk värdegrund fokuserar på frågor om öppenhet, tolerans och om allas lika värde. 
 
Kulturskolan ska skapa förutsättningar för att ge alla barn och unga rätt till kulturella upplevelser och 
konstnärligt utövande. Kulturskolan ger barn och unga möjligheter att växa genom konst och kultur. 
Kulturskolan omfattar kursverksamhet för åldrarna 5-20 år och samverkar med grund- och 
gymnasieskolan samt deltar i regionala och internationella samarbeten. 
 
Kulturhusen och biblioteken är platser med rum för upplevelser, inspiration, skapande, lärande och 
möten. I kulturhusen samsas bibliotek med ateljé, utställningsytor, dansgolv, plats för föreningsliv och 
scener. Kulturhusen och biblioteken ska vara en synlig och självklar resurs och spela en central roll för 
människors kulturliv. De ska främja allas möjlighet till kulturupplevelser och ge utrymme för var och 
en att utveckla sina skapande förmågor. 
 
Den offentliga konsten är en viktig del av kommunens identitet och i samhällsbygget. Verksamhetens 
arbete med den offentliga konsten sker i bred samverkan med andra sektorer i kommunen och i dialog 
med medborgarna. 
 
Fritid ungdom arbetar främjande och relationsskapande på olika mötesplatser för alla kommunens 
ungdomar i åldersgruppen 12-20 år. Enheten har också ett kommunövergripande uppdrag att arbeta 
med ungas inflytande i frågor som rör deras vardag och framtid.  
 
Fritidsbanken är en del av fritidsverksamheten och fungerar som ett bibliotek, fast med sport-och 
friluftsprylar. De flesta artiklarna är skänkta av privatpersoner och föreningar, alla får låna gratis. 
Fritidsbanken bidrar till en hållbar miljö genom återbruk och minskad onödig konsumtion. Idag finns 
en lokal för Fritidsbanken i centrala Mölnlycke och en filial med skridskor, klubbor m.m. i Landvetter 
ishall. 
 
Föreningsservice främjar och stöttar kommunens föreningsliv genom konsultation och samverkan, 
bidragsgivning samt administrativt stöd via Föreningsnavet. Enheten ansvarar för fördelning och 
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uthyrning av träningstider i idrottsanläggningar till föreningar, uthyrning av anläggningar och lokaler 
till privatpersoner samt handläggning av lotteritillstånd utifrån lotterilagen. Sommartid tillhandahåller 
enheten simskoleverksamhet i kommunens olika delar. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under första halvåret av 2021 har kultur och fritidsverksamheten ställt om och utvecklat nya 
plattformar för digitala tillgängliga upplevelser och möten. 
Inom kulturskolan har de digitala undervisningsformer vidareutvecklats genom inspelat material, 
distans- och fjärrundervisning. Undervisningsformer och arbetssätt har fortsatt att utvecklas för att 
möjliggöra kvalitativ gruppundervisning och kunna ta emot fler deltagare. 
I samverkan med grundskolan har kulturskolan erbjudit sceniska musikprojekt, stöd i 
värdegrundsarbetet och rytmikundervisning för alla kommunens elever i årskurs 1. 
Kultur i skola och förskola har arbetat för att tillgängliggöra föreställningar och upplevelser och 
kulturpedagogiskt program på ett smittsäkert sätt. I samarbete med de anlitade arrangörerna har 
föreställningar arbetats om och i vissa fall bytts ut för att överensstämma med skolans behov och 
krav. 
I våra kulturhus har programmen genomförts digitalt. Bokcirklar, workshops, teaterföreställningar 
och evenemang, så som Regnbågsdagen och Nationaldagen. Utställningar har genomförts både i 
konsthallen och på Råda säteri med anpassningar efter yta i antal och in och utgångar. 
Kultursommarjobbande unga har arbetat med utgångspunkt från Landvetter kulturhus. De meröppna 
biblioteken har funnits tillgängliga och varit mycket välbesökta i Rävlanda och Hindås. 
Fyra nya offentliga konstverk har färdigställts och finns med i den kommungemensamma app som 
publicerades i början av sommaren. Två ytterligare konstprojekt har påbörjat en 
upphandlingsprocess. 
Utvecklingen av det digitala verktyget discord har under första delen av 2021 utvecklats ytterligare 
tillsammans med ungdomar inom Fritid Ungdom. Det har både handlat om att utveckla själva 
programmet men också det innehållsliga. Digitala utmaningar och uppdrag har delats ut och 
verksamheten har nått en ny målgrupp som vanligtvis inte besöker de fysiska mötesplatserna. Det 
har utvecklats nya relationer mellan unga som använt den digitala mötesplatsen som sin digitala 
studio. 
Föreningsservice har arbetat med flera politiska uppdrag under våren vars syfte har varit att stärka 
föreningslivet. Det har genomförts en enkätundersökning där föreningarna fått svara på hur och på 
vilket sätt uppstart efter pandemin kan se ut och vilket stöd som kan behövas. Processer avseende 
rutiner kring de nybyggda hallarna har varit i fokus och samverkan mellan förvaltning och förening 
har varit bärande för att nå bästa resultat. 
Under sommaren har gratis kultur och fritidsaktiviteter genomförts för målgruppen 7-15 år utifrån 
statliga anslag. Det har bidragit till att unga har haft möjlighet att delta i workshops, fysiska 
aktiviteter utomhus och genom kreativa sammanhang stärkts i en meningsfull fritid. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Det ska finnas fler utförare inom kulturskolan 

Uppföljning 

För att på rätt sätt kunna upphandla kulturpedagogiska tjänster och underlätta för kulturföretagare på 
lång sikt har möte med upphandlingsenheten genomförts. Ett upprop och inbjudan till att med sitt 
kulturföretag anlitas inom kulturskolan gick ut i olika kanaler så som webb och sociala medier under 
en tremånadersperiod. Under tiden kommunicerades med utförare som skulle kunna anlitas för kortare 
lovverksamhet. I början av sommaren inbjöds tolv kulturföretagare till möte kring kulturskolans 
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verksamhet. 

Möte med näringslivsavdelningen för att på ytterligare spridning på information om möjligheten att 
anlitas som kulturföretagare samt att underlätta för kulturföretagare att anmäla intresse i kommunens 
upphandlingssystem. 

Anlitade företag som anmält intresse och fungerat att upphandla tjänst av resulterar hittills i ca 80 
timmars upphandlad tjänst av andra utförare inom kulturskolan. 

Uppdraget kommer att redovisas i verksamhetsberättelsen för år 2021. 
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Sektor för socialtjänst 
Sektorchefen om 2021 
Under första halvåret 2021 har verksamheterna sakta och ansvarsfullt börjat öppna upp igen och en del 
restriktioner föranledda av covid-19 har tagits bort, allt i enlighet med folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Pandemin är inte över och ännu måste åtgärder vidtas för att förhindra 
smittspridning, men förutsättningarna för att klara det är mycket bättre nu än för ett år sedan. 
Kunskapen är högre, rutiner och vårdsamverkan är väl förankrade i verksamheterna. Under våren 
infördes även antigentester inför varje arbetspass inom vården och omsorgen för att tidigt upptäcka 
misstänkt smitta. 

Arbetet med att höja kvaliteten i äldreomsorgen påbörjades under våren och intensifieras under hösten 
med fokus på följande områden; systematiskt kvalitetsarbete, digitalisering, medicinsk kompetens, 
aktiviteter/rehabiliterande synsätt, ledarskap och kontinuitet. 

Äldreomsorgen tillförs statliga medel med närmare 30 mnkr för 2021 i syfte att höja kvaliteten. 
Statsbidragen är riktade till olika delar av äldreomsorgen med olika ansökningsförfarande och olika 
krav på uppföljning vilket medför en utmaning. 

Flera verksamheter har under våren ökat tempot i digitaliseringsarbetet. Pandemin har påskyndat 
arbetet på ett gynnsamt sätt och har bland annat visat på behov av en stabil digital infrastruktur. En 
plan är framtagen för att förse samtliga boenden med wi-fi. Hemtjänsten har infört digitala lås i 
Landvetter och under hösten införs digitala lås i samtliga hemtjänstområden i kommunen. 
Fältsekreterarna har under våren startat en chattfunktion för ökad tillgänglighet, delaktighet och 
inflytande för ungdomar. 

Härryda Framtid fortsätter med samlade insatser för att stödja människor till egen försörjning. Målet 
att minska kostnader för ekonomiskt bistånd bedöms kunna uppnås. Prognosen visar på en minskning 
med drygt 3,0 mnkr i relation till vad som betalades ut år 2020. Fortfarande märks inga effekter av 
pandemin. 

Inom barn och unga har antalet aktualiseringar minskat något under våren och det har skett en 
stabilisering av antalet unika barn som är aktuella för verksamhetens insatser. Det ger bra 
förutsättningar att arbeta långsiktigt med inriktning att i första hand stödja barnet i sin ursprungsfamilj 
genom familjestöd och säkerhetsplanering. 

För funktionsstödsverksamheten är det en utmaning att ställa om bostadsbeståndet i syfte att 
möjliggöra för brukarna att göra en boendekarriär, öka beläggningsgraden och erbjuda boende på rätt 
vårdnivå. Första oktober öppnar en ny servicebostad i Landvetter och Guldsmedsgården avvecklas 
som en del i omställningsarbetet. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Kommunfullmäktiges mål och inriktningar för 2021 
• All verksamhet ska bedrivas med hög kostnadseffektivitet 
• Kommunens processer ska vara effektiva och klara hög service till rätt kostnad 

Uppföljning 

Nettokostnadsanalyser och kostnadsjämförelser med andra kommuner är något sektorn arbetar 
fortlöpande med. Under våren har sektorn genomfört projektet Kostnad per brukare, vilket leder till 
ökad kunskap och insikter om hur verksamheterna ligger till kostnadsmässigt och kan bedrivas än mer 
effektivt. Sektorn arbetar kontinuerligt med analyser av verksamheternas nettokostnadsavvikelser. 
Inom barn och familj är nettokostnadsavvikelsen fortsatt något hög, vilket också speglar den politiska 
ambitionen på området. 
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Sektorn fortsätter med arbetet kring digitalisering för att kostnadseffektivera verksamheterna och 
samtidigt ge en högre service till invånarna. 

För att få effektiva processer är samverkansrutiner viktiga att ha på plats. Sektorn har identifierat 
nyckelrutiner via öppna jämförelser och fokuserar på framtagning av dessa samt en ännu bättre dialog 
mellan verksamheter och enheter. 

Ett exempel på ett gott arbete med effektivitet i fokus är barn och familj som under året har arbetat 
med att effektivisera utrednings- och handläggningstider. Verksamheten har även arbetat fram ett 
förslag på organisationsförändring i syfte att förbättra flödet av mottagandet, utredning och insatser för 
den enskilde. 

Ekonomi 

Driftredovisning 

Resultaträkning 

tkr 
Prognos 

2021 
Bokslut 

2020 
Bokslut 

2019 
Budget 

2021 

Taxor och avgifter 27 450 27 372 25 701 26 312 

Hyror och arrenden 34 858 35 686 35 663 26 557 

Bidrag 67 872 81 899 63 584 38 236 

Fsg av verksamhet 80 343 89 295 87 607 3 827 

Övriga intäkter 401 1 242 942 152 

Summa intäkter 210 924 235 494 213 497 95 084 

Lönekostnader m.m. 535 257 517 409 501 975 448 657 

Köp av huvudverksamhet 195 390 206 928 206 036 199 820 

Lokalkostnader 60 448 62 979 59 193 53 595 

Avskrivning och internränta 3 833 4 191 4 117 4 639 

Övriga kostnader 136 544 140 354 130 125 133 621 

Summa kostnader 931 472 931 861 901 446 840 332 

     

Nettokostnader 720 548 696 367 687 949 745 248 

Nettobudget 745 248 723 883 672 615 745 248 

Avvikelse 24 700 27 516 -15 334  
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Drifttabell 

tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Sektorsledning 59 471 78 851 19 380 65 825 

Vård och omsorg 201 995 203 295 1 300 194 481 

Hälsa och bistånd 173 113 174 713 1 600 165 994 

Funktionsstöd 140 852 142 802 1 950 136 716 

Härryda framtid 62 129 67 379 5 250 58 424 

Barn och familj 82 988 78 208 -4 780 74 928 

Nettokostnad 720 548 745 248 24 700 696 368 

Sektor för socialtjänst prognostiserar ett överskott på 24,7 mnkr som helhet. Överskottet består till stor 
del av att budgeten för alternativ kostnad, i väntan på äldreboendet på Säteriet, inte används. 
Intäkterna prognostiserar minska med 24,6 mnkr och kostnader prognostiserar minska med 0,4 mnkr 
jämför med samma period föregående år. Förändringen beror främst av minskade statsbidrag för 
merkostnader till följd av covid-19. 

Ledning och administration prognostiserar ett överskott på 19,4 mnkr främst med anledning av den 
budget för alternativ kostnad i väntan på äldreboendet på Säteriet inte används. Återställningsbudgeten 
som sektorn fick inför 2020 och som trappas ner under kommande tre år, prognostiseras inte användas 
fullt ut vilket genererar ett överskott. 

Vård och omsorg prognostiserar ett överskott på 1,3 mnkr. Äldreboenden prognostiserar ett överskott 
på 1,7 mnkr vilket främst kan härledas en anpassad bemanning utifrån en lägre beläggningsgrad på 
boendena. Dagverksamhet prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr vilket framförallt beror på lägre 
kostnader för resor som en följd av att verksamheten har varit stängd fram till september. Hemtjänsten 
i egen regi prognostiserar en budget i balans. 

Hälsa och bistånd prognostiserar ett överskott på 1,6 mnkr. Överskottet beror främst på budgeten för 
hemtjänst inte beräknas nyttjas fullt ut med anledning av ett lägre behov av insatser än prognostiserat. 
Även sjuksköterskeenheten, rehab och hälsofrämjande samt förebyggandeenheten prognostiserar ett 
överskott på 1,9 mnkr. Samtidigt som placeringar av vuxna med missbruk och/eller samsjuklighet 
prognostiseras överstiga budget med 7,1 mnkr. Underskottet kan främst härledas till ökade antal 
placeringar. 

Funktionsstöd prognostiserar ett överskott på 2,0 mnkr. Boende i egen regi och daglig verksamhet 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,2 mnkr, vilket till stod del beror på lägre kostnader på 
arbetsresor samt anpassad bemanning inom verksamheten. Ledsagar och avlösarservice samt 
boendestöd prognostiserar ett överskott på 1,8 mnkr med anledning av pausade insatser under 
pandemin. Köpta platser inom verksamhetsområdet prognostiserar ett underskott på 2,2 mnkr och 
personlig assistans ett underskott 0,8 mnkr. 

Härryda framtid prognostiserar ett överskott på 5,3 mnkr. Enheten för försörjningsstöd prognostiserar 
ett överskott på 3,4 mnkr samtidigt som arbetsmarknadsenheten prognostiserar ett underskott på 1,4 
mnkr. Arbetsmarknadsenhetens underskott kan förklaras av satsningar på arbetsmarknadsanställningar 
som syftar till att sänka behovet av försörjningsstöd. Yrkeshögskolan och vuxenutbildningen 
prognostiserar tillsammans ett överskott på 3,3 mnkr, vilket främst beror på kostnadseffektiva 
utbildningar där kostnaden understiger den intäkt verksamheten får från staten och GR. 

Barn och familj prognostiserar underskott på 4,8 mnkr. Underskottet beror främst på högre 
personalkostnader som en konsekvens av ett ökat antal anmälningar och utredningar av barn och unga. 
Ökningen har skett under flera år men som under året stannat av. Kostnaderna för placeringar 
prognostiseras bli högre än budgeterat men antalet har inte ökat jämfört med tidigare år. 
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Åtgärder 
Sektorn fortsätter arbetet med inriktningen "hemma först" för att undvika framtida placeringar i extern 
regi inom barn och familj. Även omförhandling av dygnspris, rekrytering och placering/omplacering i 
familjehem i egen regi. 

Sektorn beräknar att ovannämnda åtgärder kan generera kostnadsminskningar på cirka 4,2 mnkr. 

Investeringsredovisning 

Investeringstabell 

Verksamhet, tkr 
Prognos 

2021 
Budget 

2021 
Avvikelse 

2021 
Bokslut 

2020 

Sektorsledning 600 2 100 1 500 0 

Vård och omsorg 1 382 1 382 0 2 119 

Hälsa och bistånd 100 100 0 47 

Funktionsstöd 600 600 0 490 

Härryda framtid 200 200 0 0 

Barn och familj 100 100 0 22 

Nettoutgift 2 982 4 482 1 500 2 678 

Sektorn prognostiserar en avvikelse på 1,5 mnkr jämfört med budgeterade anslag. Överskottet 
återfinns inom sektorsledning och består främst av att anslaget för datainventarier inte beräknas nyttjas 
fullt ut, detta på grund av framskjutning av införandet av olika system. 

Vård och omsorg 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom vård och omsorg utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), nationell lagstiftning och mål för äldrepolitiken samt politiska inriktningar och uppdrag för 
vård och omsorg. 
 
Verksamheten präglas av ett salutogent förhållningssätt och en helhetssyn med utgångspunkt från den 
enskildes behov och alla människors lika värde. Brukare inom vård och omsorg ska ges möjlighet att 
leva ett värdigt liv och känna välbefinnande med fokus på självbestämmande, trygghet, integritet och 
bibehållet oberoende. Verksamheten ska verka för att aktivt stödja närstående. 
 
Vården och omsorgen utmärks av respektfulla möten, mänsklighet och omtanke, delaktighet, 
meningsfullhet, inflytande och rättssäkerhet. Verksamheten ska tillhandahålla högkvalitativ, 
evidensbaserad och personcentrerad social omsorg och hälso- och sjukvård med upplevd hög 
kontinuitet, i en välfungerande samverkan med regionen och andra aktörer. 
 
Medarbetare inom vård och omsorg ska få kontinuerlig kompetensutveckling och särskild vikt ska 
läggas vid gerontologi, geriatrik, demens, rehabilitering, habilitering, vård i livets slutskede samt etik 
och bemötandefrågor. Den ekonomiska medvetenheten bland medarbetare ska vara hög och leda till en 
ansvarsfull resursanvändning och kostnadseffektivitet. 
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Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras och ledningssystem 
ska användas för att planera, leda, kontrollera, följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten. 
 
Vård och omsorg består av hemtjänst, dagverksamhet för äldre, korttidsvård och särskilt boende. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Vård och omsorg ska skapa förutsättning för utveckling och innovation av vården och omsorgen 
genom en god arbetsmiljö, stöd från chefer, kompetensutveckling och digital omställning. 
Verksamheten arbetar för att brukare ska ha ett reellt inflytande över sitt liv med goda möjligheter 
till en aktiv vardag med syfte att skapa förutsättningar till ett lyckligt och meningsfullt åldrande. 
Kvalitet skapas i brukarens upplevelse av bemötande, kontinuitet och hur stödet utförs, vilket mäts 
genom brukarundersökningar. På individnivå sker uppföljning av den individuella 
genomförandeplanen (IGP) regelbundet och systematiskt. Systematisk utbildning och handledning  
genomföras regelbundet för att skapa medvetenhet hos medarbetare kring hur värdegrundens 
intentioner omsätts i varje möte med brukaren. 
Under det första delåret 2021 har fortsatta anpassningar av verksamheten gjorts med anledning av 
den pågående pandemin. Dagverksamheten har fortsatt varit stängd för besök men beslut är fattat att 
öppna i mindre skala efter sommaren. Antigentest infördes under mars månad och covidenhetens 
uppdrag utökades initialt till att ta emot samtliga personer från sjukhuset. Inför sommaren fattades 
beslut om att stänga covidenheten för att återgå till ordinarie korttidsverksamhet då de flesta brukare 
bedömdes vara vaccinerade. 
Under våren har en plan för hur statsbidragen ska användas i verksamheten tagits fram med 
prioriteringar inom digital omställning, specialisering av undersköterskerollen samt förbättringar i 
arbetsmiljön genom tillsättning av resursenhetschef och avsatt tid för medarbetare att delta aktivt i 
pågående förändringsprocesser. 
En anpassning till LOV och av äldreboendeplatser har påbörjats och en arbetsgrupp är tillsatt för att 
minska 17 platser på två olika äldreboenden i samband med att det nya boendet på Säteriet öppnas 
år 2022. En viktig prioritering är att förbereda cheferna inom äldreboende vad det innebär att arbeta 
i en konkurrensutsatt verksamhet och med ett nytt ersättningssystem. 
Samplaneringen infördes under våren och arbetet fortgår i syfte att tydliggöra och optimera 
bemannings- och schemaprocessen. Arbetet med strategisk bemanningsplanering har som mål att 
öka personalkontinuitet och kompetens vilket förväntas trygga kompetensförsörjningen och 
förbättra kvalitén genom att öka andelen utbildade och erfaren personal. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Uppföljning 
Arbetet med att höja kvalitén pågår utifrån flera perspektiv. 

Struktur i kvalitetsarbetet: 
Det systematiska förbättringsarbetet utvecklas genom framtagandet och uppföljning av nyckeltal både 
på enhetsnivå och aggregerat. Införandet av förbättringstavlor ska leda till en bred delaktighet, 
förankring och uppföljning av kvalitetsarbetet på enhetsnivå. 

Öka digitaliseringen:  
Det digitala verktyget RoomMate är infört på Hönekulla gård i syfte att underlätta tillsynen med 
bibehållen integritet, vilket har fungerat mycket bra. En utökning av projektet har även startats upp på 
Björkelid för att testa nya GPS funktioner som ett led i att skapa trygghet för våra brukare när de är ute 
och rör sig. Projektet med att införa digitala lås för brukare i ordinärt boende har så här långt fungerat 
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över förväntan. Etapp 1 är klar och används av Landvetter hemtjänst. Etapp 2 med fler 
hemtjänstområden är planerad för hösten. I planen finns också att införa Wifi på samtliga 
äldreboenden under hösten samt testa mer teknik i mindre skala. Digitaliseringsombuden utbildar 
chefer och personal på våra arbetsplatser i syfte att höja kompetens och nyttjande av information på 
intranätet istället för pärmar. 
 
Förbättra arbetet med aktiviteterna: 
Aktiviteter planeras sedan i våras in i TES planeringsverktyg på individ och gruppnivå. Flera av 
boenden använder aktivt sociala medier för att marknadsföra vad som görs. Flera enheter vittnar om 
förbättringar i utbud och volym trots pandemin. 
En strategi för lyckligt och meningsfullt åldrande grundat på forskning tas fram med syfte att främja 
hälsa och aktivitet. 
 
Brukarråd: 
Brukarens delaktighet på både grupp och individnivå är viktiga incitament för att stödet ska utformas 
på bästa sätt. På de flesta äldreboende har brukarråd genomförts under åren men som inte formaliserats 
för samtliga boenden. Brukarråden har inte genomförts av naturliga skäl under pandemin. Ett arbete 
pågår nu med att ta fram en rutin för hur brukarråden ska genomföras samt hur ofta för att likrikta 
arbetet på våra äldreboenden. I planen finns också att informera om brukarråden i samband med 
inflyttning på det särskilda boendet. 

Höja kompetensen och förbättra kontinuiteten: 
- Tio vikarier beräknas påbörja valideringsutbildning till undersköterska under år 2021. 
- Tjugo undersköterskor beräknas påbörja utbildning till specialistundersköterska inom område äldre 
och välfärdsteknik under år 2021. 
- Hemtjänsten mäter kontinuiteten av personal under en tvåveckorsperiod och har tagit fram åtgärder 
som ska leda till förbättringar jämfört med år 2020. 

Hälsa och bistånd 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamheten inom hälsa och bistånd utgår från socialtjänstlagen (SoL), hälso- och sjukvårdslagen 
(HSL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), lagen om vård av missbrukare i 
vissa fall (LVM), lag om offentlig upphandling (LOU), nationell lagstiftning, gällande avtal och 
överenskommelser inom Hälso- och sjukvårdens område. 
 
Verksamheten präglas av en rättssäker handläggning och tillhandahållande av förebyggande insatser 
samt en god och säker hälso- och sjukvård till kommunens invånare, utifrån målgrupp och behov. 
Beslut ska fattas och insatser planeras och utföras med brukaren/patienten i centrum samt med respekt 
för den enskildes integritet. Fokus är att med ett högkvalitativt, evidensbaserat arbetssätt bibehålla 
individens självständighet och möjliggöra en meningsfull tillvaro och upplevt välmående. 
Handläggningen utförs enligt delegationsordning för myndighetsutövning i enlighet med SoL, LVM 
och LSS. Myndighetsutövning sker genom rättssäkra utredningar och beslut. Verksamheten ska arbeta 
aktivt med att underlätta för de personer som vårdar eller stödjer en närstående. 
 
För målgruppen vuxna med beroende/ socialpsykiatrisk problematik ges insatserna huvudsakligen på 
frivillig grund men kan även, i vissa fall, ges i form av tvångsvård. Utöver myndighetsutövning har 
verksamheten behandlande uppdrag och tillgång till olika boendeformer.  
 
En stor del av arbetet sker i tvärprofessionella team i samverkan med andra aktörer inom sektorn samt 
med övriga sektorer. Samverkan sker även med externa samarbetspartner inom regionen och med 
brukar- och anhörigorganisationer. 
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Från och med 2021 ges verksamheten i uppdrag att skapa en enhet för upphandling och avtal. Enheten 
har i uppdrag att ansvara för avtalsuppföljning gällande sektorns ramavtal, avtal för entrepenader samt 
avtal inom valfrihetssystemet. Enheten ska bistå vid inrättandet av LOV samt ha det operativa ansvaret 
för valfrihetssytemet inom sektorn. 
 
Hälsa och bistånd består av handläggarenhet, vuxenenhet, sjuksköterskeenhet, rehabenhet, 
hälsofrämjande enhet och beställarenhet. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Hälsa och bistånds olika ingående enheterna och dess målgrupper har under delåret påverkats av 
den pågående pandemin. Både av långvarigheten i pandemin, som leder till organisatoriska 
förändringar samt förlorade kontakter, och vågorna av smittspridning som leder till ett förändrat 
insatsbehov. 
Handläggarenheten som handhar myndighetsutövning för äldre och för personer som ingår i 
personkrets enligt LSS har under delåret kontinuerligt följt inkomna ansökningar och omprövat sina 
resurser efter söktrycket. Medarbetare har varit flexibla och enheten har undvikit att bygga toppar 
som i sin tur leder till väntetider för beslut om insats. Tillkommande arbetsuppgifter till följd av 
förändringar av kommunens kontaktcenter har paketerats och strukturerat om arbetet på enheten. 
Vuxenenheten har under delåret haft en pressad arbetssituation. Distansarbete har visat sig svårt att 
utföra på enheten. Den pågående pandemin får konsekvenser för enhetens särskilt sårbara 
målgrupper inom socialpsykiatri och beroende. Antalet inledda tvångsvårdsutredningar och 
verkställda beslut om tvångsvård (LVM) fortsätter att öka. Utsatta personer isoleras i högre grad då 
öppna verksamheter stängs, akutmottagningar tar bara bokade besök, resurser inom Hälso- och 
sjukvården prioriteras om för att klara vården av covidsjuka och sedan uppkommen vårdskuld för 
somatiskt sjuka. Vuxenenhetens brukare förlorar sina kontakter och har i många fall inte förmågan 
att själva söka eller för en period inget intresse av kontakt. 
Sjuksköterskeenheten hade under de första månaderna av året ett pressat arbetsläge till följd av 
covid-19 och genomförde vaccination av prioriterade grupper välorganiserat och elegant. Enheten 
har sökt olika sätt att organiserat sitt arbete, prövat olika roller och kan nu genom statsbidrag 
genomföra förändringar. 
Rehabenheten är igång med satsningen "händerna på ryggen" men har tvingats till omprioriteringar 
av aktiviteter till följd av covid-19. 
Hälsofrämjande enheten har under delåret arbetat flexibelt och till följd av vaccin har aktiviteter i 
mindre grupper kunnat genomföras successivt. Anhörigkonsulenter har haft en viktig roll som stöd 
till anhörigvårdare för demenssjuka och de som vårdar eller är anhöriga till personer vars insatser, 
till exempel daglig verksamhet som varit stängd del av året. 
Beställarenheten startade år 2021 och har successivt etablerat sig och hittat arbetsformer. Samtliga 
tjänster är tillsatta. Bland annat har arbetet inför genomförandet av LOV på säbo kommit igång. 
En central funktion för att klara grunduppdraget är vårt vårdplaneringsteam som planerar hem 
kommuninnevånare som behöver stödinsatser. Teamet har arbetat snabbt och situationsanpassat och 
får positiv feedback från regionens sjukhus. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kvaliteten inom äldreomsorgen ska öka 

Uppföljning 

Under delåret har en rad aktiviteter i syfte att öka kvalitén inom äldreomsorgen prövats, planerats för 
och delvis genomförts. Kompetensprojektet "händerna på ryggen" är igång och har inneburit ökad 

Page 136 of 435



31(35) 

närvarotid för rehabpersonal på utvalda enheter. Rehabpersonal har genomgått utbildning i att 
handleda och följa upp. Enheten har skapat vissa digitala instruktioner. Underlag inför fysisk 
utbildningsinsats för omsorgspersonal har tagits fram och förhoppningen är att kunna genomföra 
utbildning under hösten. 

Sjuksköterskeenheten har anställt fler sjuksköterskor i syfte att öka närvaron och det medicinska 
ledningsansvaret på enheter. Ett förslag till arbetssätt i syfte att stärka det medicinska ledningsansvaret 
har tagits fram. Enheten har också inrättat en funktion som handhar det administrativa och 
förberedande arbetet som en inskrivning i kommunal hälso- och sjukvård kräver. Det avlastar och 
frigör tid för patientansvarig sjuksköterska samtidigt som det kvalitetssäkrar dessa moment. 

Vårdplaneringar från sjukhus och uppföljningar av beslut om korttidsplats har prioriterats i syfte att 
avlasta sjukvården och att kommuninnevånare ska erbjudas de insatser som det finns ett behov av. 
Kommunen har inte haft någon betaldag på sjukhus under första delåret. 

Funktionsstöd 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområdets grunduppdrag syftar till att skapa social trygghet och öka möjligheten till ett 
självständigt liv för invånarna i Härryda kommun. Verksamheten utför beviljade insatser enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), biståndsbeslut och öppen verksamhet enligt 
socialtjänstlagen (SoL) samt utför delegerade uppgifter enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL). 
 
Stödet ges till personer med funktionsnedsättning inom alla åldersgrupper. Individuellt anpassat stöd 
ska tillgodose enskildas behov inom olika livsområden. Stödet ska utformas utifrån den enskildes egna 
resurser för att stärka möjligheten till att leva som andra, till ett självständigt liv, delaktighet i 
samhällslivet, att bo på ett sätt som är anpassat efter individuella behov, meningsfull sysselsättning 
samt avlastning för anhöriga.  
 
Den enskilde ska tillförsäkras delaktighet, inflytande och möjlighet till insyn. Insatserna ska 
samordnas utifrån den enskildes samlade livssituation och ska vara trygga och rättssäkra samt präglas 
av helhetssyn och kontinuitet. Barnperspektivet ska beaktas utifrån barnkonventionens principer. 
Verksamheten ska vara kunskapsbaserad med personal som har lämplig utbildning och erfarenhet.  
 
Insatserna ska ges i enlighet med mål och övriga bestämmelser i lagstiftningen och på ett sådant sätt 
att stödet tillgodoser den enskildes behov och uppfyller verksamhetens mål och uppdrag. 
Verksamheten ska säkerställa att insatserna utförs med god kvalitet och är kostnadseffektiva genom 
kontinuerlig verksamhetsuppföljning och i jämförelse med andra.  
 
Funktionsstöds verksamhet består av bostad med särskild service, daglig verksamhet, korttidsvistelse, 
personlig assistans, ledsagar- och avlösarservice, kontaktperson, boendestöd och öppen dagverksamhet 
för personer med psykisk ohälsa. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under det första delåret 2021 har fortsatta anpassningar av verksamheten gjorts med anledning av 
den pågående pandemin. Den största förändringen har varit begränsningen av antalet brukare i den 
dagliga verksamhetens lokaler och genomfördes med start i slutet av december 2020 till och med 
mars 2021. Den innebar att brukare med beslut om insatsen bostad med särskild service i stället fick 
aktiviteter och stöd tillgodosett genom sitt boende. För brukare boende i ordinärt boende var 
lokalerna tillgängliga som vanligt. Under perioden omfördelades personalresurser mellan de olika 
insatserna. Enligt de uppföljningar som genomfördes under begränsningen är bedömningen att de 
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anpassade insatserna tillgodosett behov på ett under rådande omständigheter tillfredsställande sätt. 
I början av året inleddes vaccinationer av både medarbetare och brukare och under våren infördes 
möjligheten till antigentest för medarbetare inför varje arbetspass. Vaccinationerna medförde att 
brukare med riskgruppstillhörighet återgick till daglig verksamhet i samband med att lokalerna blev 
tillgängliga för alla brukare. 
Under våren har den handlingsplan som tagits fram för att säkerställa hanteringen av resultatet från 
brukarundersökningar använts i kvalitetsarbetet för att säkerställa uppföljning, analys, återkoppling 
och brukardelaktighet. Åtgärder i gruppbostad och dagligverksamhet har planerats och vidtagits 
främst vad gäller bemötande och kommunikation som var områden som påvisade ett 
förbättringsbehov i resultatet år 2020. En första etapp av egenkontroller har genomförts avseende 
genomförandeplaners aktualitet och brukardelaktighet vilket hittills har påvisat goda resultat inom 
bostad med särskild service och personlig assistans. 
Utifrån fokus på rätt vårdnivå och möjlighet till boendekarriär inom bostad med särskild service har 
bland annat en omställningsprocess av en servicebostad återupptagits och planeringen av uppstart av 
en ny servicebostad har inletts. 
Ytterligare medel från överenskommelsen psykisk hälsa år 2021 har möjliggjort fortsatt 
utvecklingsarbete och utökade öppettider på Kreativt center. 
Arbetet med samplaneringen fortgår och en bemanningshandbok i syfte att tydliggöra och optimera 
processen för samplanering är under framtagande. Samplaneringen har som mål att öka 
personalkontinuitet och kompetens samt att medarbetarnas rätt till heltid vilket förväntas trygga 
kompetensförsörjningen och hållbarhet. 

Härryda framtid 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Verksamhetsområdet Härryda framtid organiserades 1 januari 2020 och bygger på idén om alla 
kommuninvånares möjlighet till arbete, studier och egenförsörjning. I Härryda framtid ingår enheten 
för försörjningsstöd, arbetsmarknadsenheten (AME), enheten för nyanlända/stödboende, 
vuxenutbildningen samt yrkeshögskolan. Verksamheten bygger på gällande lagar, förordningar och 
riktlinjer inom respektive enhet.  
 
Den nya organisationen strävar efter effektivast möjliga arbetssätt för att kunna lotsa berörda 
kommuninvånare mot målet egenförsörjning. Det kan omfatta förbättrade arbetsprocesser, nya 
utbildningar och kommunala arbetsmarknadsanställningar. Det kan också omfatta hjälp för individen 
att byta riktning i karriären eller komma närmare arbetslivet. De arbetsmetoder som används i 
verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade och omvärldsbevakning är en viktig del 
inom verksamhetsområdet. 
 
I Härryda framtid ingår en strukturerad samverkan med externa aktörer såsom företag och näringsliv, 
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Samverkan sker även internt med andra enheter i 
kommunen samt regionalt och nationellt i olika nätverk. 
 
För att påskynda integrationen och nyanländas delaktighet i det svenska samhället erbjuds 
arbetsmarknadsinsatser redan under etableringstiden. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Härryda framtid grunduppdrag mäts främst via två kvalitetsindikatorer. 
Andel som erhållit stöd av AME för nå egenförsörjning via jobb eller studier. Målet som bedöms 

Page 138 of 435



33(35) 

uppnå är satt till 50% för år 2021. 
Andel hushåll inom försörjningsstödet som blivit självförsörjda via jobb, studier eller andra bidrag. 
Målet här är satt till 50% för år 2021. För första halvåret ligger andelen på 41%. Verksamheten har 
under året sett över informationsmått och kvalitetsindikationer i syfte att fastställa mått som bättre 
beskriver måluppfyllelse. 
Härryda framtid har fortsatt arbetat med ökad samverkan mellan enheterna i syfte att utveckla 
varierade stödinsatser som stärker människors förmåga att komma i arbete för att minska 
bidragsberoende. Trädgårdsverksamhet på Råda säteri, ytterligare ett servicelag och planerad 
uppstart för möbelrenovering. Enheternas egna kvalitetsarbete syftar till att stärka arbetsgången för 
att nå verksamhetens mål. Enheten för försörjningsstöd arbetar målinriktat med att säkerställa "rätt 
utbetalning" vilket under år 2020 ledde till minskat bistånd med 7% per handlagt ärende. 
Arbetsmarknadsenheten samverkar med näringslivsenheten och arbetsförmedlingen för att hitta 
arbetstillfällen. Arbetsmarknadsenheten erbjuder även arbetsmarknadsanställningar, ofta med 
placering i kommunens verksamheter. Vuxenutbildningen ihop med arbetsmarknadsenheten söker 
lösningar för de som står långt från arbetsmarknaden genom att skapa jobbspår enligt delegationen 
för unga och nyanlända till arbete (DUA) i ett samverkansavtal med fem andra kommuner. 
En utredning pågår i syfte att utreda möjligheten att konkurrensutsätta vuxenutbildningen. En 
utmaning är Härryda kommuns små volymer, vilket föranleder en samverkan med andra kommuner. 
Härryda framtid erbjuder fortsatt arbetsmarknadsinsatser för nyanlända, även under 
etableringstiden. Ett exempel på det är PIK (Premiär i Kommunen) där både ny- samt 
gammelanlända utbildas och matchas mot arbete eller studier. 

Politiska inriktningar och uppdrag 

Välfärdsnämndens mål och inriktningar för 2021 
• Kostnader för ekonomiskt bistånd ska minska 

Uppföljning 

Utbetalt försörjningsstöd för år 2021 prognostiseras minska med 3,2 mnkr. Hela verksamhetsområdet 
arbetar för att minska försörjningsstödet samt att minska arbetslösheten i kommunen vilket är de mål 
som är satta på verksamheten. 

Arbetsmarknadsenheten (AME): 

Arbetar med kommunala beredskapsjobb (ofta med bidrag från arbetsförmedlingen) där klienter 
anställs vid AME och lånas ut till kommunala verksamheter. 

Naturbaserad rehabilitering är en metod för personer som behöver en mjuk övergång från arbetslöshet 
till att bli anställningsbar. Verksamheten har pågått i Rävlanda Trädgårdar tidigare men har nu 
utvidgats även till Råda Säteri. 

Under år 2021 har ett nytt servicelag skapats där klienter med olika arbetsmarknadsanställningar kan 
erbjudas arbete. Servicelaget bistår näringslivsenheten med att sköta vissa arbetsuppgifter på Råda 
Säteri. 

Enheten för försörjningsstöd (EFÖ): 

Kulturarbete för att säkerställa "rätt utbetalningar", har minskat utbetalningarna med 7% per ärende 
under 2020.  En klient som söker ekonomiskt bistånd får direkt ingå i ett program med arbetsstödjande 
aktiviteter på AME. Detta har också bidragit till minskat utbetalt ekonomiskt bistånd. 

Enheten för nyanlända (ENY): 

Samverkar nära med AME för att personer i etableringen skall ingå i arbetsmarknadsinsatser för att 
kommer närmare arbetsmarknaden fortare. 

Vuxenutbildningen (VUX): 
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Tillsammans med AME arbetar VUX med att ta fram jobbspår enligt DUA. Vuxenutbildningen har 
även startat nya språkstödsutbildningar vilka kortar vägen till att bli barnskötare för personer med 
bristfällig svenska. 

Barn och familj 

Grunduppdrag och analys 

Grunduppdrag 
Grunduppdraget för verksamheten barn och familj är att utreda, skydda och hjälpa samt ge service till 
utsatta barn och unga och deras föräldrar i Härryda kommun. Barn och familj ska främja social 
trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och öka möjligheten till ett självständigt liv för dem som bor och 
vistas i Härryda kommun.  I den uppsökande verksamheten ska socialnämnden upplysa om 
socialtjänstens stöd och insatser, och erbjuda barn och unga sin hjälp. I verksamhetens uppdrag ingår 
samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, föreningar och enskilda för att främja goda 
miljöer i kommunen. Arbetet ska, under hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras 
sociala situation, inriktas på att frigöra och utveckla målgruppens egna resurser. Människor ska 
bemötas på ett respektfullt sätt och mötena ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt 
och integritet. Insatserna ska vara stödjande och individuellt utformade efter den enskildes behov. 
Verksamheten ska hålla god kvalitet. Omvärldsbevakning är en viktig del inom verksamhetsområdet. 
De arbetsmetoder som används i verksamheten ska i möjligaste mån vara evidensbaserade. 
 
Verksamheten styrs av lagstiftning inom förvaltningslagen (FL), socialtjänstlagen (SoL), lagen med 
särskilda bestämmelser om vård och unga (LVU) samt föräldrabalken (FB). Lagstiftningen 
kompletteras med Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) och prejudicerande domar och 
beslut. Verksamheten styrs 
även av överenskommelser om samverkan mellan hälso- och sjukvården och kommunerna i Västra 
Götalandsregionen. Utöver detta tillkommer kommunens policyer och riktlinjer för verksamheten. 
 
Barn och familj består av barn- och ungdomsenheten, familjehem- och familjerättsenheten samt 
familjestödsenheten. 

Uppföljning av grunduppdrag 
Under flera år har trenden varit att aktualiseringarna ökar och den utvecklingen sker även nationellt. 
För första delåret ser verksamheten däremot en minskning av aktualiseringarna och en stabilisering 
av antal unika barn. Däremot sker en ökning av anmälningsorsaken våld inom familjen och fysiska 
övergrepp mot barnet. Aktualiseringsstatistiken kräver fortsatt analys efter årets bokslut. Trots en 
stabilisering av antal barn har antal biståndsbedömda öppna insatser för barn och unga ökat. Detta 
som en följd av ökat behov av insats utifrån våldsutsatthet. Öppna insatser utförs i de flesta ärenden 
i egen regi. 
Verksamheten arbetar enligt inriktningen "Hemma först" vilket innebär att barn i första hand ska få 
sin behov tillgodosedda i sin ursprungsfamilj genom intensivt familjestöd och säkerhetsplanering. 
Antal placerade barn minskade mellan åren 2019-2020 med 14 barn, vilket motsvarar 
målsättningen. När behov av skyddsplacering finns så inleds vården i kommunens egna jourfamiljer 
eller på HVB och så snart som möjligt ska vården övergå till familjehemsvård om fortsatt behov av 
placering finns. Utökat stöd ges till familjehemmen för att minska risken för sammanbrott. 
Som ett led i kvalitetsledningsarbetet med riskbedömningar, egenkontroller och hållbar arbetsmiljö 
gjordes en gemensam punktinsats i syfte att stabilisera läget med överskridna lagstadgade 
utredningstider. Insatsen benämndes "Operation 120 dagar" och innebar att samtliga enheter 
mobiliserade personal med handläggningskompetens eller andra som kunde stötta i jour/mottag 
tillfälligt. Operation 120 dagar inleddes vecka 18 och avslutades vecka 24. Vid starten hade 124 av 
188 pågående utredningar utredningstid som översteg 80 dagar. Insatsen fokuserade förutom på 
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utredningar som översteg 120 dagar, även på att färdigställa utredningar som var nära att överskrida 
den lagstadgade utredningstiden på 120 dagar. 120 utredningar avslutades till följd av insatsen. I 
augusti var det endast  14 av 106 utredningar som överskred lagstadgad tid. 
I syfte att öka tillgängligheten för unga och underlätta delaktighet och inflytande har fältsekreterarna 
under våren startat en chattfunktion. 
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Bilaga 1

Nämnd Sektor
Budget 

2021
Utfall 2021 

tom aug

Prognos 
2021    

Utgift

Prognos 
2021 

Inkomst
Prognos 

2021 netto
Budget  -
avvikelse

UKF 23 267 8 554 19 467 0 19 467 3 800
SOC 4 482 840 2 982 0 2 982 1 500

SUMMA TOTALT 27 749 9 394 22 449 0 22 449 5 300

Sektor Projekt
Budget 

2020
Utfall 2020 

tom aug

Prognos 
2020    

Utgift

Prognos 
2020 

Inkomst
Prognos 

2020 netto
Budget-

avvikelse

Id01 Inventarier Mm 100 0 100 0 100 0
Ie01 Inventarier, Musik 700 256 700 0 700 0
Ie02 Inventarier, Kulturhuset 992 301 992 0 992 0
Ie10 Fritid 300 0 300 0 300 0
Ig01 Reinvestering Och Inventarier 2 400 389 1 900 0 1 900 500
Ih01 Reinvestering Och Inventarier 5 551 1 309 5 551 0 5 551 0
Ih13 Backaskolan 329 265 329 0 329 0
Ih14 Fagerhultsskolan 9 800 5 090 6 800 0 6 800 3 000
Ih16 Lokaler Mke Ekdalaskolan 85 63 85 0 85 0
Ii02 Reinvestering Och Inventarier 2 710 881 2 710 0 2 710 0
Iy11 Välkomsten 300 0 0 0 0 300

Total 23 267 8 554 19 467 0 19 467 3 800
Ik10 Datainventarier 2 000 150 500 0 500 1 500
Ik12 Reinvesteringar 1 900 644 1 900 0 1 900 0
Ik14 Larm Voo 382 46 382 0 382 0
Ik36 Lvr Bostad M Särskild Service 200 0 200 0 200 0

Total 4 482 840 2 982 0 2 982 1 500

Total 27 749 9 394 22 449 0 22 449 5 300

Sammanställning av investeringar 2021

VFN
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Statusrapport - uppföljning av de politiska målen i Välfärdsnämnden 
Enligt Välfärdsnämndens Årshjul sker uppföljning, resultatsammanställning och analys i delårsbokslut och verksamhetsberättelse per augusti som presenteras i oktober 
samt i den årliga verksamhetsberättelsen som presenteras för nämnden i mars efterföljande år. Efter beslut i Välfärdsnämnden den 3 februari 2021, § 37, ska 
förvaltningen dessutom lämna statusrapport med bedömning av måluppfyllelse för de av nämnden särskilt prioriterade politiska målen.  

Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

UKF Utbudet av 
annan 
pedagogisk 
verksamhet/dag
barnvårdare ska 
stärkas 

En kommunikationsinsats för att göra 
verksamhetsformen mer känd för kommuninvånarna 
samt marknadsföra möjligheterna att arbeta som 
dagbarnvårdare i Härryda kommun planeras. Då 
flera pensionsavgångar väntar i 
dagbarnvårdarverksamheten påbörjas en plan för att 
säkerställa återväxten i yrket. I samband med det 
arbetet ses också den geografiska spridningen av 
familjedaghem i kommunen över för att kunna 
tillgodose närhetsprincipen. 

Kvalitetsindikator:  
Inskrivna barn pedagogisk 
omsorg 
Antal barn/vuxna i 
pedagogisk omsorg 

         
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  För att stärka utbudet av annan 
pedagogisk verksamhet/ 
dagbarnvårdare har 
kommunikationsinsatser gjorts för 
att göra verksamhetshetsformen 
mer känd för kommuninvånarna. 
Verksamheten har visat upp sig 
genom blogg, reportage, 
utställningar och fortsatt arbete 
planeras vidare inom området. 

 
Vidare behöver återväxten inom 
yrket stärkas på sikt då flertalet 
pensionsavgångar närmar sig. Då 
annan pedagogisk verksamhet/ 
dagbarnvårdare har en tät 
koppling till hemmet pågår en 
översyn över hur 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

förutsättningarna kan förändras 
för att ligga i linje med samtiden 
och vara en attraktiv arbetsplats. 

 
För att stärka den befintliga 
verksamheten har fokus legat på 
att få en ökad kvalitet och 
likvärdighet över kommunen samt 
en bättre organisering som 
möjliggör flexibilitet men 
bibehåller kontinuerliga relationer 
för barnen. Vidare har fokus legat 
på att öka utbudet av adekvat 
teknisk utrustning samt 
kompetensutveckling för personal 
för att nå ökad måluppfyllelse. 
 

UKF Tryggheten och 
studieron ska öka  

Att öka trygghet och studiero samt kunskapsresultat 
inom grundskola är ett led i arbetet att nå målet 
Sveriges bästa skola. 
 

För att nå Sveriges bästa grundskola måste 
likvärdigheten i kommunens skolor öka. 

Redovisning av det 
förebyggande och 
främjande 
likabehandlingsarbetet 
samt åtgärdande arbete 
gällande misstänkta 

  
 

  Enkäterna från GR och 

Skolinspektionen visar att 

resultaten ser likvärdiga ut på en 

övergripande nivå för åk 2, 5 och 

9. Kommunens skolor ligger i nivå 

med riket och regionen. Något 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Undervisningen vilar på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet.  
 

Tre huvudområden har identifierats:  

• Lärare  

• Arbets- och lärmiljö  

• Kunskapsresultat  
Processen är i sitt slutskede och planeras vara klart 
inför vårterminen 2021. 

kränkningar. Här följs 
även barns/elevers 
upplevelse av inflytande 
upp. 
 
Kvalitetsindikator:  
Elever i åk 9: Jag känner 
mig trygg i skolan, 
positiva svar, andel 

högre resultat för trygghet i 

Härryda kommun och något lägre 

vad gäller inflytande. Flickors 

resultat är lägre än pojkars på alla 

frågor om trygghet, studiero och 

inflytande och för alla årskurser. 

 

UKF Kunskapsresultat
en inom 
grundskolan ska 
öka 

Se ovan.  Redovisning av barns och 
elevers lärande utifrån 
resultat såsom betyg, 
nationella prov och 
kartläggningar samt 
kriterier som visar på 
utveckling  
Uppföljning av 
måluppfyllelse i 
grundskolan.  
 
Kvalitetsindikator:  
Elever i åk 9 som är 
behöriga till 

  

 
   

När det gäller betygsresultaten i 
Härryda kommun så är resultaten 
fortsatt höga och jämna över tid. 
Dock skiljer sig resultaten åt mellan 
skolorna. Genomsnittligt meritvärde 
för kommunens åk 9 är högt, 229 
poäng, och oförändrat från 
föregående år. Båtsman har stigande 
och höga resultat för åk 6 och åk 9. 
Djupedalsskolan står för den största 
ökningen vad gäller åk 9, från 218 till 
247 poäng. Ekdala en marginell 
höjning av genomsnittligt meritvärde. 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

yrkesprogram, 
hemkommun, andel 

Övriga tre skolor har lägre 
meritvärden i år. 
På kommunnivå minskar behörighet 
till ett nationellt program med 2 
procentenheter från förra året. 
Båtsmansskolan har högst andel 
elever som är behöriga, 98,4 procent 
och de har dessutom en stigande 
trend. Djupedalsskolan står för den 
största ökningen i år, med drygt 10 
procent fler behöriga. Övriga fyra 
skolor har sämre resultat 2021 än 
2020. Störst nedgång har 
Önnerödsskolan som 2020 hade 
100% behörighet till ett nationellt 
program och i år är andelen 93%. 
Åtgärder kopplade till de politiska 
målen ligger under arbetet med 
Sveriges bästa skola och 
implementeras för närvarande i 
rektorsgruppen och på 
skolenheterna. 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

UKF Det ska finnas 
fler utförare 
inom 
kulturskolan 

I Härryda kommun finns flera aktörer som idag 
vänder sig till barn och unga med ett kulturellt 
pedagogiskt utbud. Kulturskolan samarbetar idag 
med flera aktörer som studieförbund, företagare och 
institutioner för att skapa goda förutsättningar för 
ungas kulturutövande. På vilket sätt fler utförare ska 
ingå i kulturskolans organisation får en utredning 
utvisa. Det ska finnas olika sätt att skapa kultur och 
en bredd av kulturella uttryck. Idag arbetar 
kulturskolan utifrån en pedagogisk höjd och ett 
konstnärligt mål som kombineras i en kulturkontext. 
En ökad valfrihet för barnen utifrån intresse och 
form är av godo så att fler unga får tillgång till 
kulturskapande och utvecklas inom den kulturella 
infrastrukturen som medför att kommunen också 
blir en attraktiv arena för etablering och 
nyinflyttning. 

Uppföljning av 
kulturskoleverksamheten 

     
För att på rätt sätt kunna upphandla 
kulturpedagogiska tjänster och 
underlätta för kulturföretagare på 
lång sikt har möte med 
upphandlingsenheten genomförts. Ett 
upprop och inbjudan till att med sitt 
kulturföretag anlitas inom 
kulturskolan gick ut i olika kanaler så 
som webb och sociala medier under 
en tremånadersperiod. Under tiden 
kommunicerades med utförare som 
skulle kunna anlitas för kortare 
lovverksamhet. I början av sommaren 
inbjöds tolv kulturföretagare till möte 
kring kulturskolans verksamhet. 
Möte med näringslivsavdelningen för 
att på ytterligare spridning på 
information om möjligheten att 
anlitas som kulturföretagare samt att 
underlätta för kulturföretagare att 
anmäla intresse i kommunens 
upphandlingssystem. 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

Anlitade företag som anmält intresse 
och fungerat att upphandla tjänst av 
resulterar hittills i ca 80 timmars 
upphandlad tjänst av andra utförare 
inom kulturskolan. 
Uppdraget kommer att redovisas i 
verksamhetsberättelsen för år 2021. 

  
 

       

SOC  Kvaliteten inom 
äldreomsorgen 
ska öka. 

Verksamheten kommer att säkerställa att 
förutsättningar finns för att leva ett så gott och 
aktivt liv som möjligt och därmed skapa ökad kvalitet 
inom äldreomsorgen. Forum för delaktighet och 
inflytande avseende planering av till exempel 
aktiviteter, matsedel och övriga för brukare viktiga 
frågor finns idag på de särskilda boendena och dessa 
forum, de så kallade brukarråden, kommer att 
utvecklas och likriktas. Arbete kommer nu att 
genomföras för att kunna erbjuda fler sociala 
aktiviteter utifrån behov och önskemål, särskilt på 
helger och kvällar. Verksamheten kommer under 
2021 att utreda 

Regelbunden och 
systematisk uppföljning 
kommer att ske med 
hjälp av olika metoder 
inom ramen för 
socialtjänstens 
kvalitetsledningssystem. 
 
Kvalitetsindikatorer:  
Personalkontinuitet 
 
Brukares upplevelse av 
bemötande, trygghet och 
inflytande 

    Införande av välfärdsteknik pågår 
med olika projekt på flera enheter. 
GPS larm testas på Björkelid och 
Hönekullagård testar trygghetssensor 
som både skyddar brukarens 
integritet och underlättar tillsyner . 
I hemtjänsten inför vi nyckelfria lås 
som förutom ökad trygghet i form av 
snabbare hantering av larm för 
brukare även effektiviserar arbetet. 
Etapp ett av införandet är slutförd 
och resterande etapper kommer att 
vara klara i början av 2022. 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

möjligheten för målgruppen personer med stora 
omfattande omvårdnadsinsatser i ordinärt boende 
tillgång till träffpunktsverksamhet på 
äldreboendena.  
 

Arbetet inom äldreomsorgen är relationsbaserat och 
en god personkontinuitet är en viktig faktor för höja 
kvaliteten. Personkontinuitet är föremål för 
månadsvisa uppföljningar med åtgärder som ska 
leda till förbättring och arbetet kommer att fortgå 
under 2021. 
 

Höja den medicinska kompetensen genom 
satsningar inom ramen för God och Nära vård, vilket 
sker genom ökad närvaro av legitimerad personal, 
stärka den systematiska utbildningsorganisationen, 
kvalitetssäkra uppföljning av delegeringar och ett 
tydliggörande av det medicinska ledningsansvaret 
för HSL-insatser inom äldreomsorgen. Insatserna ska 
säkerställa en personcentrerad och patientsäker 
vård. 

 Äldreboendena arbetar med planera 
ut aktiviteter under helgerna genom 
planeringssystemet TES.  Både 
program för aktiviteter och arbetet 
med sociala plattformarna används 
för att synliggöra arbetet på 
respektive äldreboende. Chef med 
särskilt uppdrag ansvarar för 
implementering av strategi för att nå 
målet. 
 
Arbetet med värdegrundsträffar har 
startats upp igen efter att ha pausats 
under större delen av 2020.   
  
Verksamheten har tagit fram åtgärder 
för att systematiskt kunna följa 
kontinuiteten inom hemtjänsten varje 
månad.  
  
Vård och omsorg planerar att införa 
förbättringstavlor som gör 
medarbetarna delaktiga i åtgärderna 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

för att åstadkomma förbättrade 
resultat och där resultatet kan mätas 
och följas upp och regelbundet.   
    
Egenkontroller av basala 
hygienrutiner visar på god följsamhet.  
  
Verksamheten har inte utrett  
möjligheten för målgruppen personer 
med stora omfattande 
omvårdnadsinsatser i ordinärt 
boende att få tillgång till 
träffpunktsverksamhet på 
äldreboendena, med hänvisning till  
rådande pandemi. 
 
Vård och omsorg möjliggör utbildning 
för fler undersköterskor och 
specialistundersköterskor för att öka 
kompetensen hos våra medarbetare. 
Under hösten valideras 10 personer 
till undersköterskor, 20 
undersköterskor påbörjar sin 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

specialisering inom äldres hälsa och 
välfärdsteknik.  
  
Vård och omsorg har också avsatt tid 
till att öka baskompetensen i de 
digitala verktyg som redan idag finns i 
verksamheterna med hjälp av våra 
digitaliseringsombud. För att höja den 
medicinska kompetensen genom 
satsningar inom ramen för God och 
Nära vård har det skett en ökad 
närvaro av legitimerad personal. 
Kompetensprojektet "händerna på 
ryggen" är igång och har inneburit 
ökad närvarotid för rehabpersonal på 
utvalda enheter. SSK-enheten har 
inrättat en funktion som handhar det 
administrativa arbetet som en 
inskrivning i kommunal hälso- och 
sjukvård kräver. Det avlastar och 
frigör tid för patientansvarig 
sjuksköterska samtidigt som det 
kvalitetssäkrar dessa moment. 

Page 152 of 435



  

   

 
 

10 (12)  
  

 

Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 
Den systematiska 
utbildningsorganisationen ska stärkas 
och uppföljningar av delegeringar ska 
kvalitetssäkras. Detta är delvis 
uppfyllt. Rehabpersonal har 
genomgått utbildning i att handleda 
och följa upp. Enheten har skapat 
vissa digitala instruktioner. Underlag 
inför fysisk utbildningsinsats för 
omsorgspersonal har tagits fram och 
förhoppningen är att kunna 
genomföra utbildning under hösten. 
 
Tydliggörande av det medicinska 
ledningsansvaret för HSL-insatser 
inom äldreomsorgen fortgår. 
Sjuksköterskeenheten har anställt fler 
sjuksköterskor i syfte att öka 
närvaron och det medicinska 
ledningsansvaret på enheter. Ett 
förslag till arbetssätt i syfte att stärka 
det medicinska ledningsansvaret har 
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

tagits fram. Implementering ska 
fortgå under 2021-2022, 
  
En tjänst som trädgårdsterapeut är 
inrättad och rekryteringen av denna 
är nu i slutfasen. 
  
 
 

SOC Kostnader för 
ekonomiskt 
bistånd ska 
minska 

Härryda framtids olika enheter är beroende av 
varandra. Enheternas processer ska ha en tydlig 
riktning – mot egenförsörjning. Alla enheter i 
Härryda framtid har sin roll för att kunna 
åstadkomma detta. 
 

Processkartläggning av alla rutiner gällande enheten 
för nyanlända ska ske för att både personal och 
klienter ska få en bättre förståelse för hela 
mottagningsprocessen. Föräldracirklar för nyanlända 
ska bedrivas för en bättre integration. Vidare 
kommer kommunen delta i ett ESF-projektet PIK 
(Premiär i Kommunen) vilket riktar sig mot ny- och 
gammelanlända med målet arbete eller studier efter 
avslutat projekt.  

Redovisning av arbetet 
med Härryda framtid, 
inklusive försörjningsstöd, 
arbetsmarknadsstatistik 
m.m. 
Redovisning av 
nettokostnader. 
 
 
Kvalitetsindikatorer:  
Antal personer som 
erhållit stöd via AME och 

    Under Q1 och Q2 2021 är bland annat 
dessa processer igång för att uppnå 
målet om att kostnaderna för 
ekonomiskt bistånd ska minska: 
  
- Fördjupad analys av försörjningsstöd 
med fokus på att hitta "nycklar" i 
statistiken om vilka av åtgärder som 
har störst effekt.  
- Systematisk uppföljning av 
avslutade klienter. 
 - Undersökning av tröskeleffekten att 
högre krav ställs på klienterna att 
följa planerade insatser.  
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Sektor Politiskt mål 
(VAD) 

Insatser/åtgärder (HUR) – utdrag ur 
Verksamhetsplan (VEP) 2021 

Uppföljning och 
indikatorer – utdrag ur 
VEP 2021 och 
nämndens årsplan 
2021  

Statusbedömning  
Grön = god måluppfyllelse 
Gul = delvis måluppfyllelse 
Rött = ej måluppfyllelse 

Kommentar till 
statusbedömning 

Q1 Q2 Q3 Q4 

 

AME ska arbeta med klienter redan under 
etableringstiden, allt för att korta vägen till 
egenförsörjning. Processkartläggning av insatser 
inom AME kommer att ske för att ge klienterna en 
större förståelse för den process de befinner sig i. 
 

Ett gemensamt arbete för en bättre samverkan med 
Arbetsförmedlingen samt Försäkringskassan 
kommer att intensifieras och nya 
samverkansmodeller kommer att inarbetas med 
dessa myndigheter.  
 

Verksamheten kommer att arbeta för att skapa en 
lågtröskelverksamhet för personer som står långt 
ifrån arbetsmarknaden. Efter utträdet ur 
samordningsförbundet Insjöriket 2023 ökar 
kommunens 
behov av arbetsträningsplatser. 

kommit i sysselsättning 
genom arbete eller 
studier. 
Antal hushåll inom enhet 
för försörjningsstöd som 
blir självförsörjande 
genom arbete, studier 
och/eller andra bidrag. 

- Naturbaserad rehab för klienter som 
står långt ifrån arbetsmarknaden har 
startats upp. 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Pernilla Wallerstedt 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-22   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN79 009 

 

 

Redovisning av medborgarförslag 2021 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige noterar redovisningen. 
 
Välfärdsnämndens förslag till beslut i kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar enligt 
välfärdsnämndens förslag.  
 
Sammanfattning av ärendet  
Två gånger per år informeras kommunfullmäktige om de beslut som fattats 
med anledning av medborgarförslag samt vilka medborgarförslag som inte 
avgjorts eller beretts färdigt. 
 
Förvaltningen redovisar en sammanställning över välfärdsnämndens beslut 
gällande fem medborgarförslag. Inga medborgarförslag är under beredning. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 22 september 2021 
 

Ärendet 
Medborgarförslag ger medborgarna rätt att väcka förslag i fullmäktige och 
syftar även till att förstärka medborgardialogen. Fullmäktige kan uppdra åt 
en nämnd att besluta i ärende om medborgarförslag. Längre än så får inte 
beslutanderätten delegeras. Ett ärende om medborgarförslag är därigenom 
garanterat en politisk behandling. 

 
Medborgarförslaget ska om möjligt beredas på sådant sätt att fullmäktige 
kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. 

I arbetsordningen för kommunfullmäktige anges att kommunstyrelsen och 
övriga nämnder, två gånger per år ska redovisa vilka medborgarförslag som 
inte har beretts färdigt. 
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I välfärdsnämndens reglemente anges att välfärdsnämnden två gånger per år 
ska informera kommunfullmäktige om de beslut som fattats i anledning av 
ett medborgarförslag samt redovisa de medborgarförslag som inte avgjorts 
inom ett år från det att förslagen väcktes i kommunfullmäktige. Fullmäktige 
ska informeras om anledningen till att ärendena inte har avgjorts och när 
beslut kan förväntas fattas.  

Inga medborgarförslag är per den 22 september 2021 under beredning. 
Nedan redovisas de medborgarförslag där beslut tagits efter 19 april 2021, 
då medborgarförslagen senast redovisades i kommunfullmäktige.  
 
Hanterade och beslutade inom ett år 
 

Inkom Förslagets rubrik Diarienummer Beslutande 
instans 

Beslut 

2020-09-17 Medborgarförslag om skatepark i 
Hindås 

2020VFN474 Kf 19 april 
2021, § 85 

Avslag  

2020-09-28 Medborgarförslag om utveckling 
av hundrastgården 

2020VFN526 Vfn 30 mars 
2021, § 97 

Avslag 

2020-09-30 Medborgarförslag om att satsa på 
syn- och hörselinstruktör 

2020VFN527 Vfn 30 mars 
2021, § 158 

Avslag 

2020-10-05 Medborgarförslag om att tända 
belysningen på när fotbollsplanen 
på Säteriet 

2020VFN528 Vfn 30 mars 
2021, § 67 

Besvarad 

2020-10-06 Medborgarförslag om utegym i 
Hindås 

2020VFN529 Vfn 30 mars 
2021, § 96 

Besvarad 

 
 

 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef  
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Utvecklingsfunktionen 
Anna Svensén Burgman 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-27   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN67 002 

 

 

 

Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden noterar anmälan av personuppgiftsincidenter. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Dataskyddsförordningen (EU 2016/679), GDPR, trädde i kraft 2018 och 
syftar bland annat till att skydda den enskildes grundläggande rättigheter 
och friheter, särskilt dennes rätt till skydd av personuppgifter. 
Välfärdsnämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av 
personuppgifter som sker inom nämndens verksamhet. 
 
En personuppgiftsincident är en händelse som kan ha negativ inverkan på 
skyddet för uppgifter som omfattas av sekretess och enskildas integritet eller 
tillgängligheten till personuppgifter. En personuppgiftsincident har inträffat 
om personuppgifter har förstörts, gått förlorade, ändrats eller röjts till någon 
obehörig. Det spelar ingen roll om det har skett oavsiktligt eller med avsikt, 
i båda fallen är det personuppgiftsincidenter. 
 
Enligt Härryda kommuns rutin för hantering av personuppgiftsincidenter 
framgår att alla personuppgiftsincidenter ska rapporteras skyndsamt. Det 
gäller även om incidenten hunnit bli åtgärdad. Om det är troligt att 
personuppgiftsincidenten kommer att medföra en risk för de registrerade ska 
den anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten inom 72 timmar efter att den 
har upptäckts. Alla personuppgiftsincidenter dokumenteras och anmäls till 
personuppgiftsansvarig nämnd, även de som inte anmäls till 
Integritetsskyddsmyndigheten. 
 
Personuppgiftsincidenter som sker inom välfärdsnämndens verksamhet 
anmäls till nämnden två gånger per år (april och oktober) och redovisas i 
förteckningen ”anmälan av personuppgiftsincidenter”. 
 
Två personuppgiftsincidenter har anmälts inom välfärdsnämndens 
verksamhet under tidsperioden 2 april 2021 till 27 september 2021. 
Incidenterna rör dataintrång/obehörig åtkomst till uppgifter samt e-post 
innehållande uppgifter om person med skyddad identitet. Incidenterna och 
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vidtagna åtgärder hanteras enligt ovan nämnda rutin. Förvaltningen ser 
löpande över vilka förbättringsåtgärder som behöver vidtas på sikt. En del i 
detta arbete är att öka kunskapen hos kommunens verksamheter om GDPR 
samt om vad en personuppgiftsincident är. 
 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 27 september 2021 
 Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för 

perioden fr o m 2021-04-02 t o m 2021-09-27. 
 
 
 
Peter Lönn Birgitta Flärdh 
Kommundirektör Utvecklingschef 
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Anmälan av personuppgiftsincidenter till välfärdsnämnden för 
perioden från 2021-04-02 och till 2021-09-27 

Sektor eller funktion -  
Verksamhet/Enhet 

Datum när 
incidenten 
inträffade 
 

Typ av incident Vidtagna åtgärder Anmäld till 
Integritetsskydds-
myndigheten 
 

Sektorn för 
socialtjänst 

    

Personlig assistans 2021-05-17 Medarbetare 
mejlade information 
kring person som 
givit samtycke till 
samverkan, men i 
bilaga till mejlet 
framgick 
personuppgifter och 
personen har 
skyddad identitet. 

Brukaren är informerad. 
Avvikelse är registrerad. 
Genomgång av rutin kring 
sekretess vid skyddad 
identitet på APT. 

Nej 

Sektorn för 
utbildning, kultur och 
fritid 

    

Grundskola 
 

Osäkert – 
någon gång 
under HT 
2020. 
Incidenten 
upptäcktes 
2021-05-05. 

Bekräftad incident - 
dataintrång 
En elevs lösenord 
har läckts och 
spridits, 
klasskamrater har 
haft obehörig 
tillgång till elevens 
dator.  
 
En elev på skolan 
har enligt 
uppgiftslämnaren 
skickat ett mejl 
innehållande en 
länk till flertalet 
personer. Klickar 
man på länken 
delar man sina 
mejluppgifter med 
avsändaren.  
 

Informationssäkerhets-
incident rapporterad. 
Kontakter tagna med 
säkerhetsavdelning och 
verksamhetsutvecklare 
UKF. Kommunikation med 
vårdnadshavare till elev. 

Nej 
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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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Förbundsfullmäktige – ärende 5 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, Ekonomichef 

Datum: 2021-02-16, diarienummer: 2020-00156 

 

  

 

 

Helena Söderbäck      

Förbundsdirektör 

 

 

Bo Andersson 

Ekonomichef 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Justeras:   1 (1) 

 

 

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

Göteborgsregionen 

(GR) 2020?

11 000 elever 

antogs till 
nationellt program på 

gymnasieskola

207 personer 
är anställda på GR

En webbaserad intro-

duktionsutbildning 

för nya medarbetare 

inom vård och omsorg 

lanserades i april och 

har haft 6 148 unika 

besökare under året557 mkr

GR:s omsättning 

75,52 kr
var årsavgiften 

per invånare

Genom GR:s samordning av äldreomsorgs-lyftet har 300 medarbetare påbörjat utbild-ning till under-sköterska

14 procent 
av GR:s verksamhet 

finansieras genom 
årsavgifter från medlems-kommunerna

Årets digitala 
Gymnasie dagarna 
och Future Skills 

hade 24 000 
besökare och 

180 000 
monterbesök

Projektet ”Minska 
avfallsmängderna 

på äldreboenden” 
har hittills resulterat i en 

minskning av utsläppen 

med 1,2 ton koldioxid 

och minskade kostnader 

för avfallshämtning

126 projekt 

drevs på GR 

I slutet av året hade mer än 1 600 av kommunernasmedarbetare ett konto på Yrkesresan och projektet mer än 98 procent nöjda deltagare

Årets resultat: 

-5,0 mkr 
(budgeterat 

resultat

 -9,75 mkr)

900 personer 

har få
tt samhälls-

orientering via det 

regionala avtalet
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Verksamhet
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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 arbets-
marknad. 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. 

2020 – ett år som inte liknar något annat

Axel Josefson Helena Söderbäck
Ordförande förbundsstyrelsen Förbundsdirektör
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Coronapandemin har påverkat hela samhället och även Göteborgsregionens verksam-
het. 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 rekom-
mendationer 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 konferens-
rummen. 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 äldre-
omsorgen är områden som uppmärksammats mycket under året. Det påverkar också de insat-
ser 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 digi-
talt. Chefsnätverk och styrgrupper möts online och digitala verktyg används för samordning och 
kommunikation internt och externt. Gymnasiedagarna och Future Skills, som är en av medlem-
skommunernas 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 

Samverkan är grunden
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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 samhälls-
bärande 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 samhällseffek-
ter 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 gemen-
samma rutiner. Det arbetet fortsätter under kommande år tills vi börjar se slutet på pande-
mins 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 regio-
nala 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 Väst-
kom – 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  ok-
tober, digitalt med närmare 100 deltagare.

Göteborgsregionen är en av huvudmännen i Stiftelsen för västsvenska fritidsområden (Väst-
kuststiftelsen) 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 regio-
nalt, 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 integra-
tion. 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 be-
finner 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 Utbild-
ningsdepartementet. 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 utma-
ningar 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 utgångs-
punkt i den strategiska inriktningen planeras en utbildningssatsning 2021 om den nya pro-
gramperioden. 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 omfat-
tande 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)

B. Processer med 
aktiviteter

som har relevans för 
fokusområdet. Mandat 
ges genom förbunds-

ordningens §3 
Ändamål och 
verksamhet

A. GR:s resurser 
och förutsättningar

att arbeta med 
fokusområdet

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 arbe-
tet 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 Bedömning Kommentar

Arbetet med 
att fördjupa 
Göteborgs-
regionens 
 strukturbild 
genom att ta 
fram stöd för 
utvecklingen i 
stationssamhäl-
lena och i de 
gröna kilarna.

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 
klimat effektiv 
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 infrastruk-
turplanering. 
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 
kompetens-
försörjningen 
i regionens 
kommuner och 
näringsliv

GR bedriver ett brett arbete för att stärka kommunernas och näringslivets kompetensförsörj-
ning. 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 tillsam-
mans 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 kursut-
bud. 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 Äldre-
omsorgslyftet, 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 kommu-
nernas 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 löne-
statistik, 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 kommu-
nernas förut-
sättningar 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.

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.

Arbetet med 
det regionala 
samrådet kring 
gymnasie-
utbildningar 
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.

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  direkt 
avisering när avbrott och studievägsbyte sker, vilket gör att arbete inom ramen för det lag-
stadgade kommunala aktivitetsansvaret kan påbörjas utan fördröjning.
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Utvecklingen av 
regionala utbild-
ningskoncept 
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 utbild-
ningsutbud 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 gäl-
lande ytterligare satsningar på området fullföljda studier.

Insatser som 
stärker kommu-
nernas förut-
sättningar för 
samarbete med 
Arbetsförmed-
lingen

Många viktiga steg har tagits under året. Ett delregionalt samråd mellan kommuner och Ar-
betsförmedlingen 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 arbetsmarknads-
politiken 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 tillgång-
en på, mark för 
näringslivet.

Inom ramen för samarbetet med BRG kring mark för näringslivet har GR tagit fram ett under-
lag 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 dags-
läget 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 besöks-
näringen i GR:s 
13 medlems-
kommuner

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  hotell- 
och 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

Kompetensut-
vecklingsinsat-
ser som ökar den 
digitala kunska-
pen hos politiker, 
chefer och med-
arbetare i kom-
munerna.

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 samarbe-
tet, 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 använd-
ningen 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 förutsätt-
ningar 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 vård-
informations-
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 kommu-
nernas 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 re-
gionala överens-
kommelser som 
stöder kommu-
nerna i arbetet 
med förskolans 
och skolans digi-
talisering.

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 kom-
muner 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 Guld-
länken. 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 kommu-
nernas förut-
sättningar att 
arbeta mer kun-
skapsbaserat, 
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 ungdoms-
mottagningarnas 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 kommu-
nerna som aktör 
i vårdsamver-
kan 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 stimu-
lansmedel 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 per-
sonal 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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Insatser för att 
stärka kommu-
nernas arbete 
med mottagan-
det av nyanlän-
da 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 corona-
pandemin 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 GR-
kommunerna 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 samhälls-
orienteringen 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 sam-
verkan 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 kommu-
nernas arbete 
med marginali-
serade grupper 
och personer 
som står långt 
ifrån arbets-
marknaden.

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 delta-
gare 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 (Kartlägg-
ning, 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.

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 stöd-
strukturerna.

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 hem-
met under coronapandemin genomförts under hösten 2020.

Page 184 of 435



GR:s årsredovisning 2020

19

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 vattenförsörjnings-
planen 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 fram-
tida vattentäkter samt framtida samarbete ur såväl tekniskt som organisatoriskt perspektiv. 

Planeringsfrågan är också en fråga om konsumtion. Under året har GR genomfört en kartlägg-
ning 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 kommu-
nernas 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 upp-
handling 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 GIS-
baserade verktyg som är ett stöd för kommunerna i analyser av klimat- och energieffekter av 
olika bebyggelselokaliseringar kopplat till transporter. Med nya data och utvecklad beräknings-
modell 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. 

Page 185 of 435



GR:s årsredovisning 2020

20

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 utma-
ningen 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 full-
följd gymnasieutbildning med gymnasieexamen. Olika undersökningar1, såväl som Göteborgs-
regionens 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 na-
tionellt 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 gymna-
sieprogram 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 defi-
nieras dock något olika beroende på aktör. I 
nationell mening, sett till Skolverkets defini-
tion, 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 progres-
sionen med betyg, examen och sedermera 
anställning, som att rusta elever för fram-
tiden där aspekter som hälsa, delaktighet, 

Fullföljda studier i fokus

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
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DIAGRAM 1: Andel elever behöriga till 
nationellt gymnasieprogram, Siris (2019)
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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 förutsätt-
ning för fullföljda studier för alla elever oavsett skolform är en stark skolanknytning. Med sko-
lanknytning 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 utbild-
ning av god kvalitet för alla är en av de viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställd-
het 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 natio-
nell 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 arbe-
tet 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 in-
dividcentrerat 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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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 sko-
lan, 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 förutsätt-
ningar för hållbarhet och synergieffekter kopplat till implementering. Förankring i hela styrked-
jan är en förutsättning för att bedriva ett framgångsrikt utvecklingsarbete.

Vad gör Göteborgsregionen i arbetet för fullföljda studier?
Göteborgsregionens arbete med skolutveckling inom verksamhetsområdet fullföljda stu-
dier 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 utmaning-
arna är utbildning och kompetensförsörjning – en utmaning som bland annat konkretiseras 

Fem framgångsfaktorer för arbetet med fullföljda studier, 
framtagna i samband med projekt Plug In.
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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 identi-
fierade 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 utvecklings-
projektet 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 med-
lemskommunerna med individer i åldern 15–24 år som riskerar att inte etablera sig på arbets-
marknaden. 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 kart-
lägga 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 målgrupper-
nas 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 medlems-
kommunerna 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 utveck-
lingsarbete 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

Åtgärdande 
insatser

Förebyggande insatser

Främjande insatser

(Plug Innan)

Riktad insats till elev i 
komplexa situationer utifrån 
identifierat behov

Riktade insatser till grupp av 
elever eller elev utifrån 

identifierat behov

Pågående insatser som gynnar 
alla elever i verksamheten

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.

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 ver-
kar 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 fo-
kus 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 genomför-
andet 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 Göte-
borgsregionen 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 Lupp-
enkäten. 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 exem-
pelvis genom att följa utvecklingen såväl kvalitativt som kvantitativt. Genom att systematiskt 
samla in underlag från det pågående utvecklingsarbetet genereras beprövad kunskap och erfa-
renhet 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 infor-
mationen. 

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 Götalandsregio-
nen finansierar projektet och totalt 22 delprojekt har varit med från hela regionen. Göteborgs-
regionen 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 med-
verkande 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 verksamhets-
nära underlag, för att på så vis lägga en grund för och i förlängningen bidra till en ökad likvär-
dighet 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 metodutveck-
lingsperspektiv 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 introduktionspro-
grammen, framförallt yrkesintroduktion, genom en ökad koppling till de nationella yrkespro-
grammen. 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 kun-
skap om sakfrågan hos skolpersonal 
från en annan skolhuvudman än den 
kommunala, kan betraktas vara av re-
gional 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 mate-
rialet 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 – uti-
från 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 medlemskom-
muner i beaktande. 

För Göteborgsregionen är det individcentrerade arbetet högt prioriterat
Genomgående i det arbete som Göteborgs regionen gör är att tonvikt läggs på det individ-
centrerade 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 skolverksamhe-
terna 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 individcen-
trerade 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 gym-
nasieskolor 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 förkla-
ras 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 anpas-
sas 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 Göteborgsregi-
onen suttit med i ett regionövergripande nätverk för fullföljda studier som VGR är sammankal-
lande 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 Gö-
teborgsregionen 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 känne-
tecknas 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 skol-
personal 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 yrkespro-
grammen 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 utveck-
lingen. 

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 hete-
rogena 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 skol-
huvudmännen. 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 verksam-
heter. 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 re-
sultat och lärdomar genom Göteborgsregionens insatser och samarbete med olika aktörer på 
nationell nivå. Genom olika utvecklingsprojekt med fokus på fullföljda studier bidrar Göte-
borgsregionen 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. 

Page 195 of 435



GR:s årsredovisning 2020

30

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 fram-
tida 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 arbetsmark-
naden.

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 Univer-
seum. GR följer tidplanen och processen för arbetet med att utveckla Universeums visualise-
ringslabb som är en del av en ny målbild för bolaget. Under året har Universeum som en följd 
av Corona restriktionerna 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 kunskapsutveck-
ling 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 infö-
randet 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. 
Förbunds ledningen 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 nöd-
vändiga åtgärder för att få en ekonomi i balans. 

Övrig uppföljning 
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Kommunikation 
GR utvecklar kommunikationen för att bli tydligare gentemot medlemskommunerna, men ock-
så 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 förbunds-
fullmäktige 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 Folkhälso-
myndighetens restriktioner med anledning av coronapandemin.

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

*= utgör styrelsens presidium

Förbundsstyrelsen 2020

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
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Ledamöter i styrgruppen för 
arbetsmarknad
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

Ledamöter i styrgruppen för 
miljö och samhällsbyggnad
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

Ledamöter i styrgruppen för 
social välfärd
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 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 

De politiska styrgrupperna 2020

Ledamöter
PER KOMMUN ordinarie ersättare
Ale kommun 1 1
Alingsås kommun 0 1
Göteborgs kommun 9 2
Härryda kommun 1 1
Kungsbacka kommun 2 1
Kungälvs kommun 1 0
Lerums kommun 1 1
Lilla Edets kommun 1 0
Mölndals kommun 2 2
Partille kommun 1 0
Stenungsunds kommun 1 1
Tjörns kommun 1 0
Öckerö kommun 1 1
 22  11

Ledamöter
PER PARTI ordinarie ersättare
Socialdemokraterna 5 3
Moderaterna 5 3
Sverigedemokraterna 3 1
Liberalerna 2 1
Vänsterpartiet 2 1
Demokraterna 2 1
Centerpartiet 1 1
Miljöpartiet de gröna 1 0
Kristdemokraterna 1 0 
 22 11

KVINNOR 13 6
MÄN 9 5
 22  11

Mandatfördelning 2020
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Bokslut 2020

Page 199 of 435



GR:s årsredovisning 2020

34

Bokslut år 2020 – förvaltningsberättelse
GR-koncernen
Styrelsen för Göteborgsregionens kommunalförbund (GR), organisationsnummer 222000- 
0265, 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 kom-
muner och kommunalförbund att vara majoritetsägare i aktiebolag som bedriver skolverksam-
het enligt svensk läroplan. Se www.isgr.se.

Gryning Vård AB
Gryning Vård AB ägs av GR (54 procent) samt kommunalförbunden i Skaraborg, Boråsregio-
nen/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 grund-
uppdragen, 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 
förbunds fullmäktige.

Delegationsordningen är en vidaredelegation som tydliggör ansvarsfördelning mellan för-
bundsstyrelsen, 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 ut-

forma 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 inne-
bär att kommunalförbundets resultat kan avläsas ur GR:s affärssystem Raindance och informe-
ras till förbundets ledningsgrupp löpande över året. Syftet med kommunalförbundets redovis-
ning 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 hus-
hållning 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 kommunal-
lagen och aktiebolagslagen. Uppdrag och ansvarsfördelning för de politiska organen inom GR 
framgår av reglementen. Bolagen vägleds genom ägardirektiv och bolagsordningar. Förbunds-
direktören har gentemot styrelsen det övergripande ansvaret för ledning av förbundets verk-
samhet 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 konse-
kvenserna 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 verksam-
hetskostnader 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, sysselsätt-
ning och försäljning kan ske. 

De närmaste två åren ser förhållandevis bra ut. Men både de mänskliga och ekonomiska effek-
terna 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. Förbunds-
styrelsen är ansvarig för kommunalförbundets medelsförvaltning. Riktlinjer avseende upplå-
ning 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 säker-
ställa 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 utländ-
ska 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.
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Den kommunala koncernen, omsättning och resultat år 2020
SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER (KONCERNEN) - 5 ÅR I SIFFROR
(Belopp i tkr om inte annat anges) 2016 2017 2018 2019 2020

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – ALLMÄNT
Antal årsarbetare (st.) 926 919 868 800 672

SAMMANSTÄLLDA RÄKENSKAPER – EKONOMISKT RESULTAT 
Verksamhetens intäkter 803 783 675 738 872 928 850 655 833 347

Årets resultat 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

varav ISGR 1 929 1 581 2 750 1 261 3 687

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

varav ISGR 6 747 8 328 11 077 12 339 16 026

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 över-
skott. 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 ba-
lansomslutningen 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). För-
säljningsminskningen 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 omfattan-
de åtgärder har vidtagits inom befintlig verksamhet. Under sista kvartalet år 2020 har försälj-
ningen 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%).

Page 203 of 435



GR:s årsredovisning 2020

38

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 check-
kredit. 

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 mini mera 
risken för smitta för elever och personal och för att följa folkälsomyndighetens rekommendatio-
ner. De åtgärder som vidtagits är bland annat anpassning av receptionerna på båda campusen, 
förändring av köksutrymmena för att minska kontaktytan/trängseln för personalen och anpass-
ning av elevtoaletter i syfte att säkerställa handhygienen bland eleverna. Genom ny schema-
läggning 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 inhyr-
ning av nya lokaler om 4 000 kvadratmeter vid Guldheden. Ett hyresavtal är upprättat mel-
lan 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.

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 verksamhe-
ten. 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.

EGET KAPITAL KONCERNEN (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 2 469 3 133 -12 533 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

Page 204 of 435



GR:s årsredovisning 2020

39

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 semina-
rier), 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 års avgiften, 
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.

Resultat
År 2020 har varit ett i många stycken ett annorlunda 
år. GR har, likt andra organisationer i vår omvärld, 
påverkats av konsekvenserna av coronapandemin. 
Under våren förlorade GR intäkter för flera miljoner 
kronor på grund av inställda utbildningar, konferenser 
och mässor. Ledningsgruppen arbetade under våren 
fram underlag för att få en bild av hur verksamheten 
påverkats ekonomiskt av coronapandemin på kort 
(från mars och fram till semestern), mellanlång (hös-
ten) 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 anled-
ning 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 

ÅRSAVGIFTERNAS FÖRDELNING PÅ 
KOMMUNER 2019–2020 (tkr)
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

Partille 2 903 2 861

Stenungsund 2 001 1 981

Tjörn 1 202 1 192

Öckerö 978 976

Summa 77 653 76 469

kr/inv 75,52 75,52
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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 konfe-
rensverksamhet. Bidrag från staten år 2020 har varit positiva resultatpåverkande poster av 
samma engångskaraktär. För att lyfta några exempel på enskilda delar som bidragit till utfal-
let 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 Engångsåtgärd EK

Politikerkostnader (konferens) +250 Engångsåtgärd, covid

Nätverk, övergripande vakanser, kompetensutveckling +1 700 Engångsåtgärd, covid

Ränteintäkter, bank +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 verk-
samheten 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.
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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.
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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.

TRANSFERERING TILL 
ANDRA REGIONALA 
ORGANISATIONER (tkr)

GR

Lämnade bidrag 2020 2019
ARC 41 0

Business Region Göteborg (BRG) 20 000 20 000

Europa direkt 200 200

Göteborg & Co 1 100 1 100

ISGR 1 000 1 000

Mistra Urban Futures 400 400

Reväst 60 60

Västkom 1 913 1 890

Västkuststiftelsen 3 850 3 760

Stiftelsen Korsvägen 12 500 0

Summa 41 064 28 410

Vidaretransfereringar
GR transfererar medel till flera organisatio-
ner. Under året har vi följt etablerandet av 
det nya Centrum för hållbar stadsutveckling 
(Urban Futures) efter att finansieringen från 
Mistra upphört. GR har ordförandeposten i 
styrelsen under år 2020 genom avdelnings-
chefen för miljö och samhällsbyggnad. GR 
har under år 2020 bidragit som en av stif-
tarna i stiftelsen Korsvägen med 12 500 tkr i 
utvecklingsbidrag till Universeum. GR följer 
tidplanen och processen för arbetet med 
att utveckla sitt visualiseringslabb som är 
en del av en ny målbild för bolaget. Bolaget 
påverkas i hög grad av att antalet besökare 
kraftigt har minskat. Utvecklingsarbetet med 
visualiseringsdomen följer dock plan.

Som tidigare nämnts har cirka 53 procent 
av årsavgiften från medlemskommunerna transfererats vidare till andra regionala samverkans-
organisationer. 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 balanskravsut-
redning 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 Gymnasiean-
tagningens 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 -5 002
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 -5 002
Reservering av medel till resultatutjämningsreserv/INDRA -
Användning av medel från resultatutjämningsreserv/INDRA 1 683
Årets balanskravsresultat -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 föl-
jande 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 resul-
tatet. 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 GR (tkr) 2016 2017 2018 2019 2020

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

Övrigt eget kapital (varav 14 076 tkr avser kapitalti llskott  Gryning) 45 187 45 368 56 500 55 024 55 579

Eget kapital 45 368 56 500 55 024 55 579 50 577

Specifi kati on och avräkning av Eget kapital avseende  öronmärkta 
medel Gymnasieantagningen (2017-2027) tkr 2017 2018 2019 2020
Ingående balans 0 11 000 8 400 8 400
Årets förändring 11 000 -2 600 0 -1 683
Utgående balans 11 000 8 400 8 400 6 717

Utsikter för 2021
Inför år 2021 är GR:s fi nansiella ställning fortsatt stark vilket ger en stabil ekonomisk plattform 
inför utmaningarna som väntar kopplat till rådande pandemi. Pandemins eff ekter 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 fl exibilitet och att anpassa verksamheten efter de förutsättningar och resurser 
som samlat kan skapas.

GR har även för år 2021 fattat beslut om en underfi nansierad budget (-4 500 tkr) med hänsyn 
till synnerliga skäl. GR har planerat för att ianspråkta 5 000 tkr från de sedan år 2017 öron-
märkta 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. 

Eget kapital
För att säkerställa en god ekonomisk hushållning har en beräkningsmodell tagits fram i organi-
sationen och som använts under ett antal år. Den visar på GR:s långsiktiga behov av eget kapi-
tal 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 före-
gående 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.
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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 ab-
solut 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 kost-
naderna 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 2017 2018 2019 2020

Invånare i medlemskommunerna, tusental 997 1 013 1 028 1 042 1 050 

Avgift per invånare, kr 74,11 74,11 75,52 75,52 75,52

Antal årsarbetare GR, st 128 147 154 157 160

GR – EKONOMISKT RESULTAT 2016 2017 2018 2019 2020

Verksamhetens intäkter 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

Årets resultat 181 11 132 -1 476 555 -5 002

GR - TILLGÅNGAR, EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 2016 2017 2018 2019 2020

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 (%) 32,2% 28,3% 25,6% 24,8% 15,8%

Likviditet (%) *) 120,3% 123,0% 123,0% 115,3% 109,1%

Investeringar **) 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.

Page 210 of 435



GR:s årsredovisning 2020

45

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 åt-
gärder 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 coronapande-
min 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 syn-
nerliga 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 utveck-
las, 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, hand-
lingskraft och utveckling.

Miljödiplomerade
GR är sedan år 2003 en miljödiplomerad verksamhet och i april 2020 blev vi återigen diplo-
merade 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 elför-

brukning, 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 coro-
napandemin. 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 tjänstere-
sor 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 miljö-
målen. 

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 far-
lighet – 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. 
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Antal anställda
Den 31 december 2020 uppgick antalet månadsanställda (tillsvidareanställda och visstidsan-
ställda 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 huvud-
organisationen 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 bestämmel-
ser 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
Arbetsmiljöarbetet har präglats av den 
pågående coronapandemin där löpande 
riskanalyser och handlingsplaner tagits 
fram i syfte att minska smittspridning 
och förebygga ohälsa. GR har även ge-
nomfört 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 arbets-
miljö 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 arbetsmiljöde-
legering 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.

SJUKFRÅNVARO GR Samman-
ställda 

räkenskaper

Total sjukfrånvaro (%) 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 3,9 3,0 - -
Män 3,4 2,9 - -
Summa total sjukfrånvaro (%) 3,8 3,0 - -
Total sjukfrånvaro (timmar/årsarbetare)
Kvinnor 85,2 65,0 - -
Män 74,1 65,0 - -
Total sjukfrånvaro 
(timmar/årsarbetare) 82,4 65,0 - -
Varav långtidssjukfrånvaro 70,4 56,3 - -
Varav långtidssjukfrånvaro, 
timmar 58,1 29,8 - -

Total sjukfrånvaro per åldersgrupp (%)
Yngre än 30 år 1,0 1,6 - -
30–49 år 4,0 2,9 - -
50 år och äldre 3,7 3,4 - -
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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 upp-
drag 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 uppfölj-
ning av arbetet. Målsättningen är att varje medarbetare på GR ska ha en individuell uppdrags-
handling.

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 förläng-
ningar. Vissa tjänster har i början av året också vakanshållits och det har skett ett ökat samar-
bete 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. Personalomsätt-
ningen 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 un-
der första halvåret. Denna risk är omhändertagen i verksamheten och utöver coronapandemin 
finns det inte i dagsläget inga identifierade väsentliga ekonomiska risker eller osäkerhetsfak-
torer 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. Kom-
munerna 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 konferen-
ser 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 riktlin-
jer 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 ekono-
miska 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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MÅLAVSTÄMNING GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING GR PER 31 DECEMBER 2020

God ekonomisk hushåll-
ning i verksamheten Indikator Avstämning

GR:s verksamheter 
ska hantera beslutade 
budget medel rationellt 
och effektivt så att de 
gör mesta möjliga nytta 
för GR och våra medlem-
skommuner.

GR:s verksamheter, insatser 
och kostnader ska konti-
nuerligt utvärderas och 
omprövas.

GR arbetar strukturerat och metodiskt med kostnads-
uppföljning 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 IK-
planen per september har avrapporterats till förbundssty-
relsen. Policyn avseende medelsförvaltning avrapporteras 
i samband med delårs- och årsbokslut. Målet är uppfyllt.

GR ska främja och följa upp 
att en kontinuerlig kvali-
tetsutveckling sker inom 
verksamheterna.

GR har utvecklat målarbetet och fastställt en flerårig verk-
samhetsinriktning 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 inrikt-
ning 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:s tillgångar och skul-
der ska förvaltas på ett 
betryggande sätt.

GR ska ha ett fullgott och 
genomtänkt försäkrings-
skydd 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 finansför-
valtning.

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

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

Förbundsstyrelsens 
budgetbeslut är överordnat 
verksamheten och vid mål-
konflikter är det ekonomin 
som ytterst sätter gränsen 
för det totala verksamhets-
utrymmet.

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 verksamhetsin-
riktning.

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

Vid hantering av befarade 
eller konstaterade budget-
avvikelser är GR:s avdel-
ningar skyldiga att vidta de 
åtgärder som krävs för att 
styra den egna verksamhe-
ten mot budgetbalans.

En av GR:s avdelningar redovisade inte en ekonomi i ba-
lans 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 eko-
nomiska 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. Forts.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLT
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Sammantaget har GR ett verksamhetsmässigt och ekonomiskt läge som möjliggör att – utan 
omedelbara allvarliga ekonomiska effekter – tillämpa långsiktiga strategier vid behov av an-
passning till eventuellt försämrade förutsättningar. En ekonomi i balans medger handlingsut-
rymme. 

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 konfe-
rensverksamhet. 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”.

MÅLET HELT UPPFYLLT MÅLET DELVIS UPPFYLLT MÅLET INTE UPPFYLLTForts.

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

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

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

GR:s finansiella mål Indikator Avstämning

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

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 an-
gavs 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 inklu-
sive pensionsskulden.

Soliditeten inklusive 
pensions skulden 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 
netto låneskuld ska inte 
öka.

GR:s investeringar ska 
finans ieras 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.
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RESULTATRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) TKR

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Utfall 
2020

Utfall 
2019

Budget 
2020

Verksamhetens intäkter 1 556 854 518 451 528 707 833 347 850 655 852 835
varav årsavgifter avsedda för GRs verksamhet 36 590 48 059 49 014 36 590 48 059 49 014
varav årsavgifter transfererade till andra regionala 
 organisationer 41 064 28 410 28 640 41 064 28 410 28 640

Verksamhetens kostnader 2, 3 -558 871 -514 467 -534 886 -850 542 -841 846 -854 601
Avskrivningar -3 922 -3 752 -3 611 -7 716 -7 712 -7 870

Verksamhetens nettokostnader -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Skatteintäkter & Generella statsbidrag och utjämning - - - - - -
Verksamhetens resultat -5 939 232 -9 790 -24 911 1 097 -9 636
Finansiella intäkter 4 949 335 50 972 345 60
Finansiella kostnader 4 -12 -12 -10 -223 -136 -146
Resultat efter finansiella poster -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722
Extraordinära poster 0 0 - 0 0 -

Årets resultat -5 002 555 -9 750 -24 162 1 306 -9 722

KASSAFLÖDESANALYS GR OCH SAMMANSTÄLLD 
REDOVISNING (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställd 
redovisning

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN NOT nr 2020 2019 2020 2019

Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 306

Justering för ej likviditetspåverkande poster 5 3 879 3 727 13 694 13 368

Övriga likviditetspåverkande poster 5 - - -762 -3 032

Medel från verksamheten före förändring av rörelsekapital -1 123 4 282 -11 230 11 642

Ökning/minskning pågående projekt 137 996 4 227 137 995 4 227

Ökning/minskning lager -107 107 -107 107

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 1 342 18 476 9 028 20 070

Ökning/minskning kortfristiga skulder -42 476 -3 770 -40 270 -3 444

KASSAFLÖDE FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN 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

Ökning/minskning av finansiella anläggningstillgångar - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHETEN -66 551 -411 -759

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

Ökning/minskning av lån/finansiell leasing - - - -

KASSAFLÖDE FRÅN 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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BALANSRÄKNING GR OCH SAMMANSTÄLLDA 
RÄKENSKAPER (KONCERNEN) (TKR)

GR Sammanställda 
räkenskaper

NOT nr 2020 2019 2020 2019

TILLGÅNGAR

A. Anläggningstillgångar 25 878 29 734 35 893 45 903
I. Immateriella anläggningstillgångar 6 6 544 9 262 6 544 9 263
II. Materiella anläggningstillgångar 7, 8, 9 604 1 742 28 653 35 944
1. Mark, byggnader och tekniska anläggningar - - 22 981 27 300
2. Maskiner och inventarier 604 1 742 2 095 3 974
3. Övriga materiella anläggningstillgångar - - 3 577 4 670
III. Finansiella anläggningstillgångar 18 730 18 730 696 696
1. Aktier i dotterbolag 10 18 730 18 730 - -
2. Uppskjuten skattefordran - - 696 696

B. Bidrag till infrastruktur - - - -

C. Omsättningstillgångar 294 468 194 351 411 030 321 707
I. Förråd mm 24 400 18 506 24 400 18 506
1. Lager avseende läromedel 189 82 189 82
2. Pågående projekt 24 211 18 424 24 211 18 424
II. Fordringar 50 455 51 798 97 295 108 871
1. Kundfordringar 30 711 34 685 48 549 61 234
2. Fordran hos koncern 303 71 - -
3.Förutbetald kostnad & upplupen intäkt 10 588 7 595 32 236 29 371
4. Skattefordran 4 194 4 236 7 456 10 004
5. Övriga kortfristiga fordringar 4 659 5 211 9 054 8 262
III. Kortfristiga placeringar 0 0 0 0
IV. Kassa & bank 219 613 124 047 289 335 194 330
S:A TILLGÅNGAR 320 346 224 085 446 923 367 610

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER

A. Eget kapital 50 577 55 579 90 780 114 942
I. Årets resultat -5 002 555 -24 162 1 307
II. Resultatutjämningsreserv - - - -
III. Övrigt eget kapital 55 579 55 024 114 942 113 635

B. Avsättningar - - 794 547
I. Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser - - - -
II. Andra avsättningar 11 - - 0 4
III.Uppskjuten skatt 11 - - 794 543

C. Skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
I. Långfristiga skulder - - - -
II.Kortfristiga skulder 269 769 168 506 355 349 252 121
1. Leverantörsskuld 21 183 22 764 27 194 30 172
2. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 12 25 075 64 389 65 175 102 924
3. Pågående projekt 213 820 70 037 213 820 70 037
4. Skulder till koncernföretag 3 701 3 774 - -
5. Skatteskulder 443 686 443 686
6. Övriga kortfristiga skulder 5 547 6 856 48 717 48 302
S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR & SKULDER 320 346 224 085 446 923 367 610

PANTER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER

Ansvarsförbindelser
1. Panter och därmed jämförliga säkerheter 13 - - 8 100 -
2. Ansvarsförbindelser - - - -
a) Pensionsförpliktelser som inte har upptagits bland 
skulderna eller avsättningarna

- - - -

b) Övriga ansvarsförbindelser - - - -
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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 Årsredovis-
ningslagen (1995:1554) samt Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning 
och koncernredovisning (K3). Om de kommunala koncernföretagens regler och principer avviker 
från kommunalförbundets, skall dessa justeras före konsolidering. Inga väsentliga skillnader i 
redovisningsprinciper har identifierats. 

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

Balansräkningens poster
Balansräkningen är uppställd enligt LKBR kap §2. 

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

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 
3 år klassificeras som anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 
Gränsen för mindre värde har satts till 23 650 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 nyttjande-
perioden med linjär avskrivning baserat på anskaffningsvärdet. Omprövning av nyttjandeperioden 
sker om det finns omständigheter som pekar på att det är nödvändigt (t.ex. verksamhetsföränd-
ringar, teknikskiften och organisationsförändringar). Immateriella anläggningstillgångar med ett 
restvärde omprövas avseende nyttjandeperiod i slutet av varje räkenskapsår. Immateriella och 
materiella anläggningstillgångar under upparbetning, redovisas som Pågående Nyanläggningar 
i respektive not. Tillgångar avseende mark skrivs inte av.

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

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

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

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

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

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

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar tas upp till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet på 
balansdagen enligt LKBR kap 7 §5.

Lager avseende läromedel
Värdet av GR:s lager avseende läromedel beräknas enligt FIFO-metoden (först in/först ut) och 
dess värde sammanställs via en aktuell lagerlista. I samband med varje årsskifte sker en lager-
inventering. 

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 juste-
ring av mellanskillnaden mot intäkter och tillgångar. Om erhållna intäkter överstiger nedlagda 
kostnader bokförs en justering av mellanskillnaden mot intäkter och skulder. Befarade förluster 
redovisas direkt i årets resultaträkning.

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

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

Kassa & Bank
Tillgångar och skulder i utländsk valuta omräknas enligt LKBR 7 kap §9 till växelkursen på ba-
lansdagen. Valutakurser publicerade på Riksbankens webbplats som är ett beräknat medelvärde 
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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 balansräk-
ningen när förpliktelsen fullgjorts, annullerats eller på annat sätt upphört.

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

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

Intäkter
Intäktsföring sker enligt RKR 2 Intäkter. Årsavgifter avser årsavgift till GR från de 13 medlems-
kommunerna. 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 skat-
teintäkter, generella statsbidrag och utjämning så som en kommun.

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

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

Leasing
Leasing redovisas enligt RKR R5 Leasing. Samtliga leasingavtal redovisas som operationell lea-
sing, 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 drift- 
och investeringsredovisning.

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

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

Kassalikviditet
Kassalikviditet definieras som förhållandet mellan omsättningstillgångar (exklusive varulager)
och kortfristiga skulder. Kassalikviditeten visar vilken beredskap som finns för att klara de
löpande betalningarna. Kassalikviditeten ökar något för GR då fordran hos koncern klassificeras 
om från långfristig till kortfristig fordran. De sammanställda räkenskapernas kassalikviditet 
påverkas ej.
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Noter GR och koncernen
Not 1. Verksamhetens intäkter

VERKSAMHETENS INTÄKTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Årsavgift 77 653 76 469 77 653 76 469
Bidrag från staten 200 874 119 704 203 940 122 769
Övriga bidrag 112 998 47 715 180 704 116 278
Försäljning läromedel 94 047 78 907 94 047 78 907
Deltagaravgifter kurs och konferens 14 203 28 942 14 203 28 942
Försäljning vård - - 178 911 234 554
Skolentreprenad och avgifter - - 73 991 73 623
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Övriga intäkter 57 079 166 714 56 947 165 736
Summa verksamhetens intäkter 556 854 518 451 833 347 850 655

Not 2. Verksamhetens kostnader

VERKSAMHETENS  KOSTNADER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Köpta tjänster, varor och material 275 165 228 947 295 294 251 607
Personalkostnader 130 552 128 317 385 245 358 332
Transfereringar till andra regionala organisationer 41 064 28 410 41 064 28 410
Revisionskostnader (exkl konsultationer) 692 558 1 035 752
Konsultarvoden 81 278 95 705 81 278 95 705
Inkomstskatt - - 1 003 894
Övriga kostnader 30 120 32 530 92 672 152 769
Interna mellanhavanden - - -47 049 -46 623
Summa verksamhetens kostnader 558 871 514 467 850 542 841 846

SPECIFIKATION REVISIONSKOSTNADER 
(tkr)

GR
2020 2019

Räkenskapsrevision 227 232
varav förtroendevalda revisorer 11 32
varav räkenskapsrevision sakkunnigt biträde 216 200
Förvaltningsrevision 465 326
varav fördjupad granskning sakkunnigt biträde 385 180
varav övrig förvaltningsrevision sakkunnigt biträde 54 70
varav förtroendevalda revisorer 26 76
Summa 692 558

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

 räkenskaper

Löner och ersättningar 2020 2019 2020 2019
Styrelse, & förbundsdirektör/VD ¹) 2 429 2 637 3 212 3 466
Ledningsgrupp 4 960 5 411 11 854 16 161
Övriga anställda (inkl extrapersonal & arvodister) 82 404 79 194 254 000 268 756
Avsättning pension/Återföring pensionsavsättning 0 0 0 0
Förändring löneskuld & semesterlöneskuld 281 -271 -594 -592
Summa löner och ersättningar 90 074 86 972 268 472 287 792

Sociala avgifter enligt lag & avtal 40 118 40 035 112 724 120 880
Varav pensionskostnader, inkl särskild löneskatt avsättning pension*) 12 697 13 052 28 188 30 159
Övriga personalkostnader 360 1 311 4 049 6 294

Total summa personalkostnader 130 552 128 317 385 245 414 966
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 GR Sammanställda 
 räkenskaper

Antal årsarbetare 2020 2019 2020 2019
Kvinnor 122 120 473 561
Män 38 37 199 239
Summa antal årsarbetare 160 157 672 800
Förbundsdirektör/VD & ledningsgrupp
Kvinnor 5 6 - -
Män 2 2 - -
Summa förbundsdirektör & ledningsgrupp 7 8 - -

SPECIFIKATION AV 
 ANSTÄLLNINGSFORMER

GR Sammanställda räkenskaper

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal i
dec 2020

Antal i
dec 2019

Ökning/
minskning

Antal tillsvidareanställda på heltid 124 119 5 511 585 -74
Antal tillsvidareanställda på deltid 39 47 -8 164 166 -2
Antal tidsbegränsade anställda 26 20 6 63 81 -18
Antal timavlönade 18 21 -3 370 413 -43
Totalt antal anställda 207 207 0 1 108 1 245 -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.

FINANSIELLA POSTER (tkr) GR Sammanställda 
 räkenskaper

Finansiella intäkter 2020 2019 2020 2019
Ränteintäkter 989 314 1 012 324
Placeringar 0 27 0 27
Valutakursdifferens likvida medel -40 -6 -40 -6
Summa finansiella intäkter 949 335 972 345

Finansiella kostnader 2020 2019 2020 2019
Räntekostnader 0 0 -2 -3
Placeringar 0 0 0 0
Bankkostnader -12 -12 -221 -134
Summa finansiella kostnader -12 -12 -223 -137

Not 4. Finansiella poster

JUSTERINGAR FÖR EJ 
 LIKVIDITETSPÅVERKANDE POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ej erhållen ränta - - - -
Ej erlagd kostnadsränta -44 -25 -44 -25
Avskrivningar 3 923 3 752 7 716 7 712
Utrangering inventarier - - 3 402 868
Nedskrivning inventarier - - 68 -
Förändring avsättning - - -4 -
Justering inkomstskatt - - 2 556 4 728
Summa för ej likviditetspåverkande poster 3 879 3 727 13 694 13 283

Not 5. Kassaflöde

ÖVRIGA LIKVIDITETSPÅVERKANDE 
POSTER

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Reavinst inventarier - - -881 -3 032
Reaförlust inventarier - - 119 85
Summa övriga likviditetspåverkande poster 0 0 -762 -2 947
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Not 6. Immateriella anläggningstillgångar

IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

EGENUTVECKLADE IMMATERIELLA 
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 24 105 24 714 24 105 24 714
Inköp under året 0 1 137 0 1 137
Pågående nyanläggningar *) 0 -1 745 0 -1 745
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Utgående Anskaffningsvärde 24 105 24 105 24 105 24 105

Ingående ack. Avskrivningar -13 079 -10 723 -13 079 -10 723
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets avskrivningar -2 640 -2 356 -2 640 -2 356
Utgående ack. Avskrivningar -15 719 -13 079 -15 719 -13 079

Ingående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar -1 849 -1 849 -1 849 -1 849

Utgående redovisat värde 6 537 9 178 6 537 9 178

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 10 9 10

FÖRVÄRVADE IMMATERIELLA 
 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 2020 2019 2020 2019
Ingående anskaffningsvärde 721 1 854 721 1 854
Inköp under året 0 0 0 0
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 -1 133 0 -1 133
Utgående Anskaffningsvärde 721 721 721 721

Ingående ack. Avskrivningar -635 -1 684 -635 -1 684
Försålt/utrangerat under året 0 1 133 0 1 133
Årets avskrivningar -79 -85 -79 -85
Utgående ack. Avskrivningar -714 -635 -714 -635

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 7 86 7 86

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 9 9 9 9
*) 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

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 12 386 12 378 23 540 24 917
Inköp under året 66 57 301 309
Pågående nyanläggningar 0 0 0 0
Flyttningar 0 0 0 0
Försålt/utrangerat *) 0 -49 -3 654 -1 686
Utgående ack anskaffningsvärde 12 452 12 386 20 187 23 540

Ingående ack. Avskrivningar -10 645 -9 383 -19 566 -18 732
Försäljningar/Utrangeringar *) 0 49 3 501 1 514
Årets avskrivningar -1 203 -1 311 -2 027 -2 348
Utgående ack. Avskrivningar -11 848 -10 645 -18 092 -19 566

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 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
*) 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)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Direktavskrivna korttidsinventarier, 
dvs av värde under ½ prisbasbelopp och/eller en 
ekonomisk livslängd under 3 år. -1 091 -1 671 -1 405 -2 348

Not 8. Materiella anläggningstillgångar, byggnader och mark

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
BYGGNADER och MARK (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019
Ingående Anskaffningsvärde 0 0 38 212 38 628
Inköp under året 0 0 369 833
Pågående nyanläggningar 0 0 0 -64
Försålt/utrangerat under året 0 0 -4 353 -1 185
Utgående Anskaffningsvärde 0 0 34 228 38 212

Ingående ack. Avskrivningar 0 0 -10 912 -9 977
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 1 206 489
Årets avskrivningar 0 0 -1 541 -1 424
Utgående ack. Avskrivningar 0 0 -11 247 -10 912

Ingående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0
Försäljningar/Utrangeringar 0 0 0 0
Årets nedskrivningar/återföringar 0 0 0 0
Utgående ack. Nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående redovisat värde 0 0 22 981 27 300

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 22,2 26,8
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FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR (tkr) GR

AKTIER I DOTTERBOLAG Aktie- & röstandel 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

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

Bokfört värde vid årets ingång: 54% 14 130 14 130

Bokfört värde vid årets utgång: 54% 14 130 14 130

SUMMA 18 730 18 730

Not 9. Materiella anläggningstillgångar, förbättringsutgifter i annans fastighet
MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR; 
ÖVRIGA; FÖRBÄTTRINGSUTGIFTER I  ANNANS 
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

Utgående redovisat värde 0 0 3 577 4 670

Bedömd genomsnittlig nyttjandeperiod (år) 0,0 0,0 5,3 6,6

Not 10. Finansiella anläggningstillgångar

AVSÄTTNINGAR (tkr) Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019

Avsättning avvecklingskostnader *)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -1612
Outnyttjade belopp som återförts - -
Förändring av nuvärdet - -
Utgående avsättning 0 4

Avsättning uppskjuten skatt **)
Redovisat värde vid årets början 4 1616
Nya avsättningar 0 0
Ianspråktagna avsättningar -4 -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

Not 11. Avsättningar

Page 228 of 435



GR:s årsredovisning 2020

63

Not 12. Upplupna kostnader & förutbetalda intäkter (tkr)

UPPLUPNA KOSTNADER & 
FÖRUTBETALDA INTÄKTER (tkr)

GR Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Förutbetalda bidrag från staten *) 0 38 032 0 38 032
Förutbetalda bidrag övriga **) 7 273 7 734 7 273 7 734
Övriga förutbetalda intäkter **) 4 614 2 736 16 135 14 192
Upplupna kostnader 13 188 15 887 41 767 42 966
Summa upplupna kostnader & förutbetalda intäkter 25 075 64 389 65 175 102 924

*) 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 Sammanställda 
 räkenskaper

2020 2019 2020 2019

Fastighetsinteckningar *) - - 8 100 -
Summa Panter och ansvarsförbindelser 0 0 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-globala-
mal-for-hallbar-utveckling/
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www.goteborgsregionen.se

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.

Lenanders Grafiska AB Kalm
ar 2021
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 113. Årsredovisning för GR avseende år 2020 

Diarienummer: 2020-00156 

Beslut  

Föreliggande årsredovisning för Göteborgsregionen (GR) för år 2020 

huvudsakligen innefattande verksamhetsberättelse, förvaltningsberättelse, 

resultaträkning, balansräkning och kassaflödesanalys fastställs.  

 

Årsredovisningen översänds 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 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

   

 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Ann Catrine Fogelgren 

Justerare 

 

Thorbjörn Carlsson  

Justerare 
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Förbundsfullmäktige – ärende 12 

Tjänsteskrivelse Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Gunnel Rydberg, förbundssekreterare 

Datum: 2021-05-27, Diarienummer: 2021-00005.021 

 

Datum: åååå-mm-dd  

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 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 

Page 237 of 435

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf


Budget 2022   2 (4) 

Förbundsfullmäktige – ärende 12 

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 12 

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 2023-

2027.  

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 12

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 
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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).  
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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 

Page 242 of 435

https://goteborgsregionen.se/download/18.79e884d916b809f3ca8a43d4/1561383159438/Strategisk%20inriktning%202020-2023%20och%20budget%202020.pdf
https://goteborgsregionen.se/download/18.14ea49d3176f5aeac511157f/1610483031345/gr_plan_detaljbudget_2021.pdf


Rambudget 2022

Page 243 of 435



2

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 Göte borgsregionen 
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 för-
bundsfullmäktige 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 omsätt-
ning 2022. 

Resterande del av omsättningen (88 %) består av flera olika finansieringskällor, såsom staten, EU, 
Västra Götalandsregionen och medlemskommunerna genom samver  kansavtal.

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. Resultat-
budgeten 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 fort-
satt 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) GR
Budget 2021 Budget 2022

Verksamhetens intäkter 622 606 624 196
varav årsavgifter avsedda för GR:s verksamhet 50 125 51 657
varav årsavgifter transfererade till andra regionala organisationer 28 556 27 583
Verksamhetens kostnader -624 785 -622 186
Avskrivningar -2 971 -2 500
Verksamhetens nettokostnader -5 150 -490
Skatteintäkter/Generella statsbidrag och utjämning - -
Verksamhetens resultat -5 150 -490
Finansiella intäkter 650 1 000

Finansiella kostnader - -10
Resultat efter finansiella poster -4 500 500
Extraordinära poster - -

Inkomstskatt - -

Årets resultat -4 500 500
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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 oförut-
sedda 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 betalning-
arna.

Medlems kommunernas 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 gemen-
samma 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.

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

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

BALANSBUDGET GR

TILLGÅNGAR
Budget

2021-12-31
Budget

2022-12-31
A. Anläggningstillgångar 35 593 33 093
I. Immateriella anläggningstillgångar 5 727 3 692
II. Materiella anläggningstillgångar 10 775 10 310
III: Finansiella anläggningstillgångar 19 091 19 091

B. Bidrag till infrastruktur - -

C. Omsättningstillgångar 320 933 275 738
I. Förråd mm 38 409 18 111
II. Fordringar 92 539 73 305
III. Kortfristiga placeringar - -
IV. Kassa & Bank 189 985 184 322
S:A TILLGÅNGAR 356 526 308 831

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

B. Avsättningar - -

C. Skulder 315 452 267 257
I. Långfristiga skulder - -
II. Kortfristiga skulder 315 452 267 257

S:A EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR 
& SKULDER

356 526 308 831

Soliditet 12,8% 13,3%
Likviditet (kassalikv) 89,6% 96,4%

Balansbudget 2021–2022, tkr.
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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. 
 Uppdraget är att bidra till hög sysselsättning, investeringar och ett diversifierat näringsliv 
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, konfe-
renser 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 Sveri ge. 
 Samarbetet mellan Göteborg & Co och Göteborgsregionen regleras i ett ramavtal för samver-
kan. 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 samman-
slutning av kommunalförbunden i Västra Götaland. Uppdraget är att företräda och samordna 
kommunernas intressen på en regional nivå.

TRANSFERERINGAR
Organisation Budget 2021 Budget 2022

ARC 32 -
BRG 20 000 20 000
GU Reväst 60 -
Göteborg & Co 1 100 1 100
ISGR 1 000 -
Urban Futures 400 400
Västkom 1 975 1 975 
Västkuststiftelsen 3 988 4 108
Totalt 28 556 27 583

Tabell: Transfereringar 2021 och förslag 2022, (tkr)
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www.goteborgsregionen.se

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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  Justeras:      1 (2) 

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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Förbundsstyrelsen 

Protokollsutdrag 2020-11-27 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Teams-möte 

 

SKICKAS TILL 

Medlemskommunerna 

 

 

Vid protokollet 

 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

 

Justeras: 

 

 

 

 

Axel Josefson             Miguel Odhner  

Ordförande              Justerare 
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022    1 (10) 

Förbundsstyrelse – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef 

Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230  

 

 

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 medlems-

kommuner minskar. Den externa projektfinansieringen uppgår till cirka 

73 000 tkr. Konsekvensen kommer att resultera i lägre utvecklings-

kapacitet 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, kompetens-

försörjning, 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 befolknings-

underlaget i Göteborgsregionen.  

 

Fem kommuner - Ale, Härryda, Lilla Edet, Mölndal och Partille – lyfte fram års-

avgiften 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 
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samt stärka regionen regionalt, nationellt och internationellt. Utifrån förbunds-

ordningen 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 utvecklings-

kapaciteten 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 kostnads-

ökningen 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 200 

GU Reväst 60 

Göteborg & Co 1 100 

ISGR 1 000 

Mistra 400 

Västkom 1 975 

Västkuststiftelsen 3 872 

Totalt 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 medlems-

kommuner, samarbetspartners och finansiärer bygger på att viss del av med-

arbetarnas 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 Göta-

landsregionen (VGR), inklusive Smittskydd och Vårdhygien; Vårdsamverkan 

Västra Götaland (VVG); Västkom; övriga kommunalförbund och medlems-

kommunerna. 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 möjlig-

heter 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 medlems-

kommunernas 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 stor-

skalighet 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 medlems-

kommunerna minskar (extern projektfinansiering uppgår idag till ca 73 

mkr) Konsekvensen blir lägre utvecklingskapacitet i GR (medlems-

kommunerna). 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 medlems-

kommunerna 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.  
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Förslag till reducering av årsavgiften till GR från och med 2022    10 (10) 

Förbundsstyrelse – ärende 7 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Bo Andersson, ekonomichef 

Datum: 2020-11-27, diarienummer: 2020-00230  

 

Helena Söderbäck           Bo Andersson        

Förbundsdirektör           Ekonomichef       
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Belopp och konsekvensbeskrivning utifrån nedan lagda förslag                                                                                     Bilaga 1

Lämnade bidrag Belopp Konsekvens

ARC 32 500                 

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 200 000              

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 GR-

kommuner 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 60 000                 

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.
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ISGR 1 000 000           

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.

Summa bidrag 1 292 500           

GR:s egen verksamhet

LuftvårdsFörb. 660 000              

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. 

Effektivisering GR 1 047 500           

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. 

Summa GR 1 707 500           

Totalt 3 000 000      
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

 

Protokollsutdrag 

§ 119. Rambudget för Göteborgsregionen (GR) 2022 

Diarienummer: 2021-00005.021 

Beslut 

Föreliggande rambudget för GR 2022 godkänns. 

  

Kommunernas avgift till GR för år 2022 fastställs 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.      

Beslutsunderlag 

• Protokollsutdrag §275, förbundsstyrelsen 2021-p5-07 

• Rambudget 2022 

• Strategisk inriktning för GR 2020-2023 (länk) 

• Plan och detaljbudget 2021 (länk) 

• Protokollsutdrag § 221 

• Styrelseärende 7 – 2020-11-27 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsfullmäktige 

Protokoll 2021-09-14 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: Hotell Radisson Blu, Göteborg 

   

 

 

Vid protokollet: 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

Justeras: 

Pernilla Övermark  

Ordförande 

 

Ann Catrine Fogelgren 

Justerare 

 

Thorbjörn Carlsson  

Justerare 
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Inledning  
 
Verksamheter finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket 2021, registrerade i SUS 
under individinriktade insatser är Balder/ACTivera och Individsamverkansteamet (En väg 
in), Primus, Aktiv Lerum samt Rävlanda trädgårdar. Individsamverkansteamet har i 
texten förkortats till ”IST”. 
Uppgifterna är hämtade från SUS (Sektorsövergripande system för uppföljning 
samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet).  
 

Samtliga förbundets finansierade insatser 
Förbundet finansierar Individsamverkansteamet, Balder/ACTivera, Primus, Aktiv Lerum 
samt Rävlanda trädgårdar (delfinansiering) – dessa registreras samtliga under 
individinriktade insatser 

Under perioden januari tom augusti 2021 så har förbundet sammanlagt registrerat 180 
ärenden (111 kvinnor och 69 män) med personuppgifter i individinriktade insatser 
finansierade av Samordningsförbundet Insjöriket. Av dessa är 170 personer unika 
individer.  Sammanlagt 108 (57 kvinnor, 51 män) har varit aktuella i Balder/Activera, 36 
(32 kvinnor, 4 män) i Individsamverkansteamet, 17 (11 kvinnor och 6 män) i Primus, 6 (5 
kvinnor och 1 man) i Rävlanda trädgårdar samt 13 (6 kvinnor och 7 män) i Aktiv Lerum. 
Därutöver så har Primus jobbat med ytterligare 50 personer, som är registrerade som 
volyminsats utan personuppgifter. 4 ytterligare personer har registrerats anonymt utan 
några personuppgifter.  

På de strukturövergripande insatser som anordnats eller administrerats av förbundet har 
ytterligare 247 personer deltagit i kompetenshöjande samverkansinsatser som förbundet 
erbjudit till medarbetare hos parterna. Intresset för framförallt kunskapsdialogerna har 
varit överväldigande stort, vilket också syns i det avsevärt ökade antal deltagare. 
Därutöver så har man inom projektet Mentorskap utbildat 31 mentorer, varav 21 kvinnor 
och 10 män. Sammanlagt så har insatser finansierade av förbundet nått 512 personer 
hittills under 2021. 

Överst på nästa sida visas diagram över deltagarflödet. 
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Diagrammet visar deltagarflödet till samtliga förbundets finansierade insatser mellan 1 
januari till och med 31 augusti 2021, fördelat på kön 

 

Diagrammet nedan visar antal deltagare fördelade på de individinriktade insatser som 
finansierats av förbundet 2021.  

Balder/ACTivera har jobbat med 108 deltagare, IST 36, Primus 17, Rävlanda trädgårdar 6 
och Aktiv 13. 

Diagram visas på nästa sida 

  

0 20 40 60 80 100 120

Antal deltagare m personuppgifter

Anonyma deltagare

Nya deltagare

Avslutade deltagare

Antal deltagare fördelade per insats och kön

Man Kvinna
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Diagrammet nedan visar antal deltagare från respektive kommun som tagit del av 
förbundets finansierade insatser under 2021, fördelat på kön. 
 
Mölndal 51 deltagare, Partille 14 deltagare, Härryda 44 deltagare, Lerum 39 deltagare 
och Alingsås 27 deltagare.  
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Remissinflöde Balder/ACTivera och Individsamverkansteamet 
Till verksamheterna Balder/ACTivera och Individsamverkansteamet krävs en remiss för 
att bli aktuell. Remissen tas emot av ett tvärprofessionellt remissteam som tillsammans 
med individ och remittent bedömer vilken insats som är bäst lämpad för individen utifrån 
hens behov 

Under perioden har 96 individer remitterats till ”En väg in” av dessa är 54 kvinnor och 42 
män. 27 har remitterats från Mölndal, 12 från Partille, 16 från Lerum, 25 från Härryda 
och 16 från Alingsås 

Nedan framgår remissinflödet till ”En väg in” under perioden fördelat på kommun och 
kön.  
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Värt att anmärka är Partilles förhållandevis låga inflöde. Partille har under tidigare år varit 
en flitig remittent till förbundet. Att Arbetsförmedlingen lagt ner kontoret i kommunen 
kan vara en anledning till et minskat inflöde men troligtvis inte hela anledningen. 
Förbundets kansli har varit i kontakt med förvaltningen i på grund av det låga inflödet av 
ärenden. Dialogen har bland annat resulterat i att Primus kommer starta en grupp med 
tolk Partille utifrån de behov socialtjänsten uppmärksammat för målgruppen som har 
bristande kunskaper i svenska språket. Förbundet har också haft en dialog med 
utbildningsförvaltningen avseende ett samarbete inom ramarna för ESF-projektet InVux, 
som sannolikt leder till ett större inflöde från kommunen till förbundets verksamheter.  
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Diagrammet nedan visar remissinflödet fördelat på remitterande part och kön. 40% av 
remisserna kommer från Västra Götalandsregionen med en majoritet från psykiatrin. 27 
% av remisserna kommer från Försäkringskassan. Det är en märkbart stor grupp av 
deltagare som får stöd via förbundets finansierade insatser som står mycket långt ifrån 
arbetsmarknaden.  

Nedan framgår remissinflödet till ”En väg in” 2021 fördelat på remitterande part och kön.  

 

 

Försörjningsförändring ”En väg in” - Balder/ACTivera och 
Individsamverkansteamet 
Observera att i SUS registreras samtliga försörjningskällor deltagaren har, där av 
stämmer inte summan med antalet deltagare. Alternativet Ingen offentlig försörjning kan 
betyda både att deltagaren har lön eller att han/hon saknar offentlig försörjning.  

I uppföljningssystemet SUS går det inte att utläsa om deltagarna har fått en partiell 
sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd efter avslutad insats (vilket i många fall är 
mycket sannolikt). Därför så kan den ekonomiska effekten vara mycket större än vad 
bilderna visar. 
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Avslutningsanledning Balder/ACTivera och 
Individsamverkansteamet 
63 deltagare har avslutats från Balder/ACTivera och IST under perioden, 41 kvinnor och 
22 män. 35 av dessa har avslutats till fortsatt rehabilitering och anledningen till det är att 
verksamheterna styrts om (efter parternas önskemål) att jobba mer prerehabiliterande 
och vara ett tidigare steg i rehabkedjan för att rusta deltagare för nästa fas. Av de 35 
som avlutats mot ”fortsatt rehabilitering” har 19 deltagare gått vidare till det förstärkta 
samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  
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Sysselsättning efter avslutad insats Balder/ACTivera och 
Individsamverkansteamet 
13 deltagare har under perioden avslutats mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande. 
Förändringen visas i tabellen nedan. 

 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 2 9 7 

Studier 2 3 1 

Aktivt arbetssökande 2 5 3 

Deltagare i arbete och/eller studier 4 12 8 

 

Primus 
Primus är en prerehabiliterande verksamhet vars resultat i dag inte mäts i stegförflyttning 
utan endast antal deltagare per kommun och kön. Primus har under perioden haft 17 
unika deltagare 11 kvinnor och 6 män som registrerats med personuppgifter. Dessa 
deltagare har inte varit aktuella i någon av förbundets andra finansierade verksamheter. 
Mellan första januari till sista mars 2021 registrerades deltagare i Primus utan 
personuppgifter i SUS. Under den perioden deltog 50 individer i Primus och eftersom de 
individerna registrerats utan personuppgifter finns inga underlag kring vilken kommun de 
tillhör. Dessa 50 individer är alltså utöver de 17 deltagare som redovisas här nedan. 

Tabellen på nästa visar fördelning per kommun för de 17 deltagare som är registrerade 
med personuppgifter. 
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Förutom de 17 unika deltagarna har Primus tagit emot ytterligare 33 deltagare som 
parallellt deltagit i någon av förbundets övriga finansierade verksamheter. Nedan visas 
fördelning av samtliga 50 deltagare fördelat per kommun. 
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Aktiv Lerum 
Aktiv har under perioden haft 13 deltagare, 6 kvinnor och 7 män, varav 10 nya, 12 
boende i Lerum och 1 i Partille.  

Individsamverkansteamet 
Nedan redovisas resultat för IST för samtliga kommuner. 

IST har jobbat med 36 deltagare under perioden, 32 kvinnor och 4 män. 18 nya 
deltagare har startat (14 kvinnor och 4 män och 25 har avslutats (23 kvinnor och två 
män).  

Remissinflöde Individsamverkansteamet 
Individsamverkansteamet har fördelats 29 remisser under perioden. Av dessa är 25 
kvinnor och 4 män.  

Nedan tabell visar inkomna remisser fördelade på kommun 
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Remissinflödet till Individsamverkansteamet fördelat på remitterande part visar att 
psykiatrin, vårdcentralerna och Försäkringskassan är de mest frekventa remittenterna.  

Tabellen nedan visar remisser fördelade per part 

 

 

Tid i offentlig försörjning Individsamverkansteamet 
I diagrammet redovisas hur länge deltagaren varit i behov av offentlig försörjning före 
insats. Med offentlig försörjning menas att man inte kan försörja sig genom arbete utan 
får ersättning från a-kassan, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller från 
kommunen. Det är år i obruten följd som redovisas. Ej tillämpligt innebär att  
deltagaren ej har haft offentlig försörjning. I dessa fall är det känt att många är försörjda 
av sin partner. 
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Försörjningsförändring Individsamverkansteamet 
Diagrammen på nästa sida visar försörjningsförändring för de 23 kvinnor respektive 2 
män som avslutats från IST under året. Observera att i SUS registreras samtliga 
försörjningskällor deltagaren har, där av stämmer inte summan med antalet deltagare. 
Alternativet Ingen offentlig försörjning kan betyda både att deltagaren har lön eller att 
han/hon saknar offentlig försörjning.  

I uppföljningssystemet SUS går det inte att utläsa om deltagarna har fått en partiell 
sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd efter avslutad insats (vilket i många fall är 
mycket sannolikt). Därför så kan den ekonomiska effekten vara mycket större än vad 
bilderna visar. 
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Diagrammen nedan visar försörjningsförändring för de 23 kvinnor som avslutats under 
året. 

 

Diagrammen nedan visar försörjningsförändring för de 2 män som avslutats under året. 
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Avslutningsanledning Individsamverkansteamet 
Nedan visas anledning till avslut för de 23 kvinnor och 2 män som avslutats från IST 
under perioden. Av de 19 individer som avslutats mot forstsatt rehabilitering har 10 gått 
vidare till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.  

 

Sysselsättning efter avslutad insats Individsamverkansteamet 
En deltagare har avslutats mot aktivt arbetssökande. 

Balder/ACTivera 
Nedan visas resultat för Balder/ACTivera för samtliga kommuner 

Balder/ACTivera har under perioden arbetat med 108 deltagare, 57 kvinnor och 51 män. 
47 av dessa har kommit nya under perioden (24 kvinnor och 23 män) och 38 har 
avslutats (18 kvinnor och 20 män). En kvinna och en man har registrerats anonymt. 
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Remissinflöde Balder/ACTivera 
Balder/ACTivera har fördelats 67 remisser under perioden varav 29 kvinnor och 38 män. 

 

I diagrammet nedan visas remissinflödet till Balder/ACTivera per remitterande part. 
Psykiatrin tillsammans med vårdcentralerna står för 40 % av remisserna 
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Tid i offentlig försörjning Balder/ACTivera 

 

Försörjningsförändringsförändring Balder/ACTivera 
Diagrammen på nästa sida visar försörjningsförändring för de 18 kvinnor respektive 20 
män som avslutats från Balder/ACTivera under året. Observera att i SUS registreras 
samtliga försörjningskällor deltagaren har, där av stämmer inte summan med antalet  
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deltagare. Alternativet Ingen offentlig försörjning kan betyda både att deltagaren har lön 
eller att han/hon saknar offentlig försörjning.  

I uppföljningssystemet SUS går det inte att utläsa om deltagarna har fått en partiell 
sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd efter avslutad insats (vilket i många fall är 
mycket sannolikt). Därför så kan den ekonomiska effekten vara mycket större än vad 
bilderna visar. 
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Avslutningsanledning Balder/ACTivera 
Av de 38 deltagare som avslutats från Balder/ACTivera under perioden har 13 avslutats 
mot arbete, studier eller aktivt arbetssökande vilket utgör 34 %. 16 deltagare har 
avslutats mot fortsatt rehabilitering (42 %) och av dessa har 9 deltagare har gått vidare 
till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 2 
deltagare blev aktuella för daglig verksamhet, 1 deltagare mot Arbetsmarknadsenheten 
och resterande för fortsatt rehabilitering hos remittent. 8 har avslutats på grund av 
sjukdom och en på grund av flytt. 
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Sysselsättning efter avslutad aktivitet Balder/ACTivera 
Observera att en deltagare kan ha flera sysselsättningskällor både vid inskrivnings- och 
vid utskrivningstillfället. Totalsumman av antalet sysselsättningar nedan kan därför vara 
högre än antalet deltagare. 

Sysselsättning Kvinna Man Förändring 

Arbete 2 8 6 

Studier 2 3 1 

Aktivt arbetssökande 0 4 4 

Deltagare i arbete och /eller 
studier 4 11 7 

 

 

Nedan redovisas Individsamverkansteamets och Balder/ACTiveras 
resultat uppdelat per kommun. 

Mölndal 

Remissinflöde Balder/ACTivera och IST Mölndal 
Antal inkomna remisser från boende i Mölndal stad är 27, 14 kvinnor och 13 
män. Försäkringskassan är den part som skickat flest remisser tätt följt av 
Psykiatrin. 
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Individsamverkansteamet Mölndal 

Remisser IST Mölndal 
Av de 27 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 9 fördelats till IST, samtliga kvinnor. 

Avslutningsanledning IST Mölndal 
Tre deltagare från Mölndal har avslutats från IST under perioden. Samtliga avslutades till 
fortsatt rehabilitering.  

Sysselsättning efter avslutad insats IST Mölndal 
1 deltagare gick vidare till Arbetsförmågeutredning via Försäkringskassan. 1 deltagare 
gick vidare till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan och 1 deltagare gick vidare till VG-regionen för fortsatt utredning. 
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Försörjningsförändring IST Mölndal 
Nedan visas försörjningsförändringen före och efter deltagande i IST 
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Balder/ACTivera Mölndal 

Remisser Balder/ACTivera Mölndal 
Av de 27 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 18 fördelats till Balder, 5 kvinnor 
och 13 män. 

Avslutningsanledning Balder/ACTivera Mölndal 
6 kvinnor och sju män boende i Mölndals stad har avslutats från Balder/ACTivera under 
perioden. 7 till fortsatt rehabilitering. Av dessa avslutades 4 till det förstärkta samarbetet 
mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 1 deltagare som inte hade försörjning 
från Försäkringskassan avslutade avslutades direkt mot Arbetsförmedlingen för fortsatt 
rehab. (Unga-F) Unga med funktionshinder. 3 deltagare avslutades till utskrivning, vilket 
innebär arbete, studier eller aktivt arbetssökande. Tre deltagare har avslutats på grund 
av sjukdom. 
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Sysselsättning efter avslutad insats Balder/ACTivera Mölndal 
Observera att en deltagare kan ha flera sysselsättningskällor både vid inskrivnings- och 
vid utskrivningstillfället. Totalsumman av antalet sysselsättningar nedan kan därför vara 
högre än antalet deltagare. 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 1 2 1 

Studier 2 0 -2 

Aktivt arbetssökande 0 1 1 

Deltagare i arbete och/eller studier 3 2 -1 

 

Försörjningsförändring Balder/ACTivera Mölndal 
Nedan visas försörjningsförändringen före och efter deltagande i Balder/ACTivera. 
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Partille 

Remissinflöde Balder/ACTivera och IST Partille 
Antal inkomna remisser från boende i Partille är 12, 6 kvinnor och 6 män.  

 

0 1 2 3 4 5

Sjukpenning/Rehabpenning
Aktivitetsersättning

Sjukersättning
A-kassa

Aktivitetsstöd
Försörjningsstöd

Studiestöd/Studiemedel
Annan offentlig försörjning
Ingen offentlig försörjning

Uppgift saknas

Försörjningsförändring Balder/ACTivera män, Mölndal

Efter Före

0 1 2 3 4 5

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

AME

Försörjningsstöd

Vårdcentral

Psykiatrin

Skola

Egen remiss

Inkomna remisser "En väg in" Partille

Man Kvinna

Page 319 of 435



 

 

 

26 

 

Individsamverkansteamet Partille 

Remisser IST Partille 
Av de 12 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 5 fördelats till IST, samtliga kvinnor 

Avslutningsanledning IST Partille 
Inga deltagare från Partille har avslutats från IST under perioden. 

Balder/ACTivera Partille 

Remisser Balder/ACTivera Partille 
Av de 12 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 7 fördelats till Balder/ACTivera, 2 
kvinnor och 5 män 

Avslutningsanledning Balder/ACTivera Partille 
1 kvinna har avslutats mot utskrivning vilket innebär arbete, studier eller aktivt 
arbetssökande. En kvinna och en man har avslutats på grund av sjukdom. 
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Sysselsättning efter avslutad insats Balder/ACTivera Partille 
Den kvinna som avslutats mot utskrivning har börjat studera och arbeta. 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 0 1 1 

Deltagare i arbete och/eller studier 0 1 1 

 

Försörjningsförändring Balder/ACTivera Partille 
Nedan visas försörjningsförändringen före och efter deltagande i Balder/ACTivera. 

Observera att i SUS registreras samtliga försörjningskällor deltagaren har, där av 
stämmer inte summan med antalet deltagare. Alternativet Ingen offentlig försörjning kan 
betyda både att deltagaren har lön eller att han/hon saknar offentlig försörjning.  

I uppföljningssystemet SUS går det inte att utläsa om deltagarna har fått en partiell 
sjukpenning/sjukersättning/försörjningsstöd efter avslutad insats (vilket i många fall är 
mycket sannolikt). Därför så kan den ekonomiska effekten vara mycket större än vad 
bilderna visar. 
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Härryda 

Remissinflöde Balder/ACTivera och IST Härryda 
25 remisser har inkommit från Härryda under perioden varav 16 kvinnor och 9 män. 
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Individsamverkansteamet Härryda 

Remisser IST Härryda 
Av de 25 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 6 fördelats till IST, 5 kvinnor och 1 
man. 

Avslutningsanledning IST Härryda 
4 deltagare har avslutats till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan. 1 deltagare fick hjälp med ansökan om varaktig sjukersättning. 1 
deltagare blev inskriven på Arbetsförmedlingen och påbörjade ”Introduktion till arbete”. 1 
deltagare gick tillbaka till sin grund-anställning i kommunen och arbetar nu 75%. 1 
deltagare gick vidare till Balder för fortsatt stöd mot arbete eller studier. 1 deltagare gick 
tillbaka till vården på grund av drogproblematik och 2 deltagare till VG-regionen för 
fortsatt utredning. 
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Sysselsättning IST Härryda 
I tabellen visas sysselsättning före och efter insats för de deltagare från Härryda som 
avslutats till ”utskrivning” från IST 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 0 1 1 

Aktivt arbetssökande 1 1 0 

Deltagare i arbete och/eller studier 0 1 1 

 

Försörjningsförändring IST Härryda 
Nedan visas försörjningen före och efter insats för de deltagare från Härryda som deltagit 
i IST. 
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Balder/ACTivera Härryda 

Remisser Balder/ACTivera Härryda 
Av de 25 inkomna remisserna från Härryda har 19 fördelats till Balder/ACTivera, 11 
kvinnor och 8 män. 

Avslutningsanledning Balder/ACTivera Härryda 
7 deltagare har avslutats under perioden.1 kvinna och tre män mot fortsatt rehabilitering. 
Av dessa så har två deltagare avslutats till det förstärkta samarbetet mellan 
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 1 deltatagare mot daglig verksamhet / LSS 
och en till Försäkringskassan med beslut om aktivitetsersättning. En kvinna har avslutats 
till utskrivning vilket innebär arbete, studier eller aktivt arbetssökande. En kvinna och en 
man har avslutats på grund av sjukdom. 
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Sysselsättning efter avslutad insats Balder/ACTivera Härryda 
Den kvinna som avslutats mot utskrivning har börjat studera och arbeta. 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Studier 0 1 1 

Deltagare i arbete och/eller studier 0 1 1 
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Försörjningsförändring Balder/ACTivera Härryda 
Nedan visas försörjningen före och efter insats för de deltagare från Härryda som deltagit 
i Balder/ACTivera. 
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Lerum  

Remissinflöde Balder/ACTivera och IST 
16 remisser har inkommit till ”En väg in” under perioden, 7 kvinnor och 9 män varav 
psykiatrin står för merparten. 

 

Individsamverkansteamet Lerum 

Remisser IST Lerum 
Av de 16 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 6 fördelats till IST, 3 kvinnor och 3 
män. 

Avslutningsanledning IST Lerum 
7 kvinnor från Lerum har avslutats från IST under året. 3 deltagare avslutades till det 
förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 1 deltagare 
avslutades mot studier. 1 deltagare avslutade till aktivitetsförmågeutredning via 
Försäkringskassan. 1 person fick avbryta på grund av allvarlig sjukdom. 1 person skrevs 
in på Arbetsförmedlingen och startade arbetsträning på Nääs.  
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Sysselsättning IST Lerum 
Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Aktivt arbetssökande 1 0 -1 
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Sjukdom

Fortsatt rehabilitering

Avslutningsanledning IST, Lerum
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Page 329 of 435



 

 

 

36 

 

Försörjningsförändring IST Lerum 
Nedan visas försörjning före och efter insats för de kvinnor som avslutats från IST under 
perioden. Inga män har avslutats 

 

Balder/ACTivera Lerum 

Remisser Balder/ACTivera Lerum 
Av de 16 remisser som tagits emot vi ”en väg in” har 10 fördelats till Balder/ACTivera, 4 
kvinnor och 6 män. 

Avslutningsanledning Balder/ACTivera Lerum 
Tre kvinnor och två män boende i Lerum har avslutats från Balder/ACTiver under 
perioden. Två kvinnor och två män har avslutats mot utskrivning vilket innebär arbete, 
studier eller aktivt arbetssökande. En kvinna har avslutats till fortsatt rehabilitering 
genom det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. 
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Sysselsättning Balder/ACTivera Lerum 
Tabellen visar sysselsättning efter avslutat insats. Observera att en deltagare kan ha flera 
sysselsättningar vid avslut. Exempelvis arbete och studera eller arbeta och vara aktivs 
arbetssökande.  

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 0 3 3 

Aktivt arbetssökande 0 2 2 

Deltagare i arbete och/eller studier 0 3 3 

 

Försörjningsförändring Balder/ACTivera Lerum 
Tabeller nedan visar försörjning före och efter deltagande i Balder/ACTivera fördelat på 
kön. 
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Utskrivning

Fortsatt rehabilitering

Avslutningsanledning Balder/ACTivera, Lerum
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Page 331 of 435



 

 

 

38 

 

 

 

Alingsås 

Inkomna remisser Balder/ACTivera och IST Alingsås 
16 remisser har inkommit från Alingsås till ”En väg in” varav 9 kvinnor och 6 män. 
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Individsamverkansteamet Alingsås 

Remisser IST Alingsås 
Av de 16 remisser som inkommit har 3 fördelats till IST, 2 kvinnor och 1 man. 

Avslutningsanledning IST Alingsås 
4 kvinnor från Alingsås har avslutats från IST under perioden. 3 mot fortsatt 
rehabilitering och en mot sjukdom. Av de som avslutats mot fortsatt rehabilitering har 2 
deltagare gått vidare till det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan, 1 deltagare till vidare utredning inom VG-regionen, 1 deltagare 
avslutades mot studier. 
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Sysselsättning IST Alingsås 
Ingen av kvinnorna från Alingsås har avslutats mot arbete, studier eller aktivt 
arbetssökande. 

Försörjningsförändring IST Alingsås 
Nedan visas förändring i försörjning före och efter insats IST 
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Ingen offentlig försörjning
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Balder/ACTivera Alingsås 

Remisser Balder/ACTivera Alingsås 
Av de 16 remisser som kommit in under perioden har 13 fördelats till Balder/ACTivera, 7 
kvinnor och 6 män. 

Avslutningsanledning Balder/ACTivera Alingsås 
8 deltagare från Alingsås har avslutats från Balder/ACTivera under perioden. Två kvinnor 
mot fortsatt rehabilitering hos remitterande part, en man på grund av sjukdom och en 
man på grund av flytt. Två kvinnor och två män har avslutats mot utskrivning vilket 
innebär arbete, studier eller fortsatt rehabilitering. 

 

Sysselsättning efter avslutad insats Balder/ACTivera Alingsås 
Observera att en deltagare kan ha flera sysselsättningskällor både vid inskrivnings- och 
vid utskrivningstillfället. Totalsumman av antalet sysselsättningar nedan kan därför vara 
högre än antalet deltagare. 
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Tabellen nedan visar att de två kvinnor och två män som avslutats arbetar och- eller 
studerar. En person är också aktivt arbetssökande på viss procent. 

Sysselsättning Före insats Efter insats Förändring 

Förvärvsarbete 0 2 2 

Studier 0 2 2 

Aktivt arbetssökande 0 1 1 

Deltagare i arbete och/eller studier 0 4 4 

Försörjningsförändring Balder/ACTivera Alingsås 
Tabellerna nedan visar försörjning före och efter avslutad insats i Balder/ACTivera 
fördelat på kön. 
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Uppgift saknas
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Efter Före
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Förbundsstyrelsen – ärende 4  

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ulrika Krabbe, projektledare, Marie Egerstad, chef, 

vuxenutbildningen 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00123 

 
 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning 2022 1  

 

 

 

Interkommunal ersättning 
(IKE) inom kommunal 
vuxenutbildning i 
Göteborgsregionen år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att fastställa 

priser för kommunal vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga 

daterad 2021-05-31 samt att kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 

30 november 2021. 

Förbundsstyrelsen föreslås omedelbart justera denna protokollsparagraf. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef 

  

Skickas till  

Medlemskommunerna     
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Bilaga 1, Prislista för IKE inom kommunal vuxenutbildning 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Marie Egerstad 

Datum: 2021-05-31 

Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal vuxenutbildning  1 

 

 

Prislista för interkommunal 

ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning 2022 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

 
Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng för 

både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och föreslås vara 

oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både genom 

klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för grundläggande kurser 

såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala yrkeskurser och 

sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala förhandlingar. För 

elever inom Komvux som särskild utbildning föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner. 

 

Nedan följer prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022: 

• för grundläggande kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per 

poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser föreslås ett 

oförändrat enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för teoretiska gymnasiala kurser tillämpas ett enhetspris på 55 kronor 

per poäng. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges både 

genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning, 

• för gymnasiala yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar 

tillämpas bilaterala förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för grundläggande och gymnasiala distanskurser tillämpas ett 

enhetspris på 36 kronor per poäng, 

• för elever inom Komvux som särskild utbildning tillämpas bilaterala 

förhandlingar mellan berörda kommuner, 

• för utbildning i svenska för invandrare tillämpas ersättning enligt 

följande: 

Studieväg 1: 60 kronor per timme 

Studieväg 2: 50 kronor per timme 

Studieväg 3: 45 kronor per timme. 
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Justeras:   1 (2) 
 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 306. Interkommunal ersättning (IKE) inom kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen år 2022  

Diarienummer: 2021-00123 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fastställa priser för kommunal 

vuxenutbildning i Göteborgsregionen 2022 enligt bilaga daterad 2021-05-31  

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning i Göteborgsregionen 2022 

avser de kurser inom kommunal vuxenutbildning som inte ingår i det 

regionala samverkansavtalet för utbildningar inom yrkesvux. De följer gängse 

prismodell. Principen gäller utbildningar där interkommunal ersättning inom 

Göteborgsregionen utgår och avser utbildning på grundläggande nivå, 

utbildning på gymnasial nivå, Komvux som särskild utbildning samt utbildning 

i svenska för invandrare. 

Under 2021-01-01—2021-12-31 tillämpas ett enhetspris på 55 kronor per poäng 

för både grundläggande kurser och för teoretiska gymnasiala kurser och 

föreslås vara oförändrat. Enhetspriset föreslås gälla för undervisning som ges 

både genom klassrumsundervisning och genom flexibel undervisning för 

grundläggande kurser såväl som teoretiska gymnasiala kurser. För gymnasiala 

yrkeskurser och sammanhållna yrkesutbildningar föreslås oförändrat bilaterala 

förhandlingar. 

Beslutsunderlag 

Bilaga: Prislista för interkommunal ersättning inom kommunal 

vuxenutbildning år 2022 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Justeras:    2 (2) 

Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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   1 (2) 
IKE gymnasium 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

Förslag till interkommunal 
ersättning inom gymnasieskolan 
och gymnasiesärskolan år 2022 

Förslag till beslut 
Förbundsstyrelsen föreslås besluta att rekommendera medlemskommunerna 

att fatta beslut om förslag till interkommunal ersättning (IKE) för 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i Göteborgsregionens kommuner 

kalenderåret 2022. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att omedelbart justera denna 

protokollsparagraf. 

Sammanfattning och bakgrund 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt.  

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 
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IKE gymnasium   2 (2) 

Förbundsstyrelsen – ärende 2 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-08-27, diarienummer: 2021-00122 

En tredje rad om det behövs, annars ta bort den 

 

   

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt     

Utbildningschef   

 

Skickas till 
Medlemskommunerna   
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  1 (6) 

Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

gymnasieskola och gymnasiesärskola 

 

Den regionala prislistan inom samverkansområdet GR reglerar den 

interkommunala ersättningen som en del i det regionala samverkansavtalet. Den 

interkommunala prislistan är en förutsättning för det regionala samverkansavtalet. 

Prislistan syftar till att möjliggöra de åtaganden och möjligheter som det regionala 

samverkansavtalet medför.  

 

Det finns inget beslut om att den regionala IKE-modellen ska användas för bidrag 

till fristående gymnasieskola. 

Vad är syftet med prislistan och hur ska den användas? 

Prislistans syfte är att vara ett av flera verktyg för att stärka det regionala utbudet 

och möjliggöra den fria rörligheten för elever att söka utbildningar inom GR på ett 

enkelt och smidigt sätt. Prislistan bidrar även till att minska den administrativa 

bördan för respektive kommun som IKE medför utan ett reglerat pris. Ytterligare 

ett syfte är att bidra till transparens och erfarenhetsutbyte kring förutsättningarna 

för ekonomin inom den kommunala gymnasieskolan. 

 

Prislistan är avsedd och framtagen för att reglera IKE. Inom GR avser de ca 19 % 

(2020) av eleverna i regionen som väljer en kommunal skola utanför 

hemkommunen. Prislistan är inte avsedd att reglera tilldelningen till de resterande 

81% (2020) av eleverna som inte omfattas av IKE. 

 

Prislistan för IKE är inte framtagen för att användas som resursfördelning till 

gymnasieskolan i respektive kommun. Det är upp till respektive kommun att 

avgöra om prislistan ska användas i något annat syfte än att reglera IKE.  

Hur används prislistan i GR kommunerna? 

Prislistan används inom samverkansområdet för att reglera de interkommunala 

ersättningarna mellan kommunerna i samverkansområdet. 

 

Det allra flesta GR kommuner har valt att använda prislistan som riktmärke för sin 

egen resursfördelning till gymnasieskolan. Kommunerna gör justeringar i 

förhållande till prislistan för att anpassa den till den egna kommunens resurser.  

Hur blir ett pris till? - Beskrivning av modellen  

Den regionala prislistan för IKE beräknas från och med 2020 vartannat år och 

baseras på uppgifter från bokslutet året innan. Gemensamma anvisningar har 
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom gymnasieskola/gysärskola 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

tagits fram så att kostnaderna redovisas så lika som möjligt. Mellanliggande år 

räknas priset upp med index.   

 

Exempel: 

För ett ge en förenklad beskrivning av modellen utgår Gymnasieekonomnätverket i 

sin beräkning från ett gymnasieprogram, t.ex. samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

Programmet anordnas i åtta av GR kommunerna. Varje kommun har egna 

programkostnader för programmet utifrån elevunderlag, infrastruktur och en rad 

andra parametrar som påverkar kostnadsnivån. Vid beräkning av ett regionalt pris 

inom GR för programmet listas samtliga kommuner som anordnar programmet 

från den dyraste anordnaren till den billigaste. Den dyraste och billigaste 

anordnaren exkluderas sedan från listan om minst sju kommuner anordnar 

programmet.  

 

När den dyraste och billigaste anordnaren är exkluderad från listan beräknas en 

genomsnittskostnad utifrån resterande anordnares programkostnad för 

samhällsvetenskapsprogrammet.  

 

En sammanfattande bild illustreras i 1.1 Analysmodellen – Beskrivning av 

modellen. 

 

När det är ett mellanliggande år, ett så kallat indexår, då räknas prislistan upp med 

aktuellt index. 

 

Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, årligen.  

Grundprinciperna för prislistan 

- Priset beräknas i normalfallet vartannat år from 2020. 

- Priset utgörs av medlemskommunernas sammanlagda programkostnader på 

gymnasieskolan efter fastställt bokslut. 

- Det dyraste och det billigaste programmet tas bort vid beräkningen av det 

genomsnittliga priset för att undvika att eventuella ytterligheter får för stor 

inverkan på genomsnittspriset. 

Det finns två undantag till denna princip: 

- Är det färre än 7 anordnare av ett program tas inte det dyraste och billigaste bort 

eftersom genomsnittet då skulle baserar på för få anordnare. 

- Göteborg är på grund av sin volym alltid med i kalkylen även om programmet är 

dyrast eller billigast. 

Mellanliggande år justeras priset med följande index: 

- KPI 

- Nominell ränta 
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- Arbetsgivaravgifter 

- Löneutveckling GR (Lärarpersonal med regional uppskattning samt enligt SKR:s 

cirkulär för övrig personal i skolan) 

Hur kan GR-kommunerna påverka priset? 

Prislistan sammanställs som summan av medlemskommunernas kostnader för 

respektive gymnasieprogram. Kostnaderna är utifrån respektive kommuns 

årsbokslut. Detta innebär att en stor del av prislistan är baserad på faktiska 

kostnader. Följande påverkansmöjligheter finns: 

 

Kommun: Samverkansavtalet bygger på att varje kommun beslutar om sin egen 

gymnasieskola. Detta gäller investeringar, utbud, politiska prioriteringar, 

finansiering, et cetera. Påverkansmöjligheter i kommunen finns dels i den löpande 

verksamheten och dels på förvaltningsnivå och kommunnivå utifrån större 

satsningar eller neddragningar inom gymnasieskolan. Alla beslut som tas på 

kommunnivå och som påverkar kostnadsnivån kan ge genomslag på den regionala 

prislistan.  

 

Region: Generella rationaliseringar diskuteras i Utbildningschefsnätverket, UC, 

årligen. UC enas om att rekommendera nivån på eventuella rationaliseringar. 

Historiskt har UC rekommenderat rationaliseringar enligt följande: 

 

2013  - 0,54 % 

2014  - 0,50 % 

2015  - 0.25 % 

2016  Ingen generell rationalisering 

2017  - 0,30 % 

2018  - 0,50 % 

2019  - 0,50 % 

2020  - 0,50 % 

2021  Ingen generell rationalisering 

2022  Ingen generell rationalisering 
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1.1 Analysmodell – Beskrivning av modellen 

Analysmodellen förklarar IKE-modellen för nationella gymnasieprogram inom 

samverkansområdet GR. 
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Vilka instanser beslutar om prislistan? 

Gymnasieekonomnätverket tillika arbetsgruppen står för framtagning av förslag till 

prislista. Nätverket utgörs av ekonomer från respektive medlemskommun. 

Ordförande i nätverket är en av Utbildningschefsnätverket utsedd förvaltningschef, 

GR bistår med samordning. Nätverket/arbetsgruppen sammanträder 8-10 gånger 

per år.  

 

Kort beskrivning av beslutsprocessen enligt nedan: 

• Arbetsgruppen lämnar förslag om indexnivå till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Eventuella regionala rationaliseringar 

föreslås. 

• Arbetsgruppen lämnar förslag till prislista till Utbildningschefsnätverket – 

godkännande eller korrigering. Rekommendation om beslut lämnas till 

Utbildningsgruppen. 

• Förslaget lämnas till Utbildningsgruppen – Rekommendation om beslut 

lämnas till Förbundsstyrelsen.  

• Förslaget lämnas till Förbundsstyrelsen- Rekommendation om beslut till 

medlemskommunerna.  

• Kommunerna beslutar i okt-nov och meddelar GR beslutet senast 30/11 

• Prislistan börjar gälla 1 januari.  

Analys 

Kostnadsutvecklingen för gymnasieskolan påverkas av flera parametrar, för att 

sammanfatta några: 

- Demografi 

- Konkurrens 

- Investeringar 

- Index 

- Löneutveckling 

 

Den demografiska utvecklingen påverkar IKE i allra högsta grad. Då priset 

beräknas (förenklat) som summan av gymnasieskolornas kostnader dividerat med 

antalet elever får den demografiska utvecklingen en stor inverkan på 

programpriset. I och med att den demografiska utvecklingen får stor påverkan på 

priset innebär det att även konkurrensen gentemot fristående verksamhet är en 

viktig aspekt då volymen påverkas. En större andel elever i fristående verksamhet 

innebär en lägre andel i den kommunala skolan och därmed en förändrad prisbild.  

 

I tider då det krävs stora investeringar inom gymnasieskolan påverkas priset, då 

den totala kostnaden ökar i form av årliga avskrivningar. Utvecklingen av 

uppräkningsindex är också en parameter som oftast driver upp priset, men ska 

också spegla den generella kostnadsutvecklingen i samhället och är ett naturligt 

verktyg i avtal för årliga prisjusteringar. 
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Personalkostnader utgör den största posten i prismodellen och därmed blir 

löneutvecklingen en viktig parameter som påverkar priset. Brist på personal och 

konkurrens om personal i kombination med den generella årliga löneutvecklingen 

bidrar till att kostnaderna ökar och därmed priset. 

 

Sammantaget har vi en komplex bild där ovanstående parametrar påverkar 

kostnadsutvecklingen och därmed priset. Vissa av parametrarna ovan hanteras av 

respektive kommun, andra är generella indexuppräkningar, direktiv från 

regeringen och ett resultat av regional samverkan kring det gemensamma utbudet.  
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Utbildningschefsnätverket – ärende X 

Prislista 2022 gällande interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola, Göteborgsregionen 

Datum: 2021-06-18 

 

Prislista 2022  

Prislistan avser interkommunal ersättning inom samverkansavtalet för 

gymnasie- och gymnasiesärskolan, inklusive ersättning för skolmåltider.  

 

Prislistan för 2022 bygger på prislistan för 2021 samt indextillägg om 2,074 

Nationella program 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

BF  Barn- och fritidsprogrammet Gemensamt år 1   116 500 

    Fritid och hälsa   116 500 

    Pedagogiskt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    Socialt arbete 

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021; gäller år 
2 och 3 116 500 

    
Pedagogiskt och 
socialt arbete 

Ny inriktning från och 
med 1 juli 2021 116 500 

BA 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet Gemensamt år 1   130 100 

    Anläggningsfordon   
Finns ej i 

GR 

    Husbyggnad   130 100 

    Mark och anläggning   130 100 

    Måleri   130 100 

    Plåtslageri   130 100 

EE El- och energiprogrammet Gemensamt år 1   119 600 

    Automation   119 600 

    
Dator- och 
kommunikationsteknik   119 600 

    Elteknik   119 600 

    Energiteknik   119 600 

EK Ekonomiprogrammet Gemensamt år 1   87 000 

    Ekonomi   87 000 

    Juridik   87 000 

ES Estetiska programmet Bild   107 200 

    Dans    121 400 

    Estetik och media   116 000 

    Musik    139 100 

    Teater   113 800 

FT 
Fordons- och 
transportprogrammet Gemensamt år 1   146 500 

    Godshantering 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 166 500 

    Karosseri och lack   156 900 

    
Lastbil och mobila 
maskiner   163 100 

    Personbil   155 400 

    Transport   198 400 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

HA 
Handels- och 
administrationsprogrammet Gemensamt år 1 

Programmet byter namn 
till Försäljnings- och 
serviceprogrammet 1 juli 
2022 101 900 

    Administrativ service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2022 101 900 

    Handel och service 
Inriktning tas bort from 1 
juli 2021 101 900 

HV Hantverksprogrammet Finsnickeri   
Finns ej i 
GR 

    Florist   
Finns ej i 
GR 

    Frisör 

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 113 000 

    
Frisör, barberare, hår- 
och makeupstylist  

Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 113 000 

    Textil design   139 700 

    Övriga hantverk 
Tillstånd ges av 
Skolverket 

Finns ej i 
GR 

HT Hotell- och turismprogrammet Gemensamt år 1 
Inriktningar tas bort 1 juli 
2021 106 500 

    Hotell och konferens 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

    Turism och resor 
Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 106 500 

HU Humanistiska progrogrammet Gemensamt år 1   98 400 

    Kultur   98 400 

    Språk   98 400 

IN Industritekniska programmet 
Inriktning får börja år 
1   150 500 

    
Driftsäkerhet och 
underhållsteknik   150 500 

    Processteknik   150 500 

    
Produkt- och 
maskinteknik   150 500 

    Svetsteknik   150 500 

NB Naturbruksprogrammet Djurvård Göteborgs pris 125 400 

    Inriktningar inom VGR 

Särskilt pris, 
samverkansavtal finns 
med 
Västragötalandsregionen   

NA Naturvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   90 900 

    Naturvetenskap   90 900 

    
Naturvetenskap och 
samhälle   90 900 

    Profil Marinbiologi Särskilt pris (Öckerö) 154 000 

    Profil NA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 101 200 
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Nationella program forts. 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

RL 
Restaurang och 
livsmedelsprogrammet Gemensamt år 1   140 900 

    Bageri och konditori   140 900 

   
Färskvaror och 
delikatesser 

Inriktning tas bort 1 juli 
2021; gäller år 2 och 3 140 900 

    Kök och servering    140 900 

SA Samhällsvetenskapsprogrammet Gemensamt år 1   87 100 

    Beteendevetenskap   87 100 

    
Medier, information 
och kommunikation   92 100 

    Samhällsvetenskap   87 100 

    
Profil Den seglande 
gymnasieskolan Särskilt pris (Öckerö) 183 900 

    Profil SA, IHGR Särskilt pris (Göteborg) 99 200 

TE Teknikprogrammet Gemensamt år 1   95 900 

    
Design och 
produktutveckling   95 900 

    
Informations- och 
medieteknik   95 900 

    Produktionsteknik   95 900 

    
Samhällsbyggande 
och miljö   95 900 

    Teknikvetenskap   95 900 

VF VVS- och fastighetsprogrammet Gemensamt år 1   128 500 

    Fastighet   128 500 

    
Kyl- och 
värmepumpsteknik   128 500 

    Ventilationsteknik  

Inriktning byter namn 1 
juli 2021; gäller år 2 och 
3 128 500 

    Ventilation 
Inriktning byter namn 
from 1 juli 2021 128 500 

  VVS  128 500 

VO Vård- och omsorgsprogrammet   

Gäller samtliga 
årskurser, programmet 
har inga nationella 
inriktningar 106 200 

Regionalt sökbara programinriktade val och yrkesintroduktionsutbildningar 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Tillägg 2022 

IMV Introduktionsprogrammet 
Programinriktat val för 
grupp 

Programpris samt 
schablontillägg. 7 600 

IMY Introduktionsprogrammet 
Yrkesintroduktion för 
grupp 

Närmaste programpris 
samt schablontillägg. 16 200 

  
I tillägget ingår bland annat ersättning för grundskolans ämnen (jfr Skolverkets 

belopp)   
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Övriga varianter av priser 

Program Programnamn Inriktning Kommentar Pris 2022 

IB International Baccalaureate      106 400 

          

  

Autismspektrum - gruppbaserad 
utbildning med olika 
programinnehåll (Göteborg)     236 000 

  

För elever som är 
individintegrerade på program 
gäller bilateral 
överenskommelse       

  Lärcentrum (Göteborg)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år 

  
Beda Hallbergs gymnasium 
(Kungsbacka)   Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
17 200 kr/år   

  Hörsel (Göteborg)   Bilaterala avtal   

          

  

Övrigt: I samverkansavtalet regleras också hantering av: utökat program, reducerat 
program, förlängd undervisning, resor, anpassning och extra stödåtgärder, 
ersättning för modersmålsundervisning, utredning om elevs tillhörighet i 
gymnasiesärskola i vissa fall, ansvarsförsäkring och investeringar. Se 
www.goteborgsregionen.se/utbildning   

Särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

BAHUSV 
Bygg- och 
anläggningsprogrammet 

Husbyggnad 
(Göteborg) 

2020/2021 tom 
2023/2024 127 500 

Riksrekryterande särskilda varianter 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

RLKOTV0R 
Restaurang- och 
livsmedelsprogrammet 

Kött/chark/styckning 
(Göteborg)  

2019/2020 beslut till och 
med åk 3 2024/2025 137 358 

Riksrekryterande utbildning med egna examensmål 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

SX Sjöfartsutbildning (Göteborg)    
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 152 252 

SX 
Sjöfartsutbildning (Öckerö)  

  
Beslut 2019/2020 till och 
med åk 3 2024/2025 181 579 

FX 

Flygteknik - riksrekryterande 
utbildning     

Finns ej i 
GR 

Spetsutbildning- Försöksverksamhet med riksrekrytering. 

Skolverket beviljar och prissätter. Tillägg skolindex 1,0262 (2019), 1,0306 (2020), 1,0178 (2021) 

NANATOS Naturvetenskapsprogrammet 

Matematik 
(Hvitfeldtska gymn. 
Gbg)  Beslut till och med 2024.   

SASPAVS Samhällsvetenskapsprogrammet Engelska (IHGR Gbg)  Beslut till och med 2024.   
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Riksrekryterande estetisk spetsutbildning 

 Ersättning enligt SFS 2008:793, 9§ riksprislistan 

ESMUS0S Estetiska programmet 
Musik (Hvitfeldtska 
gymn. Gbg)  

 2020/2021 beslut om 
antagning tom 
2023/2024 145 000 

Riksidrottsutbildning. Beslut från Skolverket finns. Riksidrottsförbundet lämnar bidrag. 

  Badminton (Göteborg)       

  Friidrott (Göteborg)       

  Handboll (Göteborg)       

  Segling (Lerum)       

Nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU). Beslut från Skolverket finns.  

  
Lagidrott enligt rekommendation från SKR, uppräknat 
med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
15 400 kr/år 

  
Individuell idrott enligt rekommendation från SKR, 
uppräknat med GR-index. Särskilt pris 

Programpris 
samt tillägg 
18 500 kr/år 

  Alingsås: Fotboll, Handboll   

  

Göteborg: Badminton, Bandy, Basket, Boxning, Fotboll, Friidrott, Futsal, Fäktning, 
Golf, Handboll, Innebandy, Ishockey, Konståkning, Orientering, Tennis, 
Truppgymnastik   

  Härryda: Innebandy   

  Kungsbacka: Fotboll, Handboll, Simning   

  Kungälv: Bandy, Handboll, Rodd   

  Lerum: Innebandy, Segling   

  Partille: Bowling, Fotboll, Handboll   

Gymnasiesärskoleutbildningar 

  Nationella program     323 300 

  
Individuellt program inom gymnasiesärskolan prissätts 
genom avtal mellan respektive kommuner.    

Bilaterala 
avtal 

Övriga principer för prissättning 

  Lärlingsutbildning   
Program- respektive 
inriktningspris   

  
Program med särskild 
hörselprofil     

Bilaterala 
avtal 

  Rg-gymnasiet    

Programpris samt tillägg 
enligt förordning 
(SKOLFS 1992:44).   
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Handläggare: Jenny Sjöstrand 

Datum: 2021-06-11 

 

 

Beräkning av index för prislista 2022  

Beräkningen avser interkommunal ersättning för gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan inom respektive samverkansavtal i Göteborgsregionen. 

Beräkningsförutsättningar för viktning av index    

Viktning av ingående indexdelar  

    2020  2021  2022 

Personalkostnader*  63%  63%  63% 

- lärare, 78%    

- övrig personal, 22%    

Övriga kostnader   36%  36%  36% 

Kapitalkostnader   1%  1%  1% 

Summa    100%  100%  100% 

 

*Inklusive aktuell arbetsgivaravgift vid beräkningstillfället.    

Indexförutsättningar    

Uppdateringar inför 2022 Utfall  Prognos Prognos Källa 

2020  2021  2022 

Förändringsvärden  

Löneökningar  

- lärare    2,15%  2,07%  2,08% GR-kommuner 

- övrig personal   5,00% 1,70%  2,20%  SKR 21:12 

Arbetsgivaravgifter   1,00%  0,00% 0,00% SKR 20:37 

KPI     0,50% 1,20%  1,50%  SKR 21:12 

Internränta    0,00% -0,25% -0,25% SKR 21:11 

 

Totalvärden    

Arbetsgivaravgifter   40,15% 40,15% 40,15% 

Internränta    1,50%  1,25%  1,00% 

    

Generell rationalisering  -0,50% 0,00% 0,00% UC 

 

Index 

Innan korrigering   1,68%  1,68%  1,86% 

Korrigering för 2020      0,25% 

Korrigering för 2021      -0,04% 

 

Prislista index 2022      2,074% 

 

Kommentar: Indexförutsättningarna är viktade enligt ovan. Index för 2022 års 

prislista har i förslaget räknats upp med prognosticerade värden för 2022 samt 

korrigerats för förändring av indexuppräkningar för 2020 och 2021. 
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Rapport interkommunal ersättning inom 

gymnasieskolan och gymnasiesärskolan 

kalenderåret 2022 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-

området, har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. 

Principer och omfattning  

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts av en av Utbildningschefs-

nätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av gymnasieekonomer, som i 

samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. 

 

Arbetet har i grunden byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998 men med anpassningar till utvecklingen. Den modell för beräkning 

av gymnasieskolans och gymnasiesärskolans kostnader, som introducerades 

då, bygger på ett cykliskt tankesätt.  

 

Se även bilaga 1 till tjänsteskrivelsen, vilken beskriver GR:s modell för IKE 

inom gymnasie- och gymnasiesärskola. 

Förslagets innehåll 

Förslaget innehåller interkommunal ersättning (IKE) för: 

• gymnasieskolans nationella program (inklusive lärlingsvariant), 

gemensamt år 1 och inriktningar i år 2 och år 3 

• gymnasiesärskolans nationella program 

• tillägg för nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU) enligt 

rekommendation från SKR samt indexuppräkning 

• tillägg för regionalt sökbara gruppbaserade programinriktade 

individuella val, programinriktade val och gruppbaserade 

yrkesintroduktionsutbildningar 

• tillägg för lärcentrum och liknande utbildning 

• indexuppräkning 

• information om av Skolverket fastställda priser vid tillståndsgivningen 

för särskilda varianter och riksrekryterande utbildningar. Nationellt 

skolindex tillkommer för varje år de anordnas. 

 

I prislistan ingår inte interkommunal ersättning för utbildningar som ligger 

utanför samverkansavtalen. Där får individuellt avtal slutas av respektive GR-
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huvudman. Detta gäller också vissa introduktionsprogram inom 

gymnasieskolan och individuellt program inom gymnasiesärskolan. 

Index 

Underlag för förslag till index från och med 2022-01-01 består av information 

från SKR via webb samt cirkulär, se bilaga 3. Lärarlöneutvecklingen har 

uppskattats av medlemskommunerna.  

 

Utbildningschefsnätverket föreslår att indexuppräkningen för 2022 inte 

justeras med en generell rationalisering. 

Avstämningsdatum 

Den interkommunala ersättningen erläggs efter fakturering med utgångspunkt 

i avstämningstillfällen enligt gällande samverkansavtal för gymnasieskolan i 

Göteborgsregionen.  

 

Den interkommunala ersättningen sker månadsvis, där den kommun där 

eleven går den 15:e september har rätt till ersättning för eleven för juli och 

augusti från den kommun eleven var folkbokförd i juli och augusti. Detta gäller 

samtliga årskurser. 

Samverkansavtal för gymnasieskolan – ekonomisk 

reglering 

Samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 – 2022/2023 

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

 

• Prislista 

 

Tillägg till samverkansavtal för gymnasieskolan 2019/2020 - 2022/2023: 

 

• Nationellt godkänd idrottsutbildning 

• Studieavbrott eller byte av studieväg 

• Utökat program 

• Reducerat program 

• Förlängd undervisning 

• Programinriktat val 

• Yrkesintroduktion 

• Resor 

• Extra anpassningar och särskilt stöd 
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• Ersättning för modersmålsundervisning 

• Reglering av ansvar när utredning krävs gällande elevs tillhörighet till 

särskolan 

• Ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasieskolan 

• Den demografiska utvecklingen följs och kommunernas befolknings-

prognoser har sammanställts gällande elever i åldrarna 16 år, 16-18 år 

och 16-20 år. Trenden är att elevunderlaget i åldersgruppen 16-20 år 

ökar med 3 procent årligen under de kommande 5 åren, 2022 till 2026.  

• En något osäker del av ökningen i elevunderlaget beror på att gruppen 

nyanlända generellt är mer svårprognosticerad bland annat då gruppen 

tenderar att vara mer rörlig över landet, samt att även denna grupp 

påverkas av pandemin. Dock fortsätter gruppen att minska varje år 

sedan 2017. 

• Allt fler GR-kommuner anordnar sökbara introduktionsprogram för 

övergång till studier på nationellt program eller för övergång till 

arbetslivet.  

• Arbetet med att förhindra avbrott och att leda ungdomar tillbaka till 

gymnasieskolan är fortsatt en viktig parameter. 

• Andelen elever som antas till en yrkesutbildning ökade något under 

2020.  

• Vid antagningen 2020 till år 1 omfattade yrkesprogrammen 24,8 % av 

elevgruppen och de högskoleförberedande programmen 75,2 %.  

• Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund 

av högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om 

behöriga lärare.  

• Skollagens krav på att kommunerna skall ge eleven mer stöd har skärpts 

vilket kan medföra högre kostnader. 

• Den regionala rapporten om det gymnasiala utbudet är fortsatt 

användbar i det regionala samrådet kring utbildningsplanering. 

• Sveriges kommuner och regioner (SKR) beskriver i Ekonomirapport 

från maj 2021 pandemins påverkan som ” Omställningen till 

distansundervisningen i gymnasieskolan och delar av grundskolan har 

inte haft någon större påverkan på kostnaderna på nationell nivå. 

Jämfört med verksamheternas budget har det varit övervägande högre 

kostnader än förväntat inom gymnasieskolan – en fjärdedel av 

kommunerna uppger negativ budgetavvikelse, medan hälften så många 
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uppger det motsatta. Slående är att nästan ingen kommun uppger att 

pandemin varit huvudorsaken bakom budgetavvikelserna, utan att det 

handlar om mer löpande frågor så som antalet elever, programval, 

ekonomistyrning och interkommunal ersättning.” 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan – 

ekonomisk reglering 

Samverkansavtal för gymnasiesärskolan 2019/2020 – 2022/2023  

I avtalet regleras bland annat ett antal ekonomiska förutsättningar. Dessa 

gäller: 

• Prislista 

• Avstämningsdatum 

• Resor 

• Elever med specifika, individuella behov 

• Utbildning i kombination studier/idrott 

• Elev- och ansvarsförsäkring 

• Investeringar 

 

Se avtalet för beskrivning av den ekonomiska överenskommelsen. 

Omvärldsfaktorer och iakttagelser kring gymnasiesärskolan 

Lärarlönerna (exklusive särskilda statsbidrag) påverkas främst på grund av 

högre ingångslöner. Orsakerna är fortsatt ökad konkurrens om behöriga lärare. 

Antalet antagna till gymnasiesärskolan minskade mellan 2019 och 2020.  

Uppdrag för Gymnasieekonomnätverket  

Uppdrag att ta fram underlag för avvikande priser. 

Gymnasieekonomnätverkets idé- och 

erfarenhetsutbyte  

Idé- och erfarenhetsutbyte har genomförts kring bland annat: 

• Resursskolor och andra utbildningar med avvikande kostnad 

• Skolmiljarden  

• Covid-19 och dess effekter 

• Måltidsersättning vid APL 

• ELIN 

• Effekter av nya inriktningar i gymnasieskolan 

• Utbudsrapporten 
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• Skolkort 

• SCB:s statistikstopp 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 304. Interkommunal ersättning inom gymnasieskolan och 

gymnasiesärskolan kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00122 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att fatta beslut om förslag till 

interkommunal ersättning (IKE) för gymnasieskolan och gymnasiesärskolan i 

Göteborgsregionens kommuner kalenderåret 2022. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med interkommunal ersättning har utförts på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket genom Gymnasieekonomnätverket bestående av 

gymnasieekonomer som i samverkan med medlemskommunerna arbetat fram 

ett förslag. Arbetet har byggt på de principer som fastställdes under läsåret 

1997/1998. Den modell för beräkning av gymnasieskolans och 

gymnasiesärskolans kostnader som introducerades då bygger på ett cykliskt 

tankesätt. 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (2020-10-09) ska 2022 års prislista 

indexeras istället för att omräknas då pandemin påverkat både kostnader och 

intäkter till att inte spegla normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i 

bokslut 2018 med årlig indexuppräkning för 2019-2022. Totalt för år 2022 är 

indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE inom gymnasieskola och gymnasiesärskola 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 3: Beräkning index för interkommunal ersättning inom gymnasieskola 

och gymnasiesärskola 2022 

Bilaga 4: Rapport Interkommunal ersättning inom gymnasieskola och 

gymnasiesärskola 2022 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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Förbundsstyrelsen – ärende 3 

Tjänsteskrivelse, Göteborgsregionens kommunalförbund 

Handläggare: Ellen Alverén, sekreterare skolekonomnätverket 

Datum: 2021-06-18, diarienummer: 2021-00121 

- 

-- 

Förslag till interkommunal ersättning inom 
förskola, pedagogisk omsorg, 
förskoleklass, grundskola, fritidshem, 
grundsärskola och ISGR år 2022 

Förslag till beslut 

Förbundsstyrelsen föreslås rekommendera medlemskommunerna att, med 

avstämningstidpunkt den 15:e respektive månad, fastställa interkommunal 

ersättning för förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola, 

fritidshem, grundsärskola och ISGR kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet 

i prislista bilaga 2.   

 

Förbundsstyrelsen föreslås besluta att kommunernas beslut ska vara GR 

tillhanda senast 30 november 2021. 

Sammanfattning av ärendet 
Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag.  

 

Efter beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista 

indexeras då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla 

normalt läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 

med en indexuppräkning för 2022.  Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 

2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 2022 

 

Helena Söderbäck 

Förbundsdirektör 

 

Fredrik Zeybrandt 

Utbildningschef 

Skickas till 

Medlemskommunerna     
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

GR:s modell för Interkommunal ersättning inom 

förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, 

grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 
 

Principer 

I samband med Utbildningschefsnätverkets beslut om interkommunala ersättningar 

för grundskola, förskoleklass och fritidshem för år 2002 beslutades det även om 

vissa grundläggande principer och regelverk. De går i korthet ut på att underlaget för 

den interkommunala ersättningen skall baseras på genomsnittet av GR-

kommunernas kostnader för rubricerade verksamheter. 

 

Skolekonomnätverket gjorde under hösten 2019 och våren 2020, på uppdrag av 

Utbildningschefsnätverket, en översyn av beräkningsmodellen som ligger till grund 

för prislistan. Översynen har resulterat i en rad förändringar i beräkningsmodellen 

och det är den reviderade beräkningsmodellen som ligger till grund för förslag till 

prislista 2022.  

 

Kostnadsberäkning 

GR-kommunernas kostnader definieras som de bruttokostnader som anges i SCB:s 

och Skolverkets senaste jämförelsetal som sedan reduceras med eventuella intäkter, 

exempelvis statsbidrag och föräldraavgifter för förskola/pedagogisk omsorg, vilket 

resulterar i GR-kommunernas nettokostnader. 

 

Enligt de fastställa principerna ska ersättningen för år 2022 baseras på genomsnittet 

av GR-kommunernas nettokostnader och utgår från 2020 års redovisade kostnader 

som sedan schablonmässigt indexeras till 2022 års penningvärde.  

 

På grund av Covid-19 beslutades i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) att avsteg 

från de fastställda principerna skulle göras inför beräkning av ersättning 2022. Detta 

beslut grundade sig på att pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att 

inte spegla normalt läge. Ersättningen för IKE 2022 ska i stället ta sin utgångspunkt 

i prislistan för 2021 och indexeras med ett sammanvägt index för 2021–2022.  

 

Sedan 2013 finns det gemensamma faktorer bakom framtagning av index för 

interkommunal ersättning IKE för samtliga verksamheter inklusive gymnasiet, 

gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Beräkningsförutsättningar för 2022 har 

hämtats från SKL:s cirkulär 21:12, 20:37 samt 21:11. Detta innebär ett sammanvägt 

index för 2021 och 2022 med 2,074 %. Ingen rationalisering av index. 

Underlagsmaterial kan rekvireras vid behov.   
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

Ersättningens omfattning 

Ersättningen omfattar samtliga kostnader för barnets/elevens skolgång. Ersättning 

för eventuella modersmålskostnader ingår. I extraordinära fall kan 

anordnarkommunen och hemkommunen göra annan överenskommelse. 

 

Grundsärskolan/fritidshemsplats i grundsärskolan 

Beräkning av grundsärskoleplats/fritidshemsplats i grundsärskolan kompliceras då 

kostnader för den verksamheten kan variera stort. Antalet barn är få i 

grundsärskolan i relation till totala antalet skolbarn och barnens behov av stöd kan 

vara väldigt skiftande. Dessutom är det svårt att klart definiera kostnader för 

fritidshem för grundsärskolan då dessa inte särredovisas i räkenskapssammandraget 

(RS).  

 

För att förenkla hanteringen mellan kommunerna innehåller prislistan en 

schablonersättning för elever inom grundsärskolan samt dess fritidshemsplats. Vid 

extraordinära behov finns möjligheter för mottagande skola och avlämnande 

kommun att träffa en annan överenskommelse.  

 

För att prislistan ska gälla krävs att eleven är mottagen i grundsärskola. Mottagande 

kommun har rätt att vid ny utredning ändra ersättningsnivå för eleven. 

Nivå 1 

Elever med svår till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (inriktning 

ämnesområden) och/eller elever med stora behov av: 

• omsorg,  

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning, 

• hjälpmedel. 

Nivå 2  

Elever med lindrig till måttlig intellektuell funktionsnedsättning (i huvudsak 

inriktning ämnen) med mindre behov av: 

• omsorg, 

• omvårdnad, 

• tillsyn, 

• lokalanpassning,  

• hjälpmedel 

Nivå 3 

Individintegrerade särskoleelever.  
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Bilaga 1, GR:s modell för IKE inom förskola, grundskola mfl 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

- 

-- 

ISGR 

ISGR en internationell skola med en svensk sektion och en internationell sektion. 

Den internationella sektionen har högre kostnader då de läser efter en internationell 

läroplan benämnd International Baccalaureate men de har också högre intäkter i 

form av skolavgift. 

 

Ersättningen till dessa sektioner är samma som den interkommunala ersättningen 

för övriga GR-kommuner. Efter beslut i GR:s förbundsstyrelse 6 december 2013 

samt i alla GR:s medlemskommuner är ersättningsnivån förhöjd med 4% från och 

med 2017 pga framtida ökade hyreskostnader. Beslutet gäller både svenska som 

internationella sektionen.  

 

Avstämning och fakturering 

Förskola/pedagogisk omsorg 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad. 

• I förskola och pedagogisk omsorg gäller anordnarkommunens system för 

åldersuppflyttning mellan 2 och 3 års ålder, enligt befintligt samverkansavtal, 

vid debitering. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i förskola/pedagogisk omsorg. 

Förskoleklass, fritidshem, grundskola och grundsärskola 

• Läsåret börjar 1 juli. 

• Folkbokföringen styr och avstämning görs per den 15:e varje månad. Enbart 

hela månader faktureras. Fakturering sker för innevarande månad.  

• Den kommun som eleven är folkbokförd i betalar IKE till den kommun som 

anordnar utbildningen. 

• I samband med höstterminens start kan det vara svårt att veta vilken skola 

eleven kommer tillhöra. Därför är eventuell fakturering som sker i juli och 

augusti preliminär och korrigeras utifrån avstämning den 15 september. Den 

kommun där eleven går i skola den 15 september har rätt till ersättning för 

eleven för juli och augusti från den kommun där eleven var folkbokförd i juli 

respektive i augusti. 

• Anordnarkommunen debiterar föräldraavgiften i fritidshem/pedagogisk 

omsorg. 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Interkommunal ersättning inom förskola, 
pedagogisk omsorg, förskoleklass, 
grundskola, fritidshem samt 
grundsärskola kalenderåret 2022 - 
Prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskola 

Barn 1-2 år                           161 247 kr/år 

Barn 3-5 år                          128 998 kr/år  

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för pedagogisk omsorg 

Barn 1-2 år                          139 719 kr/år 

Barn 3-5 år                          111 775 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för förskoleklass 

Förskoleklass                         56 975 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundskola 

Grundskola årskurs 1-3                     78 847 kr/år 

Grundskola årskurs 4-6                     97 711 kr/år 

Grundskola årskurs 7-9                    115 515 kr/år 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem 

Fritidshem årskurs F-3                    44 019 kr/år 

Fritidshem årskurs 4-6                    36 016 kr/år 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för grundsärskola 

Nivå 1                                         702 701 kr/år 

Nivå 2                                         506 583 kr/år 

Nivå 3                        dubbelt grundbelopp för grundskola enligt GR:s prislista 
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Bilaga 2, Prislista IKE inom förskola, grundskola mfl 2022 

Utbildningschefsnätverket 

Handläggare: Ellen Alverén 

Datum: 2021-06-08 

Datum: 2021-06-08 

 

Sammanställning avseende pris för 2022 för fritidshem för grundsärskola 

Nivå 1                                         238 918 kr/år 

Nivå 2                                          172 239 kr/år 

Nivå 3                       dubbelt grundbelopp för fritidshem enligt GR:s prislista 

Sammanställning avseende pris för 2022 för ISGR 

ISGR, Svenska sektionen  

Förskoleklass                          59 254 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-6                            101 620 kr/år 

Årskurs 7-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Internationella sektionen   

Årskurs 0                           82 001 kr/år 

Årskurs 1-3                           82 001 kr/år 

Årskurs 4-5                            101 620 kr/år 

Årskurs 6-9                            120 136 kr/år 

 

ISGR, Fritidshem 

Fritidshem F-3                         45 780 kr/år 

Fritidshem 4-6                                         37 456 kr/år
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

 

Protokollsutdrag 

§ 305. Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022  

Diarienummer: 2021-00121 

Beslut 

Medlemskommunerna rekommenderas att, med avstämningstidpunkt den 15:e 

respektive månad, fastställa interkommunal ersättning för förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR 

kalenderåret 2022 i enlighet med innehållet i prislista bilaga 2. 

 

Kommunernas beslut ska vara GR tillhanda senast 30 november 2021. 

 

Denna protokollsparagraf justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 

Föreliggande förslag till interkommunal ersättning (IKE) inom rubricerade 

verksamheter kalenderåret 2022, för de kommuner som ingår i GR-området, 

har framtagits på uppdrag av Utbildningsgruppen. Arbetet har utförts av en av 

Utbildningschefsnätverket tillsatt arbetsgrupp bestående av skolekonomer, 

som i samverkan med medlemskommunerna, arbetat fram ett förslag. Efter 

beslut i Utbildningschefsnätverket (20-12-11) ska 2022 års prislista indexeras 

då pandemin påverkat både kostnader och intäkter till att inte spegla normalt 

läge. Förslaget har därför sin utgångspunkt i IKE ersättningen för 2021 med en 

indexuppräkning för 2022. Totalt för år 2022 är indexuppräkningen 2,074%. 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1: GR:s modell för IKE gällande förskola, pedagogisk omsorg, 

förskoleklass, grundskola, fritidshem, grundsärskola och ISGR. 

Bilaga 2: Prislista Interkommunal ersättning inom förskola, pedagogisk 

omsorg, förskoleklass, grundskola, fritidshem och grundsärskola kalenderåret 

2022. 

 

Skickas till 

Medlemskommunerna 
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Förbundsstyrelsen 

Protokoll 2021-09-23 

Göteborgsregionens kommunalförbund 

Plats: GR, Anders Personsgatan 8 

   

 

Vid protokollet: 

 

 

Gunnel Rydberg 

Förbundssekreterare 

 

Justeras: 

 

 

Axel Josefson  

Ordförande 

  

 

  

 

Justerare 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunstyrelsen 

Sammanträdesdatum 
2021-09-23 

 
 

Signatur justerande Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 322  Dnr 2020KS581 

Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer 
och accesspunkter  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen och delger välfärdsnämnden informationen. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla motion om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på 
alla datorer och accesspunkter som kommunen tillhandahåller. I motionssvaret bedömde 
förvaltningen att det som ett komplement till befintliga licenser för antivirus kunde finnas 
tekniska möjligheter att införa så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
  
IT-funktionen har via genomförd förstudie konstaterat att komplementet till befintliga licenser 
för antivirus inte uppfyllde de förväntningar som fanns då det var för tekniskt komplext och 
administrativt ineffektivt. Utifrån detta resultat fattade IT-chefen beslut om att genomföra en 
ny pilotstudie med en annan leverantörs webbfilter. Testerna med det nya porrfiltret 
påbörjades i maj 2021 och är i slutfasen. Det nya webbfiltret som testas innebär en ökad 
kostnad. Ett femårigt avtal medför en kostnad på ca 2,2 mnkr, det vill säga 400-500 tkr per år. 
Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i de kommunala skolorna. 
  
Förvaltningen bedömer att det filter som förnärvarande utvärderas kommer att kunna ge ett 
gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån motionen. 
  

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
 Uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och accesspunkter som kommunen 

tillhandahåller, kommunfullmäktige 17 september 2020 § 175 
 Motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen. 
  
Peter Arvidsson (SD) föreslår att kommunstyrelsen beslutar utöka uppdraget till förvaltningen 
i ärende 13 §175 Dnr 2020KS80 om "porrfilter på datorer och accesspunkter" med att även 
neka åtkomst till spelsiter och appar etc. på kommunens datorer och accesspunkter i 
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pilotstudien som nu genomförs. Det för att förbereda för 2021KS578 om att motverka och 
behandla spelberoende. 
  
Patrik Linde (S) föreslår att kommunstyrelsen noterar informationen och delger informationen 
till välfärdsnämnden. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer att fråga om kommunstyrelsen beslutar enligt Per 
Vorbergs förslag. Därefter kommer ordföranden ställa Peter Arvidssons tilläggsförslag mot 
avslag och Patrik Lindes tilläggsförslag mot avslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs förslag 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen bifaller Per Vorbergs förslag och finner att så sker.  
  
Peter Arvidssons tilläggsförslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen avslår Peter 
Arvidssons tilläggsförslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att avslå Peter Arvidssons förslag 
Nej-röst för att bifalla Peter Arvidssons förslag 
  
Med 8 ja-röster, 1 nej-röst och 4 avstår, avslår kommunstyrelsen Peter Arvidssons förslag. 
Hur var och en röstade framgår av omröstningslista 7. 
  
Patrik Lindes tilläggsförslag och avslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Patrik 
Lindes tilläggsförslag. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 322 
Ärende: Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens datorer och 
accesspunkter,  2020KS581 
 
Omröstningslista 7 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande   X 
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot   X 
Robert Langholz (S), ledamot   X 
Roland Jonsson (MP), ledamot   X 
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 1 4 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Anders Lagerkvist 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-02   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2020KS581 005 

 

 

Återrapport om uppdrag att införa porrfilter på kommunens 
datorer och accesspunkter 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen noterar informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla 
motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. 
Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
 
I motionssvaret bedömde förvaltningen att det som ett komplement till 
befintliga licenser för antivirus kunde finnas tekniska möjligheter att införa 
så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och accesspunkter som 
kommunen tillhandahåller. 
 
IT-funktionen har via genomförd förstudie konstaterat att komplementet till 
befintliga licenser för antivirus inte uppfyllde de förväntningar som fanns då 
det var för tekniskt komplext och administrativt ineffektivt. Utifrån detta 
resultat fattade IT-chefen beslut om att genomföra en ny pilotstudie med en 
annan leverantörs webbfilter. Testerna med det nya porrfiltret påbörjades i 
maj 2021 och är i slutfasen.  
 
Det nya webbfiltret som testas innebär en ökad kostnad. Ett femårigt avtal 
medför en kostnad på ca 2,2 mnkr, det vill säga 400-500 tkr per år. 
Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i de 
kommunala skolorna. 
 
Förvaltningen bedömer att det filter som förnärvarande utvärderas kommer 
att kunna ge ett gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån motionen. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse 2 september 2021 
• Uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och accesspunkter som 

kommunen tillhandahåller, kommunfullmäktige 17 september 2020 
§ 175  
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• Motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter 
 

 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 september 2020 § 175 att bifalla 
motion om införande av porrfilter på datorer och accesspunkter. 
Förvaltningen fick i uppdrag att införa porrfilter på alla datorer och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. 
 
I motionssvaret bedömde förvaltningen att det som ett komplement till 
befintliga licenser för antivirus kunde finnas tekniska möjligheter att införa 
så kallat porrfilter för de digitala arbetsverktyg och accesspunkter som 
kommunen tillhandahåller. 
 
Nuläge och resultat 
Utifrån kommunfullmäktiges uppdrag påbörjade IT-funktionen i september 
2020 en pilottest med en porrfiltermodul i det befintliga 
antivirusprogrammet Trend. För att kunna påbörja testerna behövdes dock 
ett personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal) slutas mellan leverantören och 
Härryda kommun. När PUB-avtalet var undertecknat av leverantören i 
november 2020 genomfördes tester fram till april 2021. Resultatet visade 
dock att det inte var en möjlig väg då det var för tekniskt komplext och 
administrativt ineffektivt. Dessutom kunde inte porrfiltermodulen garantera 
ett bra skydd för samtliga användare i förvaltningen. 
 
I februari 2021 påbörjande IT-funktionen även att undersöka en annan 
lösning parallellt eftersom IT-funktionen upplevde att porrfiltermodulen var 
komplex med många tekniska utmaningar samt att leverantören av 
porrfiltermodulen hade svårigheter med att leverera utifrån det som var 
överenskommet.  
 
I april 2021 beslutade IT-chefen efter avstämning med kommundirektören 
att avsluta testerna med Trend för att istället genomföra en ny pilotstudie 
med en annan leverantörs porrfilter. Denna lösningen innebar dock 
ytterligare kostnader.  
 
Testerna med det nya porrfiltret påbörjades i maj 2021 är i slutfasen och har 
fungerat bra. IT-funktionen har dock konstaterat att samtliga Chromebooks 
(ca 80) och samtliga androidtelefoner (ca 30) inte kommer att ha något 
skydd när de används utanför kommunens lokaler. Detta beror på stora 
tekniska utmaningar som är kostsamma att lösa. Chromebook används 
främst som reservdatorer och kommer successivt att avvecklas. 
 
Om en användare skriver in en adress till en porrsida kommer personen på 
grund av installerat porrfilter att få upp en information på skärmen som 
meddelar att sidan hindrats att visas. Viss loggning sker och det är möjligt 
att se vilken IP-adress, PC eller mobil som loggats på sidorna. Loggarna 
sparas i 30 dagar. Porrfiltret kommer att skydda användare både när de är i 
och utanför kommunens nätverk.  
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Nästa steg 
När nuvarande pilotstudie är genomförd kommer den att utvärderas. Om 
inga oklarheter uppstår kommer en mer storskalig utrullning att påbörjas 
successivt. Porrfiltret uppskattas vara i drift under kvartal 4, 2021. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Ett femårigt avtal medför en kostnad på 2,2 mnkr, det vill säga ca 400-500 
tkr per år. Kostnaden är beräknad på 4000 tjänstepersoner samt alla elever i 
de kommunala skolorna. Under 2021-2022 belastas centrala medel. Från 
2023 kommer kostnaden att arbetas in i budgeten och belasta förvaltningens 
verksamheter. 
 
Förvaltningens bedömning 
Förvaltningen bedömer att det filter som utvärderas i nuvarande pilotstudie 
kommer att kunna ge ett gott skydd enligt intentionerna i uppdraget utifrån 
motionen. 
 
 
 
 
Per-Arne Larsson Anders Lagerkvist 
Sektorschef Funktionschef 
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§ 175        Dnr 2020KS80 

Besvarande av motion om införande av porrfilter på datorer och 
accesspunkter  

  
Kommunfullmäktige beslutade den 27 februari 2020 i § 42 att till kommunstyrelsen remittera 
motion från Jonas Andersson (S), Wiwiann Niklasson (S) och Patrik Linde (S) om införande 
av porrfilter på datorer och accesspunkter. Motionärerna framhåller vikten av att personer i 
kommunens verksamheter inte utsätts för kränkningar av något slag, och att porr i många 
sammanhang ses som en kränkning och därför i mesta möjliga mån bör tas bort från 
kommunens verksamheter. 
 
Motionärerna vill därför att: 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla datorer kommunen tillhandahåller 
- Härryda kommun inför porrfilter på alla accesspunkter som kommunen tillhandahåller 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 maj 2019 att förvaltningen skulle utreda möjligheten att 
filtrera innehållet efter ålder i kommunens nätverk för utbildningssektorn. Arbetet med att 
hitta lämpliga verktyg för detta pågår och vissa tester har genomförts. 
  
Förvaltningen bedömer att det, som ett komplement till nuvarande licensformer för antivirus, 
kan finnas tekniska möjligheter att införa porrfilter för de digitala arbetsverktyg och 
accesspunkter som kommunen tillhandahåller. Förvaltningen konstaterar dock att ett 
införande skulle kunna innebära kostnader som i nuläget inte finansieras inom ram. 
  
Från sektorn för teknik och förvaltningsstöd föreligger skrivelse daterad den 26 juni 2020. 
 
Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 27 augusti 2020 § 301. 
 
Kommunfullmäktiges behandling 
 
Yrkande 
Maria Kornevik Jakobsson (C) yrkar med instämmande av Jonas Andersson (S) bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 
 
Proposition  
Efter ställd proposition på kommunstyrelsens förslag finner ordföranden att 
kommunfullmäktige beslutat enligt förslaget. 
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Beslut 

Kommunfullmäktiges beslut i enlighet med kommunstyrelsens förslag 
 
Kommunfullmäktige bifaller motionen. 
 

---------------------- 
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Kom:nunstyrelsen 

Motion 

Porrfilter pà datorer och acesspunkter. 

2020 -01- 30 

Diarienr 

Debatten om porrfilter pa datorer i offentliga miljöer fortsätter. 

redan infört det och där ligger vi som kommun längt efter. Vi tycker att det är viktigt att 

personer i vara verksamheter inte utsätts för kränkningar av olika slag, Porr kan i 

mänga sammanhang ses som en kränkning och bör därför i mesta möjliga män tas bort 

frän vära verksamheter. 

Det är viktigt att man inte tror att ett porrfilter löser hela frägan. Det är naturligtvis 

viktigt att man även i fortsättningen arbetar med källkritik och nätetik i vara skolor. 

Vi Socialdemokrater vili därför att: 

• Härryda kommun inför porrfilter pä alla datorer kommunen tillhandahäller. 

• Härryda kommun infr porrfilter pà alla accesspunkter som kommunen tillhandahäller. 

För Socialdemokraterna: 

gg,See- 
as Andersson 

/au luau 
Wiwiann Niklasson 

Patrik Linde 
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§ 319  Dnr 2021KS492 

Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall 
i Mölnlycke ska tillgodoses  
 
Beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. Resultatet ska delges välfärdsnämnden. 
  
Kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget 2022 med plan för perioden 
2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda kommun. I underlag för beslutet beskriver 
majoriteten att man ser ett behov av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke och att man i 
budgeten skapat utrymme för detta 2022. Beslutet innebär inte att det ekonomiska utrymmet 
är exakt fastställt, utan detta görs i kommunstyrelsen avseende eventuell investering samt i 
välfärdsnämnden när det gäller driftkostnad. 
  
Förnärvarande pågår detaljplanearbete för två idrottshallar i Mölnlycke, dels i anslutning till 
Fridaskolan dels mellan Djupedalskolan och Furuhällsskolan. De aktörer som planerar att 
bygga dessa idrottshallar har efterfrågat kommunens intresse av att hyra hallarna utanför 
skoltid. Kommunen har även fått en förfrågan från Wallenstam AB om intresset för att köpa 
ytterligare en hall från bolaget placerad i Mölnlycke fabriker. Utifrån det fattade beslutet ser 
förvaltningen ett behov av att ta fram ytterligare underlag inför beslut om lokalisering, 
ekonomi och driftsform. Underlaget ska kunna behandlas på respektive nämnd/styrelse i 
november 2021 i samband med antagande av verksamhetsplan. 
  
Underlaget bör omfatta: 

 en bedömning av var behovet i Mölnlycke av en tillkommande hall är störst 
 vilka faciliteter den bör innehålla 
 en bedömning av alternativa driftsformer 
 tidsaspekten på de olika alternativ som kan vara aktuella 
 en kostnadsbedömning av olika alternativ. 

  
Kommunstyrelsen är ansvarig för lokaler och välfärdnämnden är ansvarig för verksamhet som 
ska bedrivs i idrottshallen varför resultatet av uppdraget att delges välfärdsnämnden. 
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Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse den 13 september 2021 

  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Per Vorberg (M) föreslår med instämmande av Kersti Lagergren (M) att kommunstyrelsen, i 
enlighet med förvaltningens förslag, ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses, att resultatet ska delges 
välfärdsnämnden, samt att kommunstyrelsen delger välfärdnämnden beslutet. 
  
Patrik Linde (S) föreslår med instämmande av Roland Jonsson (MP) och Peter Arvidsson 
(SD) att kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram en analys av behovet av 
ytterligare en idrottshall i Mölnlycke samt en analys av hur detta eventuella behov kan 
tillgodoses, att resultatet ska delges välfärdsnämnden samt att kommunstyrelsen delger 
välfärdsnämnden beslutet 
  

Ajournering 
Sammanträdet ajourneras kl. 18:41-18:46. 
  

Beslutsgång 
Ordföranden redovisar att han kommer ställa Per Vorbergs förslag mot Patrik Lindes förslag. 
  
Kommunstyrelsen godkänner redovisad beslutsgång. 
  
Per Vorbergs och Patrik Lindes förslag 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller Per 
Vorbergs förslag. 
  
Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 
Ja-röst för att bifalla Per Vorbergs förslag 
Nej-röst för att bifalla Patrik Lindes förslag 
  
Med 8 ja-röster och 5 nej-röster bifaller kommunstyrelsen Per Vorbergs förslag. Hur var och 
en röstade framgår av omröstningslista 6. 
 

Paragrafen är justerad 
--------------------- 
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VOTERINGSLISTA 
Kommunstyrelsen 

 

  

Sammanträdesdatum  
2021-09-23  

 

Voteringslista: § 319 
Ärende: Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska 
tillgodoses,  2021KS492 
 
Omröstningslista 6 

Ledamot Ja Nej Avstår 
Per Vorberg (M), ordförande X   
David Dinsdale (L), vice ordförande X   
Patrik Linde (S), 2:e vice ordförande  X  
Grim Pedersen (M), ledamot X   
Kersti Lagergren (M), ledamot X   
Håkan Eriksson (KD), ledamot X   
Martin Tengfjord (SP), ledamot X   
Ulla-Karin Johansson (S), ledamot  X  
Robert Langholz (S), ledamot  X  
Roland Jonsson (MP), ledamot  X  
Peter Arvidsson (SD), ledamot  X  
Rickard Rosengren (M), ersättare X   
Tony Wahl (C), ersättare X   
Resultat 8 5 0 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för teknik och förvaltningsstöd 
Per-Arne Larsson 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-09-13   
 

 
 
 
 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
Diarienummer 
2021KS492 821 

 

 

Uppdrag att ta fram förslag på hur behovet av ytterligare 
idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen ger förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag på hur 
behovet av ytterligare idrottshall i Mölnlycke ska tillgodoses. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni 2021 § 128 om budget 2022 med 
plan för perioden 2023-2026 samt mål och inriktningar för Härryda 
kommun. I underlag för beslutet beskriver majoriteten att man ser ett behov 
av ytterligare en idrottshall i Mölnlycke och att man i budgeten skapat 
utrymme för detta 2022. 
 
Beslutet innebär inte att det ekonomiska utrymmet är exakt fastställt, utan 
detta görs i kommunstyrelsen avseende eventuell investering samt i 
välfärdsnämnden när det gäller driftkostnad. 
 
Förnärvarande pågår detaljplanearbete för två idrottshallar i Mölnlycke, dels 
i anslutning till Fridaskolan dels mellan Djupedalskolan och 
Furuhällsskolan. De aktörer som planerar att bygga dessa idrottshallar har 
efterfrågat kommunens intresse av att hyra hallarna utanför skoltid. 
Kommunen har även fått en förfrågan från Wallenstam AB om intresset för 
att köpa ytterligare en hall från bolaget placerad i Mölnlycke fabriker.  
 
Utifrån det fattade beslutet ser förvaltningen ett behov av att ta fram 
ytterligare underlag inför beslut om lokalisering, ekonomi och driftsform. 
Underlaget ska kunna behandlas på respektive nämnd/styrelse i november 
2021 i samband med antagande av verksamhetsplan. 
 
Underlaget bör omfatta: 

- en bedömning av var behovet i Mölnlycke av en tillkommande hall 
är störst  

- vilka faciliteter den bör innehålla 
- en bedömning av alternativa driftsformer  
- tidsaspekten på de olika alternativ som kan vara aktuella 
- en kostnadsbedömning av olika alternativ. 
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Kommunstyrelsen är ansvarig för lokaler och välfärdnämnden är ansvarig 
för verksamhet som ska bedrivs i idrottshallen därför kommer ett 
likalydande ärende att behandlas i välfärdsnämnden i september 2021. 
 
Beslutsunderlag 

• Tjänsteskrivelse den 13 september 2021 
 
 
 
Per-Arne Larsson  
Sektorschef 
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Beslut 
British International Schools of Sweden AB 
Box 5 
332 21 Gislaved 
Att: alahan@steameducation.se 
 

2021-09-30 
1 (3) 

Dnr 2020:8976 
 

Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besök: Sveavägen 159  

Telefon: 08-586 080 00, Fax: 08-586 080 10   

www.skolinspektionen.se 

 

Ansökan om godkännande som huvudman för 
internationell skola på grundskolenivå och rätt till 
bidrag för internationell skola på gymnasienivå vid 
British International School i Härryda kommun 

Beslut 
Skolinspektionen godkänner British International Schools of Sweden AB (559166-8248) som 
huvudman för internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola 
på gymnasienivå vid British International School i Härryda kommun. 

Bakgrund 
British International Schools of Sweden AB har ansökt om godkännande som huvudman för 
internationell skola på grundskolenivå och rätt till bidrag för internationell skola på 
gymnasienivå vid British International School i Härryda kommun. 

Skolinspektionen har gett Härryda kommun tillfälle att yttra sig över ansökan. Härryda kommun 
har anfört att det generellt finns ett stort utbud och goda valmöjligheter när det gäller 
grundskola och gymnasieskola inom Härryda kommun. Etablering av fler grundskolor och 
gymnasieskolor skulle öka valfriheten ytterligare. Konkurrensen skulle bidra till ökad kvalitet 
som är till nytta för eleverna, varför nyetableringar av grundskola och gymnasieskola också kan 
ge positiva effekter. 

Motivering till beslut 

Rättslig reglering om förutsättningar för godkännande 
För att godkännande som huvudman för en internationell skola på grundskolenivå ska lämnas 
krävs enligt 24 kap. 3 a § skollagen att det kan antas att det kommer att finnas ett tillräckligt 
elevunderlag för att driva en stabil verksamhet. Därutöver krävs enligt 3 § 1 st. förordningen 
om internationella skolor (2015:801) att den enskilde har förutsättningar att följa föreskrifterna 
i 5, 6, 8, 9, 11 och 12 §§ samma förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen. 

För att en enskild huvudman för en internationell skola på gymnasienivå ska förklaras rätt till 
bidrag krävs enligt 24 kap. 6 § skollagen att det kan antas att det kommer att finnas ett 
tillräckligt elevunderlag för att driva en stabil verksamhet. Därutöver krävs enligt 3 § 2 st. 
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förordningen om internationella skolor att den enskilde har förutsättningar att följa 
föreskrifterna i 7-9, 11 och 12 §§ samma förordning samt 1 kap. 10 § och 6 kap. skollagen. 

Huvudmannens förutsättningar 

Mot bakgrund av de uppgifter som framgår av ansökan samt av utredningen i ärendet gör 
Skolinspektionen den samlade bedömningen att British International Schools of Sweden AB har 
förutsättningar att godkännas som huvudman för internationell skola på grundskolenivå samt 
förklaras berättigad till bidrag för internationell skola på gymnasienivå.  

Villkor för godkännandet 
Utbildningen får starta tidigast under kalenderåret 2022. 

Upplysning 
Godkännandet medför en rätt för huvudmannen till bidrag från elevens hemkommun. 
Bestämmelser om bidrag finns i skollagen och förordningen (2015:801) om internationella 
skolor. 

Godkännandet avser endast den huvudman som anges i beslutet. Huvudmannaskapet för 
skolenheten får inte utövas av någon annan fysisk eller juridisk person. 

Om det inte finns plats för alla behöriga sökande till en internationell skola ska urvalet, enligt 
11 § andra stycket förordningen om internationella skolor, göras på de grunder som 
Skolinspektionen godkänner.  

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 
grundskolenivå är följande: syskonförtur, anmälningsdatum och geografisk närhet.  

Exempel på urvalsgrunder som Skolinspektionen har godkänt för internationell skola på 
gymnasienivå är följande: elever som talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 
tillfällig, elever från utlandet som inte talar skolans undervisningsspråk vars vistelse i Sverige är 
tillfällig, elever som för närvarande bor i Sverige men vars familjer planerar att flytta 
utomlands. 

 

 

Hur man överklagar, se hänvisning. 
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På Skolinspektionens vägnar 
 

Beslutet har fattats av Carin Clevesjö, enhetschef. 

Sofia Johansson har varit föredragande/utredare i ärendet. 

 

Kopia till 
Härryda kommun 
SCB 

 

 

Överklagande av beslutet 
Skolinspektionens beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet ställs till 
Förvaltningsrätten i Stockholm, men ska skickas eller lämnas till Skolinspektionen, Box 23069, 
104 35 Stockholm. 

Överklagandet ska ha kommit in till Skolinspektionen inom tre veckor från den dag då 
klaganden fick del av beslutet. Om klaganden är en part som företräder det allmänna ska 
överklagandet dock ha kommit in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades. 

I skrivelsen ska anges vilket beslut som överklagas och vilken ändring som önskas. De skäl som 
finns för ändring bör också anges. Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden eller dennes 
ombud. 
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Styrelseprotokoll     Diarienummer 

 

Samordningsförbundet Insjöriket: 
Plats: Brogatan 16, Mölndals Stad  

Datum: 2021-09-17 
 

Ordförande 

Anita Almqvist (L), Mölndals stad 
Vice ordförande 

Sofia Sandänger, Försäkringskassan 
Övriga ledamöter 

Kent Lagrell, (M) Västra Götalandsregionen 
Eva Hallberg, Arbetsförmedlingen  

 

 
Ersättare 

Tomas Angervik, (S) 
Anna Strand (C) 

Maria Kornevik Jakobsson (C) 

Christian Eberstein (KD) 
Anette Ryberg, Försäkringskassan 

 
Övriga deltagare: förbundschef Annika Ruys-Hagberg, biträdande förbundschef Melina Myrbäck, 

ekonomen Olof Sjöberg på § 1115 

 
 

Meddelat förhinder: Fredrik Skoglund AF 
Frånvarande: Daniel Filipsson (M) 

 
 

_______________________________________________________________________________ 

Justeringsdag:  
 

Melina Myrbäck 
Sekreterare 

 

Justerare: Sofia Sandänger  Justerare: Christian Eberstein  
 

 
§ 1112 Sammanträdet öppnas 

 
§ 1113 Val av justerare 

 

Styrelsen föreslår Sofia Sandänger och Christian Eberstein som justerare 
 

Beslut 
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Att utse Sofia Sandänger och Christian Eberstein till justerare 
 

§ 1114 Fastställande av dagordning samt val av justerare 

 
Två punkter har tillkommit på dagordningen under §1118: Ansvarsfrihet och Indikatorer 

 
Beslut 

Att dagordningen fastställs 

 
§ 1115 Fastställande och genomgång av delårsrapport för perioden januari-augusti 2021 

 
På sidan 10 har det gjorts en justering gällande antal individer som avslutats mot arbete eller 

studier. Rätt antal ska vara 14, inte 12. 
 

Jämfört med tidigare delårsrapport från 2020 har förbundet under 2021 nått några fler deltagare 

i de individinriktade insatserna. 
 

Frågan lyfts om det sker någon uppföljning/statistik på de frågor som ställs till samtliga deltagare 
gällande våld i nära relation. Förbundet gör inte det i dagsläget. Frågan får tas upp som en punkt 

på styrelsemöte längre fram för diskussion. 

 
Beslut: 

Att godkänna delårsrapporten 
 

§ 1116 Informationspunkt utvärdering av inspektion för socialförsäkring/biträdande 

förbundschef 
 

Inflödet till studien avslutades i juli. Inga nya deltagare tas nu in i studien. Inspektionen är nöjda 
med det deltagarantal som levererats och rapporten förväntas vara klar under slutet av 2022. 

 
Beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 

 
 

§ 1117 Avsiktsförklaring – justering av innehållet 
 

Ett tillägg har gjorts på avsiktsförklaringen på sidan tre. Tillägget lyder; Om en part överväger ett 
utträde ur förbundet så bör detta förankras hos de övriga parterna i förbundet innan beslutet tas. 
Det är viktigt att parterna tar sitt ansvar att förmedla om de har synpunkter på verksamheten 
som kan påverka deras beslut att vara medlem i förbundet.  
Avsiktsförklaringen ska upp på medlemsrådet och ska skrivas under av samtliga parter. Tanken 

är att den ska fungera som ett stöddokument i samverkan framöver. 
 

Beslut 

Att anta avsiktsförklaringen 
 

§ 1118 Informationspunkt förbundschef 
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- Förberedelser inför styrelsens arbetsdag den 8 oktober. Moderator, innehållet för dagen, 

uppdrag till styrelseledamöter. 

Samtliga styrelsemedlemmar har fått ett mejl med instruktioner för att vara förberedda 
inför styrelsen arbetsdag. Kansliet har varit i kontakt med samtliga kommuner för dialog 

om förbundets finansierade insatser. Det har även gått ut ett mejl som ska bevaras av 
samtliga parter gällande förbundets framtida riktning. Detta för att få ett så brett 

underlag som möjligt för att kunna staka ut riktningen för förbundet framöver. 

Ett skriftligt sammandrag av de synpunkter som inkommit kommer mejlas ut till samtliga 
i styrelsen en vecka innan mötet 

 
- Information om samverkansmöten med förvaltningar i samtliga kommuner 

Kansliet har varit i kontakt med samtliga kommuner för dialog om förbundets 
finansierade insatser där olika förvaltningar fått ge sin syn på det stöd man önskar från 

förbundet. 

- Primus med tolk i gång i Partille 
Olika kommuner kan ha olika behov och förbundet försöker bemöta detta utifrån de 

resurser som finns på förbundet. I Partille har man sett ett behov av Primus insatser för 
nyanlända och ”gammelanlända” som har behov av tolk för att kunna ta till sig insatsen. 

En gruppstart är inplanerad i Partille för att tillgodose önskemålet 

- Samverkan med vuxenutbildningen i Partille inom ramarna för ESF-projektet Invux 
InVux ägs och drivs av Göteborgsregionen och delfinansieras av ESF och drivs 

tillsammans med 6 kommuner varav Partille är en. Projektet arbetar för att unga som är i 
riskzon för utanförskap ska stärka sin ställning på arbetsmarknaden och i samhället. 

Förbundet har fått frågan om att kunna stötta projektet utifrån att man ser att många av 

ungdomarna har behov av ett samlat stöd. Samarbetet har påbörjats genom 
verksamheten Balder. Förbundet är även representerade i styrgruppen. 

 
- Kort rapport om det pågående arbetsmiljöarbetet på förbundet/biträdande förbundschef 

och förbundschef 
Arbetet pågår. Samtliga medarbetares chefer är inbjudan till dialogmöte, en 

medarbetarenkät är framtagen, ett underlag för medarbetarsamtal har tagits fram och 

frågan kommer finnas med som en återkommande punkt på förbundets ”husmöten”, 
vilket är ett möte för samtlig inlånad personal på förbundet. Skyddsronden kommer 

förhoppningsvis kunna genomföras under året. 
- Aktuellt med lokalfrågan för kansliet 

En dialog har inletts med Mölndals stad gällande lån av lokal för kansliet att sitta i om 

förbundets lokaler sägs upp. Mölndal är själva inne i en lokalöversyn och har internt 
svårigheter med lokaler och kan därför inte ge ett svar på frågan i dagsläget. Förslag 

från presidiet är att säga upp ett våningsplan till en början och avvakta med det andra 
våningsplanet till dess att Mölndal vet om de har lokal att erbjuda tre år efter att 

kontraktet på Brogatan sägs upp. 
- Alingsås kommuns formella begäran om utträde ur förbundet har inkommit till förbundet 

och svar om att den mottagits har skickats av förbundschef. 

- Information om en nationell informationskampanj Finsam 
Alingsås och Härrydas val att lämna förbundet har skapat oro hos övriga förbund och 

blivit en prioriterad fråga på Nationella rådet. Det är första gången en kommun lämnar 
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ett förbund. För att försöka förhindra att fler kommuner lämnar förbund har Nationella 
rådet påbörjat planeringen av en informationskampanj i syfte att stärka förbundets 

förankring hos parterna på ett mer strukturerat plan. Kampanjen kommer spridas över 

hela landet. En fråga som lyfts i detta arbete är om lagstiftningen behöver diskuteras och 
omformas. När kampanjen är klar att rullas ut önskar kansliet hjälp från styrelsen att få 

träffa politikerna i respektive kommun för att sprida informationen i det ledet. 
 

- Ansvarsfrihet till styrelsen beviljat från VG region 

 
- Ytterligare part som beviljat ansvarsfrihet 

 
- Indikatorer 

Indikatorsunderlag fylls i av de fysiskt närvarande ledamöterna efter mötet. Övriga få 
underlaget via mail och skickar svaret till förbundet senast under nästa vecka. 

 

 
Beslut 

Att lägga informationen till handlingarna 
 

  

 
§ 1119 Övriga frågor 

 
- BIP inspirationsföreläsning 28 oktober 10-12 

BIP är ett uppföljningsverktyg i form av ett spindeldiagram som ger både handläggare 

och deltagare en visuell bild av vägen till arbete eller studier. Verktyget är framtaget i 
Danmark efter många års studier och samordning förbundet Halland har gjort en svensk 

variant vid namn SKAPA. Via NNS kommer Hallandsförbundet utbilda 
samordningsförbunden personal i verktyget och under 2022 kommer Insjörikets personal 

utbildas. Förbundet har även lämnat ett önskemål om att utbilda medarbetare till 
utbildare för att sedan kunna erbjuda förbundets parter utbildningen men det är ännu 

oklart om och när detta skulle kunna ske. En möjlig lösning kan vara att Insjöriket köper 

in utbildningsplatser för parternas del via förbund som redan arbetar med metoden. 
Frågan kommer lyftas på ett styrelsemöte längre fram. 

- Info om NNS-möte med ordföranden på förbunden/ordförande 
Anita Almqvist medverkade mötet. Frågeställningar som lyftes var vad förbunden önskar 

att NNS gör för förbunden och vad de utsedda kontaktpersonerna kan bidra med. 

Förbunden betalar i dag två promille av budgeten till NNS för att få stöd. Det var 
diskussion om en höjning till 3 promille men det var oklart vilket mervärde det skulle 

generera. Tjänstemännen från förbunden önskade stöd i form av analys, statistik och 
uppföljning. 

 
- Spridningskonferens Respondere 8 november 

Inbjudan till konferensen ligger på hemsidan. Delar av konferensen kommer sannolikt 

sändas digitalt. Mer information om detta kommer mejlas ut när beslut tagits i frågan. 
 

 

Page 393 of 435



 
Beslut 
Att lägga informationen till handlingarna 

 

 
§ 1120 Sammanträdet avslutas 

 
 

 

Kommande möten:  
211008 Styrelsens arbetsdag 9-16 

211022 Medlemssamråd 9-12 
211125 kl. 13.30 – 16.30 
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Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och 
distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A 

och 9B till och med den 29 september 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN

Datum 
2021-09-27 

Väl färdsnämnden 

Diarienummer 
2021 VFN415 611 

Ordförandebeslut - Önnerödsskolan klass 9A och 9B, 
tillfällig och delvis stängning inom skolområdet enligt 
förordning 2020:115 

I 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) ges regeringen möjlighet att, vid 
extraordinära händelser i fredstid som har betydande inverkan på 
möjligheten att under viss tid erbjuda utbildning eller annan verksamhet, 
meddela de föreskrifter som behövs för att tillförsäkra barn och elever den 
utbildning och annan verksamhet de har rätt till. Sådana föreskrifter finns i 
förordningen (2020: 115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. 

Av 2 § förordningen (2020: 115) framgår att en huvudman tillfälligt kan 
stänga eller delvis stänga en skola om: 

1. en huvudman har bedömt att en så stor andel av personalen vid en
skolenhet är frånvarande med anledning av det virus som orsakar
covid-19 att det under viss tid inte går eller har gått att bedriva
verksamheten och huvudmannen därför håller eller har hållit
skolenheten stängd eller delvis stängd,

2. en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har
hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att
motverka spridning av det virus som orsakar covid-19,

3. en skolenhet ligger i ett område som Folkhälsomyndigheten har
beslutat ska vara avspärrat enligt smittskyddslagen (2004: 168),

4. en huvudman, med anledning av en rekommendation från
Folkhälsomyndigheten som berör skolområdet, håller eller har hållit en
eller flera skolenheter stängda eller delvis stängda, eller

5. regeringen med stöd av lagen (2020:148) om tillfällig stängning av
verksamheter på skolområdet vid extraordinära händelser i fredstid har
meddelat föreskrifter om att skolenheter tillfälligt ska stängas på
nationell, regional eller kommunal nivå.

Av 7 § samma förordning framgår bland annat att en huvudman för 
grundskolan f'ar besluta att elever ska ges undervisning där läraren och 
eleven är åtskilda i rum men inte i tid (fjärrundervisning), eller är åtskilda i 
både rum och tid ( distansundervisning). 

1(2) 
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Anmälan av ordförandebeslut om fjärr- och 
distansundervisning, Önnerödsskolan klass 9A 

och 9B till och med den 1 oktober 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för utbildning, kultur och fritid 

RHÄRRYDA 
-KOMMUN

Datum 
2021-09-30 

Väl färdsnämnden 

Diarienummer 
2021 VFN423 611 

Ordförandebeslut - Förlängning av beslut, Önnerödsskolan 
klass 9A och 98, tillfällig och delvis stängning inom skolområdet 
enligt förordning 2020:115 

I 29 kap. 29 § skollagen (2010:800) ges regeringen möjlighet att, vid 
extraordinära händelser i fredstid som har betydande inverkan på 
möjligheten att under viss tid erbjuda utbildning eller annan verksamhet, 
meddela de föreskrifter som behövs för att tillförsäkra barn och elever den 
utbildning och annan verksamhet de har rätt till. Sådana föreskrifter finns i 
förordningen (2020: 115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid 
spridning av viss smitta. Av 2 § förordningen (2020: 115) framgår att en 
huvudman tillfälligt kan stänga eller delvis stänga en skola bland annat om: 

- en huvudman efter samråd med smittskyddsläkare håller eller har
hållit en skolenhet stängd eller delvis stängd som en åtgärd för att
motverka spridning av det virus som orsakar covid-19.

Av 7 § samma förordning framgår bland annat att en huvudman för 
grundskolan får besluta att elever ska ges undervisning där läraren och 
eleven är åtskilda i rum men inte i tid (fjärrundervisning), eller är åtskilda i 
både rum och tid ( distansundervisning). 

På Önnerödsskolan i klass 9A och 9B finns det elever med konstaterad 
smitta av covid-19. Ordförande i välfärdsnämnden fattade den 27 september 
2021 ett ordförandebeslut om att klass 9A och 9B på Önnerödsskolan skulle 
undervisas via fjärr- och distansundervisning från och med den 27 
september till och med den 29 september 2021. Detta efter samråd med 
Smittskydd Västra Götaland. Utifrån rådande smitta i klasserna bedömer 
huvudmannen att klass 9A och 9B på Önnerödsskolan ska fortsatt 
undervisas via fjärr- och distansundervisning. Skolledning och medicinskt 
ledningsansvarig (MLA) har informerat Smittskydd Västra Götaland som 
rekommenderar att klass 9A och 9B på Önnerödsskolan fortsätter med fjärr
och distansundervisning till och med den 1 oktober 2021. 

Huvudmannen har med anledning av den uppkomna situationen därför 
bedömt att Önnerödsskolan ska tillfälligt och delvis hållas stängd från och 
med 30 september till och med den 1 oktober 2021. Beslutet avser endast 
klass 9A och 9B på skolan. Åtgärden vidtas för att motverka spridning av 
covid-19. Trots beslut om stängning av skolenhet ska eleverna totalt sett få 

1(2) 
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Anmälan av delegationsbeslut från sektorn för 
utbildning, kultur och fritid 2021 
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Sektorn för utbildning, kultur och fritid Sq HARRYDA 

''OUN 

Datum 2021-10-1I Dnr 2021 VFN32 002 

Anmälan av delegations beslut till Välfärds nämnden 2021-10-20 

Beslutsfattare 

Carina Torstensson 

Marie Westergård 

Beslut 

!Anställning av lärare och förskollärare utan behörighet och 

I legitimation 

I Lokalbidrag 
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Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg 
med anledning av tillsyn på enheten för barn 

och unga 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sektorn för socialtjänst 
Ulrika Oschmann Pratz 
 
 
 
 
 
 Datum   
 2021-10-08   
 

 
 
 
 
Välfärdsnämnden 
 
 
 
Diarienummer 
2021VFN438 709 

 

 

 

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med anledning av 
tillsyn på enheten för barn och unga 
 
Förslag till beslut 
Välfärdsnämnden antar Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg med 
anledning av tillsyn på enheten för barn och unga från sektorn för 
socialtjänst som sitt eget yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, dnr 
3.5.1-35901/2021-3. 
 
Sammanfattning av ärendet  
Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har meddelat Välfärdsnämnden att 
de inlett en tillsyn enligt 13 kap 1 § socialtjänstlagen (2002:453), SoL. IVO 
initierade tillsynen med anledning av ett klagomål från enskild.  
 
IVO begär med stöd av 13 kap 5 § SoL att Härryda kommun inkommer med 
kopia på beslut som är fattade för den enskilde. Besluten det gäller är: 

- beslut med avslag på 6 månaders vistelse på HVB, samt  
- beslut om bifall på 1 månads vistelse på HVB. 

 
IVO ger även Härryda kommun möjlighet att yttra sig över deras underlag i 
ärendet samt de handlingar som omfattas av IVO:s begäran av uppgifter från 
Härryda kommun.  
 
Den 7 oktober skickades de handlingar IVO begärt från kommunen. Utöver 
begärda handlingar skickades även ett överklagande från den enskilde samt 
två beslut om bifall som fattats efter det att meddelande om tillsyn och 
begäran om handlingar inkommit. Besluten det gäller är:  

- ordförandebeslut om bifall för placering på HVB som gäller från och 
med den 1 oktober 2021 till och med den 5 oktober 2021 

- beslut om bifall för placering som gäller förlängd placering på HVB 
från och med den 5 oktober 2021 till och med den 31december 2021 

 
Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse 8 oktober 2021 
 Yttrande från sektorn för socialtjänst 
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 Klagomål inkommit till Välfärdsnämnden den 1 oktober 2021 
 Tjänsteanteckning från IVO inkommit den 1 oktober 2021  
 Handlingar enligt IVO:s begäran  
- Beslutsunderlag och beslut daterat den 24 augusti 2021 
- Den enskildes överklagan daterad den 27 september 2021 
- Ordförandebeslut daterat den 29 september 2021 
- Tjänsteutlåtande och beslut daterat den 4 oktober 2021 samt 5 

oktober 2021 
 
Paragrafen justeras omedelbart. 

 
 

 
 
 
 
Lena Lager  Susanne Grabe 
Sektorschef Verksamhetschef 
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