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Summering & framtid



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.



Förbundsordningen 
utgör grunden.
”Förbundet har som ändamål att verka för samarbete över 

kommungränserna i Göteborgsregionen. Verksamheten 

inom förbundet ska, inom ramen för den kommunala 

självstyrelsen, vara till kommunal nytta och skapa 

mervärde för medlemmarna. Verksamheten ska bidra till 

att stärka Göteborgsregionen regionalt, nationellt och 

internationellt.”



Vi arbetar inom följande områden
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GR finns för att 
kommunerna vill det.



Här gör GR skillnad
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GR:s strategiska inriktning 2020-2023

Sex utmaningar:

• Fysisk planering

• Utbildning och kompetensförsörjning

• Näringslivsutveckling

• Digital transformation

• Social sammanhållning och trygghet

• Klimat och miljö



Samverkan är vår metod.



Mötes-

platsen

Resultat

Från idé till resultat

Basverksamhet



Forskar, analyserar, 

omvärldsbevakar

Tar fram modeller och 

samverkansplattformar

Kompetensutvecklar

Initierar och driver 

utvecklingsprojekt

Skapar ytor för 

erfarenhetsutbyte

Förändrar på 

struktur/systemnivå
GR:s verktygslåda



En samverkansplattform som främjar 
tillgängliga boendemiljöer och 
välfärdstekniktjänster.

Möjliggör digital transformation inom 
välfärdsområdet.

Aktiv samverkan mellan kommuner, näringsliv, 
akademi och civilsamhälle – en grogrund för  
utvecklingsarbete och kunskapsutveckling.

Mer fokus framöver på flexibla och mobila 
arbetsformer. Angeläget att möta upp och ge 
stöd i kommunernas lokala arbete.



Forskar, analyserar, 

omvärldsbevakar

Tar fram modeller och 

samverkansplattformar

Kompetensutvecklar

Initierar och driver 
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Skapar ytor för 

erfarenhetsutbyte

Förändrar på 

struktur/systemnivå



Vilken position tar 
kommunerna?



Varför tar det så lång tid?



…att veta mest om 

hur man använder 

digitaliseringens 

möjligheter ?

Sverige ska bli bäst i världen på….

…att använda 

digitaliseringens 

möjligheter.*

* Digitaliseringsstrategin maj 2017





System och Implementeringsstöd av Välfärdsteknik 

Gemensamma avtal Gemensamma experter på 
välfärdsteknik

Stöd med förändringsledning och implementering av 
välfärdsteknik



System och implementeringsstöd
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Test och innovation

▪ Skaraborgs 
hälsoteknikcentrum

▪ VGR innovationsplattform

▪ AllAgeHub

▪ iCare4 Fyrbodal

▪ Övriga innovatörer
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Juridik Guider och mallar
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” Det gäller att vara 
uthålligt otålig ”



Tack!



Kontakt
Helena Söderbäck, Förbundsdirektör

Götebrorsregionen

helena.soderback@goteborgsregionen.se

Mobil: 0706 322484

mailto:helena.soderback@goteborgsregionen.se

