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Vi vill nå längre. Tillsammans.
I

dag är vi 14 västsvenska kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund. Vi driver
utveckling, utbyter erfarenheter och skapar tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodals bästa.
Fokus är att jobba med det som vi gör bättre tillsammans än i varje kommun för sig. Med
andra ord vill vi nå längre. Tillsammans.
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005, som ett resultat av att Västra Götalandsregionen
hade bildats några år tidigare. Idag är vi ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra
Götaland – med uppgift att ta tillvara våra medlemskommuners intressen i delregionen. Enligt
förbundsordningen är det grundläggande syftet med kommunalförbundet att stärka Fyrbodal
och samverka kring utveckling och effektivt resursutnyttjande. I uppdraget ligger också att vara
länken mellan kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär
bland annat att föra information i båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i
syfte att skapa en kraftfull utveckling i Fyrbodal.

Vår vision:
Det goda livet

Som ett av fyra regionala förbund i Västra
Götalandsregionen är utgångspunkten för
allt vårt arbete den gemensamma visionen
om Det goda livet. Visionen beskriver vad
ett gott liv innebär för invånarna i Västra
Götaland och vägen dit förutsätter en
hållbar utveckling – ur ett ekonomiskt,
ekologiskt och socialt perspektiv.

Fyrbodals möjligheter och utmaningar
F
yrbodal är en mycket varierad delregion i Västra Götaland, med städer och landsbygd, hav
och sjöar, närhet till Norge och kommunikationsnav kopplade till E6 och E45. Här finns hög
kompetens, starka nätverk, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska
livsmiljöer. Fler än 4 av 5 invånare säger att de är nöjda med platsen där de bor.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodal en rad utmaningar som hänger ihop med vår
geografi och historiska utveckling. Vi har exempelvis en obalans mellan glesbygdskommuner och
utbildnings- och industrikommuner. För hela Fyrbodal innebär det bland annat lägre utbildningsnivå än riksgenomsnittet, en traditionell arbetsmarknad med flest kvinnor i vårdyrken och flest
män inom byggsektorn och industrin samt en hög andel arbetssökande. Befolkningsprognosen
pekar mot att vi kommer att bli 30 000 fler invånare inom 20 år och det sker i huvudsak genom
inflyttning av u
 trikes födda.
Det här är utmaningar som kräver medvetna satsningar på att jämna ut skillnader och stärka samarbetet mellan såväl invånare som privata och offentliga aktörer. Vi måste agera regionalt, men
också jobba för att skapa konkurrenskraft nationellt och internationellt. Vi måste fortsätta utveckla
förutsättningarna för affärer och tillväxt i vår delregion. Och vi måste fortsätta utveckla skolan och
motivera till studier samt bygga livsmiljöer för framtidens invånare. De horisontella kriterierna såsom jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt arbete.

Styrande dokument
Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen:
•

Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

•

Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014–2020

Vägledande dokument
Verksamhetsplanen bygger även på följande vägledande dokument:
•

Vision Västra Götaland - Det goda livet

•

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020)

•

Västra Götalands regionala kulturplan 2016–2019

•

Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen

VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal
Regionfullmäktige antog VG2020 hösten 2013. Eftersom detta är en gemensam strategi för
hela Västra Götaland har processen kring framtagandet gjorts i bred samverkan. Regionen,
kommunalförbunden, kommunerna och externa organisationer och myndigheter har varit
delaktiga i framtagandet. Utifrån VG2020 beslöt Fyrbodals kommunalförbund i maj 2014
att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor.
Organisationens uppdrag
Förutom det arbete som speglas av verksamhetsplanen har kommunalförbundets organisation i uppdrag att utreda, planera och bedöma de förslag som kommer från medlemskommunerna samt att utifrån omvärldsbevakning initiera utvecklingsinsatser. I många fall
leder detta arbete till förstudier och nya projekt som förstärker något av våra områden, i
andra fall kan beslutet bli att inte arbeta vidare med frågan. Oavsett utgången är arbetet
viktigt för att Fyrbodals kommunalförbund ska vara en kunskapsorganisation vilken arbetar
med de frågor som är mest angelägna för kommunerna.

Finansiella mål
Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina
uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovisning, med en effektiv resursanvändning och med
en god framförhållning inför förändrade finansiella
förutsättningar.
•

Att ha en budget i balans, intäkterna ska
överstiga kostnaderna.

• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på
10 %, nivån kan dock variera över tid
beroende av åtaganden som direktionen
finner angelägna.
•

Att ha en god likviditet så att det är möjligt
att både täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt
där förbundet är projektägare.

Fyrbodals kommunalförbund:
•

utgör tjänstemannastöd till politiska
beredningar och tjänstemannanätverk.

•

omvärldsbevakar och tar fram strategier,
riktlinjer, planer och rapporter.

•

tar initiativ till nya verksamheter, uppdrag
och projekt samt följer upp och utvärderar
dessa.

•

ansvarar för kontakt gentemot externa
organisationer, myndigheter och parter.

•

planerar och genomför kompetensutveckling
för kommunernas medarbetare.

Planen för 2018
Verksamhetsplanen presenteras på följande
sidor. Som komplement till verksamhetsplanen
finns separata aktivitetsplaner för 2018.
Mål, strategier och mätetal
I följande avsnitt redovisas mål, strategier och
mätetal kopplade till vägledande dokument.
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Övergripande mål:
Bra företagsklimat och ett starkt,
differentierat näringsliv

Mål

Strategier:
• Öka kommunernas service till företag

Mätetal:
• Minst 70% av kommunerna ska delta i servicemätningen Insikt

genom att stödja framtagning och imple-

(NKI) och därav ska 75% av deltagande kommuner ligga över det

mentering av de lokala näringslivsstrate-

nationella medelvärdet. (43% 2017)

Bra företagsklimat och ett starkt,
differentierat näringsliv

Övergripande mål:

gier som tagits fram i SKL:s utbildning
Förenkla Helt enkelt eller motsvarande.

• Minst 75% av kommunerna ska visa högre totalbetyg än
föregående år i Svenskt Näringslivs rapport om företagsklimat.

• Samordna kompetenshöjande insatser

(28,5% 2017)

samt utveckla hållbara arbetsmetoder och
digitala verktyg tillsammans med kommunerna för att utveckla ett bra företags-

• Tillväxtmedlen ska växlas upp med minst 50% i form av annan
finansiering.

klimat.
• Minst 80% av uppsatta indikatorer i projekt och verksamheter
• Driva en effektiv, samordnad hantering

finansierade av tillväxtmedel ska uppnås.

av tillväxtmedel. Syftet är att erbjuda
entreprenörer och företag tillgång till ett

• 50 pågående etableringsärenden ska leda till minst 5 etableringar

jämlikt, stabilt och tydligt system som

och 15 arbetstillfällen. Av dessa ärenden ska 10 vara inter-

främjar innovation, entreprenörskap och

nationella förfrågningar. Ett mätsystem för uppföljning av samtliga

företagande.

nyetableringar, varav andel genom Position Väst, ska tas fram.

• Driva offensiva satsningar för att attrahera investeringar och nyetableringar.
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Övergripande mål:
En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov

En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov

Övergripande mål:

Mål

Strategier:
• Skapa samverkan mellan utbildning,
arbetsmarknad och näringsliv kring

Mätetal:
• Öka tillgången till medarbetare med relevant kompetens till
riksgenomsnittet 3 på en skala 1-6. (2,8 2017)

kompetensförsörjning för privat och
offentlig sektor.

• 21% av befolkningen i åldern 25-64 år ska vara högskoleutbildade. (19,5% 2016)

• Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal
med rätt kompetens inom främst vård och

• Andelen förvärvsarbetande ska vara minst 76% av befolkningen.
(76% 2015)

omsorg, utbildning och teknik.
• Uppväxlingen av kommunala tillväxtmedel inom
• Driva en effektiv, samordnad hantering av
tillväxtmedel.

kompetensförsörjning ska vara minst 50%.
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Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur

Mål

Strategier:
• Ett samlat uppträdande och uthålligt

regional och nationell infrastrukturplan för väg, järnväg, it/

Götalandsregionen samt Traﬁkverket och

ﬁber, kollektivtraﬁk, sjöfart och cykel.

framtida infrastruktursatsningar.

En väl utvecklad infrastruktur

• Kartläggning av prioriterade objekt i Fyrbodal som inte är listade som brister i

påverkansarbete riktat till Västra
andra berörda myndigheter när det gäller

Övergripande mål:

Mätetal:

• Bevaka och agera i planering och
genomförande av de objekt i Fyrbodal
som finns upptagna i de nationella och
regionala infrastrukturplanerna 20182029.

• Utbyggd infrastruktur för cykelvägnät. Sammanlagd längd cykelväg per invånare
(meter/capita) ska vara högre än medelvärdet för motsvarande kommungrupper.
• Framtagande av material som åskådliggör möjligheterna till arbetspendling med
bil och kollektivtrafik för invånare i Fyrbodalsområdet. Kartmaterial som visar
skillnaden i antal arbetstillfällen som kan nås inom 45 minuter med bil resp.
kollektivtrafik.
• Antalet resor med kollektivtrafiken i Fyrbodalsområdet ska öka med tre procent
jämfört med 2016 års nivå. Kartläggning av andelen invånare med mindre än

• Stödja utvecklingen av hållbara transporter och möjliggöra fossilfritt resande i
hela Fyrbodal.
• Stödja en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet.

45 minuter till sin delregionala huvudort.
• Antal laddpunkter för elbilar ska öka med minst 300 jämfört med 2015 (78)
och antal tankställen för biogas ska öka med minst två (6 st år 2016).
• Andel bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas ska vara
högre än genomsnittet för motsvarande kommuner i landet.
• Andel hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling ska
öka. År 2020 är målet att minst nio av tio hushåll och företag ska ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s vid nedladdning.
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Övergripande mål:
Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan stad och land

Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan stad och land

Övergripande mål:

Mål

Strategier:
• Skapa och kommunicera en gemensam
framtidsbild.
• Skapa förutsättningar för ett ökat samspel
mellan stad och land.
• Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.

Mätetal:
• 14 av 14 kommuner ställer sig bakom den gemensamma
strukturbilden.
• Ökad tillgänglighet för studiedeltagande på universitet eller
högskolor för befolkningen 19–64 år.
• Minst 25 % av kommunerna ska ha beslutat att ta fram
träbyggnadsstrategi och 30 % ska ha utvärderat trä som
alternativ vid nybyggnation.

• Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande region inom skog och trä, med

• Minst ett samverkansprojekt inom skoglig biobaserad ekonomi ska

satsningar i nya bioekonomilösningar.

ha etablerats mellan kommuner, företag och akademi.

• Samverka för att etablera Fyrbodal som

• Minst tre av aktörerna som beviljas tillväxtmedel ska ha

en ledande maritim delregion med

medverkat till skoglig och/eller maritim biobaserad ekonomi-

lösningar inriktade på innovation samt

utveckling.

miljöanpassad och hållbar utveckling.
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Övergripande mål:
En stark och attraktiv gränsregion
Bild: Svinesundskommittén

Mål

Strategier:
• Underlätta för invånare och företag att

Mätetal:
• Ökat antal arbetspendlare över gränsen. (3 830 personer 2014)

leva och verka, studera, arbeta och bo
samt bedriva verksamhet i gränsregionen

En stark och attraktiv gränsregion

Övergripande mål:

Fyrbodal-Östfold.
• Göra det möjligt att resa fossilfritt i hela

• Antalet norska investeringar i Fyrbodal ska öka.
(272 arbetsställen 2015)
• Antal förstahandssökande till Högskolan Väst respektive till

Fyrbodal genom att bygga ut laddinfra-

Högskolan i Östfold ska öka.

struktur för elbilar och tankställen för

(6 650 sökande till Högskolan Väst, 6 433 till Högskolan i Östfold,

biogas.

2016)

• Skapa ett starkt gemensamt varumärke
(som fungerar internationellt).

• Antal laddpunkter för gränsregionen ska ha ökat med minst 1000
jämfört med 2015 och antal tankstationer för biogas ska ha ökat med
minst tre stycken.

• Bidra till en växande gränsöverskridande

(673 st laddpunkter och 9 st tankstationer 2015)

besöksnäring utifrån regionala och
nationella strategier.
• Utveckla samarbetsformer för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.

• Ett gränsöverskridande varumärkesarbete har inletts.
• Ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera
företagsetableringar är uppbyggt och i drift.
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Övergripande mål:
En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

Mål

Strategier:
• Öka kunskapen om kopplingen mellan
kommuners attraktivitet och kultur.
• Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.
• Främja ett närmare samarbete mellan

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

Övergripande mål:

kultur och näringsliv.
• Skapa strukturella möjligheter via sam-

Mätetal:
• Större aktiviteter ska utvärderas och 80% av deltagarna ska vara
nöjda och eller uppleva att de har nytta av innehållet i sitt arbete.
• Delta i Västra Götalandsregionens kulturella och kreativa
näringsarbete utifrån ett Fyrbodalsperspektiv.
• Aktivt deltagande i och genomförande av Västra Götalandsregionens kulturplan 2016-2019.
• Analysera spridningen av kultursatsningar i Fyrbodal.

verkan till kulturaktiviteter genom ökad
tillgänglighet, för alla åldrar.

• Tillväxtmedlen ska växlas upp med minst 50% i form av annan
finansiering.

• Driva en effektiv, samordnad hantering av
tillväxtmedel.

• Minst 80% av uppsatta indikatorer i projekt och verksamheter
finansierade av tillväxtmedel ska uppnås.
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Övergripande mål:
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Övergripande mål:
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Mål

Strategier:
• Stödja kommunernas socialtjänst, vård
och omsorg för god samverkan i gränssnittet mellan kommun, region och stat.
• Fungera som en regional stödstruktur för
kunskapsutveckling och samordning av
statliga satsningar/initiativ inom
socialtjänst samt angränsande hälso- och
sjukvård.
• Medverka till att kommunernas
socialtjänst samt vård och omsorg arbetar
kunskapsbaserat och innovativt.
• Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka
och på så sätt erbjuda invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt och rättssäkert sätt.
• Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och
kollegialt stöd.
• Stödja kommunerna i digital utveckling
och välfärdsteknologi.

Mätetal:
• 3 av 14 kommuner har kopplat sina kvalitetsledningssystem till den
gemensamma idéslussen på kommunalförbundet. (0 av 14 2016)
• 14 av 14 kommuner erbjuder Personligt ombud (PO) till personer med
psykisk funktionsnedsättning. (7 av 14, 2016)
• 8 av 14 av kommunerna har en samlad plan för personalens kompetensutveckling inom socialtjänstens område. (4 av 14, 2016)
• 5 av 14 kommuner arbetar på ett evidensbaserat sätt för att utveckla
verksamheten. (2 av 14, 2016)
• 8 av 14 kommuner arbetar med delaktighetsfrämjande metoder i socialtjänsten. (4 av 14, 2016)
• 5 av 14 kommuner använder ett strukturerat arbetssätt vid utredningar
av individens behov. (2 av 14, 2016)
• 10 av 14 kommuner har styrande dokument om e-hälsa och välfärdsteknik. (6 av 14 kommuner 2017)
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Övergripande mål:
God och jämlik hälsa för
barn och unga

Mål

Strategier:
• Stödja kommunernas hälsofrämjande
arbete för barn och unga genom att verka

Mätetal:
• Öka andelen grundskoleelever med behörighet till nationellt program i
gymnasieskolan. (86% 2016)

för implementering av kunskapsbaserade
metoder/arbetssätt.

• Öka andelen gymnasieelever med examen inom 4 år. (71% 2016)

• Verka för god samverkan och erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.

• Minska andelen ungdomar upp till 24 år som varken studerar och/
eller arbetar. (9% 2016)

God och jämlik hälsa för
barn och unga

Övergripande mål:

• Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.
• Stödja kommunernas arbete med att alla
barn och ungdomar ska ha lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett
förutsättningar.

• Samtliga kommuner som har avtal med Hälsokällan (13 av 14) ska
ha deltagit i aktiviteter. Deltagarna ska vara nöjda och eller uppleva
att de har nytta av innehållet i sitt arbete.

Budget 2018-2020 Basverksamheten
2018

2019

2020

8 910 000

9 180 000

9 450 000

270 000

270 000

270 000

40 000

40 000

40 000

SUMMA INTÄKTER:

9 220 000

9 490 000

9 760 000

Personalkostnader

- 6 160 000

- 6 370 000

- 6 570 000

Bilersättningar

- 220 000

- 220 000

- 220 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 360 000

- 365 000

- 370 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Administrativa fasta kostnader

- 570 000

- 910 000

- 910 000

- 1 325 000

- 1 200 000

- 1 210 000

SUMMA KOSTNADER:

- 8 835 000

- 9 265 000

- 9 480 000

BERÄKNAT RESULTAT:

385 000

225 000

280 000

Medlemsavgift 33 kr * 270 000 inv. + 3% index från 2019
Övriga intäkter
Ränteintäkter

Administrativa rörliga kostnader

