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• Remiss EU:s sammanhållningspolitik. Regional arbetsgrupp
bildats – VäReg.
• Ny digitaliseringssamordnare, socialstrateg, utvecklare kurser
och konferenser och medarbetare Position Väst har börjat
sina tjänster.
• Fortsatt implementering av ny organisation.
• Upphandling för kommunikation och marknadsföring är klar,
leverantör Bozzanova.
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• Kurser och konferenser har genomfört 3 kurser (5 kursdagar)
med totalt 42 deltagare från kommunerna.
• I samverkan kring samhällsorientering för nyanlända har en
gemensam digital utvärdering tagits fram. Arbete med en
metodhandledning för samhällskommunikatörer har initierats.
• Antagning Fyrbodal har arbetat med slut- och
reservantagningen samt avslutat föregående antagningsår
och påbörjat arbetet med nästa års antagning – bland annat
har en gemensam planeringsdag med Göteborgsregionens
antagningsenhet genomförts.

Övergripande mål:
Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv
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1. Bra företagsklimat och
ett starkt differentierat näringsliv
Strategi 1: Öka kommunernas service till företag
genom att stödja framtagning och implementering
av de lokala näringslivssatsningarna.

Strategi 2: Samordna kompetenshöjande insatser
samt utveckla hållbara arbetsmetoder och digitala
verktyg.

• Kartläggning av förvaltningsövergripande arbete
pågår.

• I samråd med yrkesfiskare svarat på remisser
angående förslag från Europaparlamentets och
rådets förordning dels angående nya
Fiskerikontrollen och dels förslag till kommande
Europeiska havs- och fiskerifonden 2021-2027

• Nätverksmöte med näringslivsutvecklarna, fokus
bättre företagsklimat.

1. Bra företagsklimat och
ett starkt differentierat näringsliv
Strategi 3: Driva en effektiv, samordnad hantering
av tillväxtmedel.

Strategi 4: Driva offensiva satsningar för att
attrahera investeringar och nyetableringar.

• Projektet Green innovation, Drivhuset, har
beviljats.

• Position Väst har deltagit i fastighetsmässan
Stockholm Business Arena samt
FranchiseTorgets event i Trollhättan.

• Projektansökningar tillväxtmedel för 2019 och
framåt har börjat komma in.
• Framtagandet av upphandlingsunderlag för
affärs- och företagsutveckling Fyrbodal 20192020 med option 1+1 år har påbörjats.

• Både Skaraborg och Sjuhärad har etablerat
egna etablerings- och investeringskontor.
• 2 etableringsärenden klara under perioden.
TechRoi Fuel Systems och Nanosized.
• Fyra nya ärenden har kommit in till Position Väst
under perioden, varav två internationella.
Sammantaget hanteras i nuläget 35 ärenden.

Övergripande mål:
En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov
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2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov
Strategi 1: Skapa samverkan mellan utbildning,
arbetsmarknad och näringsliv kring
kompetensförsörjning för privat och offentlig sektor.
• Praktiksamordning:

• Nya piloter i bland annat Åmåls kommun och
Orust kommun. Sammanlagt 18 skolenheter
deltar i pilotform.
• För hösten -18 fördelar verktyget ca 1000
praktikplatser, allt från grundskolans praoplatser
till högskolans VFU-platser.

•

Teknikcollege:
•
•

Rekrytering av ny processledare pågår.
Ansökan om Lokalt college i Dalsland påbörjad.

•

Vård- och omsorgscollege:
•
•
•

Ett tredje lokalt college, Strömstad och Tanum är klara med sin
ansökan om lokal certifiering.
Åmål har påbörjat en ansökan om att ansluta till lokalt college
Fyrbodal Öst (Bengtsfors, Dals Ed, Kunskapsförbundet Väst,
Mellerud, Trollhättan och Vänersborg).
Den regionala ansökan om återcertifiering är klar.

•

Projekten Scandinavian Science Cluster (SSC),
Collegesamverkan VG och KOBRA är avslutade.

•

Nytt samverkansavtal gällande vuxenutbildning och
yrkeshögskoleutbildning framtaget.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov
. Strategi 2: Stödja kommunerna i arbetet med att säkerställa
tillgången till behörig personal med rätt kompetens inom främst
vård och omsorg, utbildning och teknik.
• Arbetsgrupper i lokala Vård- och omsorgscollege
arbetar under temat ”Marknadsföring”, på olika
sätt för att få fler sökande till utbildningar inom
vård- och omsorg.
• Projektansökan till RUN för förstärkning av
kompetensförsörjningsarbetet med fokus på
hållbara strukturer och kompetensförsörjning i
landsbygder.
• Gemensam inventering av rekryterings- och
kompetensbehov på både kort och lång sikt har
genomförts av personalcheferna i Fyrbodal.

•
•

Branschråd inom hotell och restaurang startas
upp.
Undersöka möjligheten till att genomföra en
förstudie kring Samverkan Skola Arbetsliv
(SSA).

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov
Strategi 3: Driva en effektiv, samordnad hantering
av tillväxtmedel.

• Framtagande av projektansökan för utökat
uppdrag inom kompetensplattformen har
påbörjats.

Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur
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3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 1: Ett samlat uppträdande och uthålligt
påverkansarbete riktat till Västra
Götalandsregionen, Trafikverket med flera, när det
gäller framtida infrastruktursatsningar.
• Fyrbodal är aktiva i hur olika åtgärder planeras
och hanteras i innevarande planperiod (20182029) genom möten och lämnande av
synpunkter.

Strategi 2: Bevaka och agera i planering och
genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns
upptagna i de nationella och regionala
infrastrukturplanerna.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 3: Stödja utvecklingen av hållbara
transporter och möjliggöra fossilfritt resande i hela
Fyrbodal.

Strategi 4: Stödja en IT-infrastruktur med hög
kvalitet för alla och som främjar hållbarhet.

• Fyrbodal deltar aktivt, och erbjuder sig också att
vara testarena för olika aktiviteter kring mobilitet
på landsbygder samt utvecklad kollektivtrafik.

• Ny digitaliseringssamordnare har börjat.

• Fyrbodal håller delregionala kollektivtrafikråd,
DKR, med regelbundenhet. Där diskuteras
kollektivtrafikens status och utveckling samt
förankras gemensamma ställningstaganden
kring remisser och strategiska
kollektivtrafikfrågor.

Övergripande mål:
Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel mellan stad och land
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4. Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan stad och land
Strategi 1: Skapa och kommunicera en gemensam
framtidsbild.

• Första mötet med nätverket för
samhällsplaneringschefer har genomförts. 13 av
14 kommuner var representerade vid mötet i
september.
• Deltar i VGR:s regionala strukturbildsarbete.
• Rapporten Resursbaser och styrkeområden i
Fyrbodal är under framtagande.

Strategi 2: Skapa förutsättningar för ett ökat
samspel mellan stad och land.

4. Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan stad och land
Strategi 3: Skapa förutsättningar till livslångt
lärande oavsett bostadsort.

• Slutsatser från projektet Collegesamverkan
gällande grönt college implementeras i
kompetensplattformsarbetet.

Strategi 4: Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande region inom skog och trä, med satsningar i
nya bioekonomilösningar.

4. Hållbar landsbygdsutveckling med väl
fungerande samspel mellan stad och land
Strategi 5: Samverka för att etablera Fyrbodal som
en ledande maritim delregion med lösningar
inriktade på innovation samt miljöanpassad och
hållbar utveckling.

Övergripande mål:
En stark och attraktiv gränsregion
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5. En stark och attraktiv gränsregion
Strategi 1: Underlätta för invånare och företag att
leva och verka, studera och bo, samt bedriva
verksamhet i gränsregionen Fyrbodal-Östfold.
• Svinesundskommittén har påbörjat en ansökan
om samverkansformerna mellan
kommunalförbundet och Svinesundskommittén i
syfte att tydliggöra uppdrag och
gränsdragningar.

Strategi 2: Göra det möjligt att resa fossilfritt i hela
Fyrbodal genom att bygga ut laddinfrastruktur för
elbilar och tankställen för biogas.

5. En stark och attraktiv gränsregion
Strategi 3: Skapa ett gemensamt varumärke (som
fungerar internationellt).

• Via remissen EU:s sammanhållningspolitik har
etablering av ”mega-region” (Western
Scandinavia) lyfts.

Strategi 4: Bidra till en växande
gränsöverskridande besöksnäring utifrån regionala
och nationella strategier.

5. En stark och attraktiv gränsregion
Strategi 5: Utveckla samarbetsformer för att
attrahera företagsetableringar i gränsregionen.

Övergripande mål:
En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
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6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 1: Öka kunskapen om kopplingen mellan
kommuners attraktivitet och kultur.

Strategi 2: Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.

• Kompetenshöjande studieresa med nätverket för
kulturansvariga till Halmstads kommun och
Wanås Konst, 5-6 september. Inspirerande
möten som gav konkreta tips på hur en kommun
kan jobba mer aktivt med offentlig konst.

.

• Planering av årets seminarium inom Attraktiva
kommuner. Tisdag 13 november i Trollhättan
med temat ”Vem ska bestämma vilken konst vi
ska ha? Om armlängds avstånd och
medborgardialog.”

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 3: Främja ett närmare samarbete mellan
kultur och näringsliv.

Strategi 4: Skapa strukturella möjligheter via
samverkan till kulturaktiviteter genom ökad
tillgänglighet, för alla åldrar.

• Planering av en heldag om Kulturella och
kreativa näringar, gemensam för Fyrbodals
näringslivsutvecklare och kulturansvariga.

• Informationskväll för föreningslivet, med
anledningen av utlysningen av programmet
Socialt entreprenörskap (VGR). Coompanion
informerade och gav stöd till föreningarna.
• Initierat en extern kartläggning och utredning
kring kulturkollo i Fyrbodals regi.

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 5: Driva en effektiv, samordnad hantering
av tillväxtmedel.

• Löpande beredning av inkomna ansökningar av
förstudiemedel och tillväxtmedel.
• Arbetet med att se över beredningen av
tillväxtmedel från 2019 pågår.

Övergripande mål:
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
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7. Invånarna ska erbjudas en god,
jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst,
vård och omsorg
Strategi 1: Stödja kommunernas socialtjänst, vård
och omsorg för god samverkan i gränssnittet
mellan kommun, region och stat.

Strategi 2: Fungera som en regional stödstruktur
för kunskapsutveckling och samordning av statliga
satsningar/initiativ inom socialtjänst samt
angränsande hälso- och sjukvård.
• Socialcheferna har antagit en reviderad och
uppdaterad strategi för kompetens, titulatur och
kompetensutveckling inom området
funktionshinder.

7. Invånarna ska erbjudas en god,
jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst,
vård och omsorg
Strategi 3: Medverka till att kommunernas
socialtjänst samt vård och omsorg arbetar
kunskapsbaserat och innovativt.

Strategi 4: Identifiera och utreda områden där
kommunerna kan samverka och erbjuda invånarna
likvärdiga insatser på ett kostnadseffektivt och
rättssäkert sätt.

• Startat forskningscirkeln ”att leda på natten”.

•

• Anbud om uppdragsutbildningar har inkommit.
Högskolan Väst har tilldelats ”Systematisk
uppföljning” och Karlstad universitet ”Att i
vardagen stödja personer med psykiska
svårigheter och samtidigt missbruk”.

Socialcheferna har identifierat behov av samverkan
kring trygghetslarm och trygghetsskapande teknik
vilket tas vidare.

•

Påbörjat revidering och utveckling av
kompetensförsörjningsprogrammet för hela IFO, individ
och familjeomsorgen.

7. Invånarna ska erbjudas en god,
jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst,
vård och omsorg
Strategi 5: Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt
stöd.

Strategi 6: Stödja kommunerna i digital utveckling
och välfärdsteknologi.

• Gett kommunledning och socialtjänstledning
stöd i arbetet inom området Våld i nära
relationer.

• Möte om välfärdsteknologi och upphandling av
denna i olika nätverk som kvalitets- och
utvecklingsnätverket, vård och omsorgschefer
och funktionshindernätverk.

• Nätverksmöte med rehabchefer, IBIC-ansvariga
(individens behov i centrum), kvalitets- och
utvecklingsansvariga med flera har genomförts.
• Genomfört kunskapsnätverksmöte för de av
socialcheferna och IFO-cheferna utsedda
grupperna, kollegialt alt. ämnesvis.
• Nätverksmöte med socialchefer resp
socialnämndsrepresentanter. Stort fokus på nya
lagen om in- och utskrivning.

Övergripande mål:
God och jämlik hälsa för barn och unga
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8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 1: Stödja kommunernas hälsofrämjande
arbete för barn och unga genom att verka för
implementering av kunskapsbaserade metoder.

• Barnahus Fyrbodal och FoU har initierat ett ev
forskningsprojekt kring Barnahus InsatsModell
(BIM- en arbetsmetod).
• Hälsokällan har firat 15-årsjubileum med stort
tårtakalas och många gratulanter.
• Hälsokällans Idébytardag med 180 deltagare i
ett brett program med 70 olika seminarier med
fokus på insatser för barn och unga.

Strategi 2: Verka för god samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.

• Nätverksträffar med personer som arbetar med
det kommunala aktivitetsansvaret (KAA) har
genomförts, nu stort fokus på att ta fram riktlinjer
för väl fungerande uppdrag.

8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 3: Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.

• Utbildning kring horisontella principer för
samtliga projektmedarbetare i projektet En skola
för alla.
• Deltagande i regional samverkansgrupp inom
ramen för Kraftsamling fullföljda studier.

Strategi 4: Stödja kommunernas arbete med att
alla barn och ungdomar ska ha lika rättigheter,
skyldigheter och möjligheter oavsett förutsättningar.
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Budget
1801-1812
Medlemsavgift 33 kr/inv

Utfall
1807-1809

Utfall
1801-1809

Prognos
1810-1812

Beräknat
resultat
1801-1812

Acc utfall/
Budget
1801-1809

Acc utfall/
budget
1801-1812

8 910

2 241

6 724

2 241

8 965

75%

101%

Övriga intäkter

270

17

56

17

73

21%

27%

Ränteintäkter

40

1

5

5

10

13%

25%

9 220

2 259

6 785

2 263

9 048

74%

98%

- 6 160

- 807

- 3 537

- 1 693

- 5 230

57%

85%

Bilkostnader

- 220

- 58

- 109

- 75

- 184

50%

84%

Politiska arvoden, ordförande och
revision

- 360

- 59

- 236

- 85

- 321

66%

89%

Möteskostnader politiker och
tjänstemän

- 100

- 10

- 72

- 30

- 102

72%

102%

Konsultkostnader

- 100

- 38

- 237

- 20

- 257

257%

257%

Administrativa fasta kostnader

- 570

- 174

- 474

- 185

- 659

83%

104%

Administrativa rörliga kostnader

- 1 325

- 260

- 822

- 467

- 1 289

62%

97%

Summa kostnader tkr

- 8 835

- 1 406

- 5 487

- 2 555

- 8 043

62%

91%

385

853

1 298

- 292

1 005

Summa intäkter tkr
Personalkostnader

Resultat tkr
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1801-1809
Projektbidrag

1701-1709

16 878

17 303

EU-bidrag

1 787

1 656

Ersättning för uppdrag

3 007

4 104

87

237

Summa intäkter tkr

21 759

23 300

Personalkostnader

- 13 379

- 13 053

- 202

- 227

- -4 597

- 5 702

- 650

- 715

- 2 931

- 3 603

- 21 759

- 23 300

0

0

Övriga intäkter

Bilkostnader
Konsultkostnader
Administrativa fasta kostnader
Administrativa rörliga kostnader

Summa kostnader tkr
Resultat tkr

