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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
bildats några år tidigare. I dag är vi ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland –
med uppgift att ta tillvara våra medlemskommuners intressen i delregionen samt att utgöra en
delregional resurs för strategisk samordning och utveckling.
Enligt förbundsordningen är uppdraget att stärka Fyrbodal och vara länken mellan kommunerna
och regionen samt att sörja för en dynamisk växelverkan. Det innebär bland annat att föra information i båda riktningarna och att vara pådrivande.
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Vår vision:
Det goda livet

Som ett av fyra delregionala förbund i
Västra Götaland är utgångspunkten för allt
vårt arbete den gemensamma v isionen om
Det goda livet. Visionen beskriver vad ett
gott liv innebär för invånarna i V
 ästra Göta
land och vägen dit förutsätter en h
 ållbar
utveckling – ur ett ekonomiskt, e kologiskt
och socialt perspektiv.
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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 fyra av fem 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 större och mindre kommuner. Till det kommer utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, omställning till fossilfria
transporter och hållbar tillväxt. Befolkningsprognosen pekar mot att vi kommer att bli 30 000 fler
invånare inom 20 år och det sker i huvudsak genom inflyttning.
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 öka sammanhållningen,
skapa en gemensam vision för vår delregion och ytterligare stärka våra styrkeområden. De horisontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt
arbete.
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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
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VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal
Regionfullmäktige antog VG2020 hösten 2013. Regionen, kommunalförbunden, kommunerna samt externa organisationer och myndigheter har varit delaktiga i framtagandet. Utifrån
VG2020 beslöt Fyrbodals kommunalförbund i maj 2014 att särskilt lyfta fram 20 av de 32
prioriterade frågor som Beredningen för hållbar utveckling, BHU, valt ut.
Organisationens uppdrag
Fyrbodals kommunalförbund ska vara en kunskapsorganisation som arbetar med de frågor
som är mest angelägna för kommunerna. 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 de fall förslagen ligger i linje med vår genomförandeplan kan de leda
till förstudier, projekt eller nya verksamheter. De genomförs av kommunalförbundet eller i
samverkan med externa aktörer och utvärderas.
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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 procent, 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.
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med
minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna
och Västra Götalandsregionen bidrar med.
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Finansiering
Förbundets basverksamhet finansieras av medlems
kommunerna. Medlemsavgiften indexregleras årligen, för
2019 är avgiften 34 kronor per invånare.
Förbundets projekt och verksamheter har särskild finansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga
program, Västra Götalandsregionen,staten och medlemskommunerna.
Förbundet erhåller årligen 10,5 mkr i regionala tillväxt
medel från Västra Götaland under förutsättning att
medlemskommunerna växlar upp medlen med motsvarande belopp. Utöver dessa 10 mkr erhåller förbundet 500
tkr för analyser och förstudier som inte kräver medfinansiering. Budgeten för 2019 uppgår till 20,5 mkr, vilket
kräver en finansiering som motsvarar 37 kr/inv i Fyrbodal.
Tidigare år har medel från förra programperioden kunnat
användas, varför kommunerna debiterats 35 kr/inv. Dessa
medel är dock förbrukade efter 2018.
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Fyrbodals kommunalförbund:
•

utgör tjänstemannastöd till arbetsutskott
och direktion samt ordförande- och tjänste‑
mannanätverk.

•

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

•

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

•

för dialog med och utgör en länk mellan
kommunerna och organisationer, myndigheter och andra aktörer.

•

planerar och genomför kompetensutveckling
för kommunernas medarbetare.
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Övergripande mål:
Bättre företagsklimat och ett
starkt näringsliv
11

Mål

Strategier:
1. Öka takten i implementeringen av lokalt
framtagna näringslivsstrategier.

Bättre företagsklimat och ett starkt
näringsliv

Övergripande mål:

2. Driva en effektiv, samordnad hantering
av tillväxtmedel för att erbjuda entre-

Mätetal:
1. a) Minst [x] antal efterfrågade kompetenshöjande insatser för
kommunala tjänstemän ska delfinansieras och genomföras. b)
En delregional näringslivsstrategi är framtagen.
2. a) Minst 80 procent av uppsatta indikatorer i projekt och verk-

prenörer och företag tillgång till ett

samheter finansierade av tillväxtmedel ska uppnås. 		

kompetent, jämlikt, robust och tydligt

b) Andelen företag som fått stöd av innovationsstödsystemets

innovationsstödsystem som främjar

aktörer ska öka i jämförelse med 2017. 				

innovation, entreprenörskap och företa-

c) Andelen kvinnor som fått stöd av innovationsstödsystemet ska

gande.

öka i jämförelse med 2017. 					

3. Driva samordnade offensiva satsningar
för att attrahera investeringar och före-

d) Minst 50 procent av beviljade projekt ska vara treåriga.
3. a) Minst 50 etableringsärenden ska hanteras, varav 20 interna-

tagsetableringar inom områden där vi

tionella.

har internationell konkurrenskraft.

b) Ett mätsystem för samtliga företagsetableringar ska implementeras, där det framgår vilka som hanterats av Position Väst.
c) Tydliga branschinriktade värdeerbjudanden är framtagna.
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2

Övergripande mål:
En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov
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En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov

Övergripande mål:

Mål

Strategier:
1. Skapa förutsättningar för bättre match-

Mätetal:
1. a) Tillgången till medarbetare med efterfrågad kompetens inom vård

ning mellan utbildning och arbetsmark-

och omsorg, utbildning och teknik ska följas upp.

nadens kompetensbehov genom sam-

b) Antalet certifierade utbildningsanordnare och inriktningar på ut-

verkansarenor, omvärldsbevakning och

bildningar inom Teknikcollege och Vård- och omsorgscollege ska öka.

förstudier/projekt på delregional och

c) Projektverksamhet för att stödja arbetet mellan utbildningsaktörer

regional nivå.

och arbetsliv är påbörjat.

2. Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal med rätt kompetens på gymnasieoch högskolenivå.
3. Stödja kommunernas arbete med att

d) Delta och stötta arbetet med etablering och utveckling av college
för gröna näringar.
2. a) Tillgång till medarbetare med rätt kompetens på gymnasial- och
eftergymnasial nivå.
b) Vara drivande kring etablering och utveckling av lärcentra.

underlätta ungdomars och nyanländas

c) Ändamålsenliga systematiska former för samverkan är framtagna

insteg på arbetsmarknaden.

och etablerade med Kommunakademin Väst.

4. Skapa förutsättningar för att öka utbild-

3. a) Andel av befolkningen som förvärvsarbetar ska följas upp.*		

ningsnivån genom att stödja samord-

b) Andelen nyanlända som är etablerade på arbetsmarknaden 90

ning inom och mellan utbildningsområ-

dagar efter avslutad etableringsplan ska följas upp.

den.

c) Andelen ungdomar (19-24 år) som varken studerar eller arbetar
ska följas upp.
4. Andel av befolkningen (19-64 år) som har gymnasieutbildning samt
andel av befolkningen (25-64 år) som har högskoleutbildning har ökat
över tid.
*Drygt tre procent fler som förvärvsarbetar om statistik för gränspendling till Norge räknas med.
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Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur
15

Mål

Strategier:
1. Stödja utvecklingen av hållbara god-

hällsutveckling ska startas. 							

bart resande.

b) Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas

litet för alla som främjar hållbarhet.
3. Driva ett strukturbildsarbete som tydlig-

En väl utvecklad infrastruktur

1. a) Minst ett demoprojekt med inriktning på hållbart resande / hållbar sam-

stransporter och utvecklingen av håll2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kva-

Övergripande mål:

Mätetal:

ska vara högre än genomsnittet för motsvarande kommuner i landet.
2. Andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling
ska öka. År 2020 ska 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ha

gör de övergripande behov som finns av

tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmete-

åtgärder i ”den funktionella geografin”

riskt.

för väg, järnväg, it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och
genomförande av de objekt i Fyrbodal
som finns upptagna i de nationella och

3. 14 av 14 kommuner ställer sig bakom Strukturbild Fyrbodals inriktning när
det gäller infrastruktur.
4. Relevanta objekt och åtgärdsvalsstudier (ÅVS) är påbörjade.
5. En kartläggning av prioriterade objekt och områden inför 2022-2033 är genomförd.

regionala infrastrukturplanerna 20182029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som
har bäring på kommande planomgång
2022-2033.
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Övergripande mål:
Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder
17

Mål

Strategier:
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder

Övergripande mål:

samspel mellan städer och landsbygder
genom omvärldsbevakning, analyser och
samarbeten.
3. Skapa förutsättningar till livslångt lärande oavsett bostadsort.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande delregion inom skog och trä,

Mätetal:
1. 14 av 14 kommuner medverkar aktivt till förverkligandet av strategierna i Strukturbild Fyrbodal.
2. Mätetal för landsbygdernas utveckling är framtagna.
3. Ökad tillgänglighet för studiedeltagande på universitet eller
högskolor för befolkningen 19–64 år.
4. a) Andel av kommunerna som har träbyggnadsstrategier eller har
utvärderat trä som alternativ vid nybyggnation.
b) Minst ett samverkansprojekt inom skoglig biobaserad ekonomi
ska ha etablerats mellan kommuner, företag och akademi.
5. Minst ett samverkansprojekt inom maritim utveckling ska ha
etablerats.

med satsningar i nya bioekonomilösningar.
5. Samverka för att etablera Fyrbodal som
en ledande maritim delregion med
lösningar inriktade på innovation samt
miljöanpassad och hållbar utveckling.
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5

Övergripande mål:
En stark och attraktiv gränsregion
Bild: Svinesundskommittén
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Mål

Strategier:
1. Genomföra samverkansinsatser för att

En stark och attraktiv gränsregion

1. a) En överrenskommelse mellan Fyrbodals kommunalförbund och

underlätta för invånare och företag att

Svinesundskommittén är framtagen.

leva och verka, studera, arbeta och bo

b) Delta i och följa upp gränsöverskridande förstudier och projekt.

samt bedriva verksamhet i gränsregio-

Övergripande mål:

Mätetal:

nen Fyrbodal-Östfold.
2. Verka för att ett gemensamt varumärke

2. Delta i arbetet för att ett gränsöverskridande varumärkesarbete startas.
3. [Infoga mätetal från projektet Gränsen som attraktion]

skapas för området Göteborg/Oslo/Öre-

4. [Infoga mätetal från Grön Tillväxt Trä]

sund.

5. a) Antalet företagsetableringar i gränsregionen ska öka. 			

3. Bidra till en växande gränsöverskridande besöksnäring i samverkan med andra

b) Antalet norska investeringar i Fyrbodal ska öka.
6. Nationell gränsöverskridande statistik finns tillgänglig.

aktörer, utifrån regionala och nationella
strategier.
4. Bidra till ett ökat samarbete över gränsen mellan aktörer kring trä som resurs
för näringslivsutveckling och miljö.
5. Utveckla ett gränsöverskridande samarbete för att attrahera företagsetableringar i gränsregionen.
6. Verka för framtagande av gränsöverskridande statistik nationellt.
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6

Övergripande mål:
En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla
21

Mål

Strategier:
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan
kultur och kommuners attraktivitet.
2. Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.

Mätetal:
1. Minst 80 procent av deltagarna vid större aktiviteter ska vara
nöjda och/eller uppleva att de har nytta av innehållet i sitt arbete.
2. Minst ett projekt är påbörjat utifrån rekommendationerna i rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal.
3. Minst ett projekt är påbörjat med medfinansiering från program-

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

Övergripande mål:

met Kulturella och kreativa näringar (KKN).
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7

Övergripande mål:
Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
23

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

Mål

Strategier:
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård

Mätetal:
1. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och omsorg för god samverkan i gräns-

mycket hög grad utgör ett stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbe-

snittet mellan kommun, region och stat.

te.

2. Fungera som en regional stödstruktur för

2. a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

kunskapsutveckling och samordning av

mycket hög grad bidrar till information gällande frågor på nationell och

statliga satsningar/initiativ inom

regional nivå. 								

socialtjänst samt angränsande hälso-

b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och sjukvård.

mycket hög grad bidrar till att kommunen kan påverka frågor på natio-

3. Medverka till att kommunernas
socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka

nell och regional nivå.
3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller
mycket hög grad är till praktisk nytta och stöttning i kommunernas
kunskapsutveckling.
4. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och på så sätt erbjuda invånarna lik-

mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera och utre-

värdiga insatser på ett mer kostnads-

da områden för samverkan inom Fyrbodal.

effektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och
kollegialt stöd.

5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda
med det stöd de får genom förbundets nätverk.
6. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller
mycket hög grad utgör ett stöd i den digitala teknikutvecklingen.

6. Stödja kommunerna i digitalisering och
välfärdsteknologi.
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8

Övergripande mål:
God och jämlik hälsa för
barn och unga
25

Mål

Strategier:
1. Stödja kommunernas förebyggande och

Mätetal:
1. Alla kommuner ska ha deltagit i någon aktivitet med Hälsokällan.

hälsofrämjande arbete för ökad likvär-

Deltagarna ska ska ha upplevt nytta och ha erhållit användbara

dighet och likvärdiga villkor för barn och

kunskaper för sitt arbete.

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

2. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad
nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.
3. Andelen ungdomar (19-24 år) som varken studerar eller arbetar ska
följas upp.

God och jämlik hälsa för
barn och unga

Övergripande mål:

3. Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.
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Budget 2019-2021 Basverksamheten
2019

2020

2021

9 180 000

9 450 000

9 740 000

Övriga intäkter

70 000

70 000

70 000

Ränteintäkter

40 000

40 000

40 000

SUMMA INTÄKTER:

9 290 000

9 560 000

9 850 000

Personalkostnader

- 6 280 000

- 6 485 000

- 6 670 000

Bilkostnader

- 180 000

- 190 000

- 200 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 365 000

- 370 000

- 375 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Administrativa fasta kostnader

- 800 000

- 905 000

- 960 000

- 1 170 000

- 1 180 000

- 1 180 000

SUMMA KOSTNADER:

- 8 995 000

- 9 330 000

- 9 585 000

BERÄKNAT RESULTAT:

295 000

230 000

265 000

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

Administrativa rörliga kostnader
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Budget 2019 Tillväxtmedel (sida 1/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2019

2018

Total finansiering

Budgetförslag

Budgetförslag

(siffror från 2018 års budget)

Entreprenörskap på grund- och gymnasieskola Ung företagsamhet Fyrbodal

700 000

700 000

2 750 000

Entreprenörskap för studenter på högskolan

500 000

500 000

2 055 000

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

Drivhuset vid Högskolan Väst

Skapa förutsättningar för idéer och starta företag (1.1.2)
Socialt företagande, kooperativ,
ekonomiska föreningar

Coompanion Fyrbodal

500 000

500 000

3 500 000

Nyföretagsrådgivning, fysiskt och webbaserat

Ska upphandlas

500 000

1 700 000

1 700 000

Innovatum inkubator

Innovatum

1 305 000

1 305 000

21 148 500

Inkubatorverksamhet, rådgivning,
entreprenörskap

Entreprenörsarenan

400 000

400 000

2 080 000

200 000

200 000

400 000

Rådgivning till människor
Almi IFS
med utländsk bakgrund
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)
Distribuerad affärscoachning

Ska upphandlas

1 200 000

Nätverksträffar, utbildningar,
produktionsanalyser

IUC Väst

1 000 000

1 000 000

7 804 000

Språngbrädor, nätverk, kapital

Connect Väst

600 000

600 000

1 945 000
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Budget 2019 Tillväxtmedel (Sida 2/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2019

2018

Total finansiering

Budgetförslag

Budgetförslag

(siffror från 2018 års budget)

Företagsklimatprojekt

Fyrbodals kommunalförbund

0

216 500

2 843 000

Företagsakuten Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

0

50 000

50 000

Ägarskifte Micro

Fyrbodals kommunalförbund

0

50 000

50 000

Grönt kluster Dalsland

Brålanda företagarförening

0

35 000

400 000

Skola-Näringsliv (Näringsliv i samverkan)

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

100 000

100 000

1 595 000

1 595 000

27 148 500

200 000

500 000

3 359 000

250 000

0

0

Utveckla test och demoarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)
Innovatum Projektarenan

Innovatum

EN REGION FÖR ALLA
Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)
Praktiksamordning

Fyrbodals kommunalförbund

Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska (2.2.1)
Implementering tekniska systemet Elin
Fyrbodals kommunalförbund
med modul KAA
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)
Kompetensplattform Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

2 000 000

2 130 000

2 130 000

Skola-Arbetsliv

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

0

0

Kobra

Fyrbodals kommunalförbund

0

183 000

366 000
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Budget 2019 Tillväxtmedel (Sida 3/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2019

2018

Total finansiering

Budgetförslag

Budgetförslag

(siffror från 2018 års budget)

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)
Kommunakademin Väst

Högskolan Väst

750 000

750 000

1 500 000

YH och VUX samverkan

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

0

0

0

25 000

375 000

300 000

300 000

600 000

200 000

200 000

3 098 622

1 800 000

1 800 000

1 800 000

Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling (2.3.1)
Bohusbiennalen 2018

Thordénstiftelsen

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)
Strukturbild Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)
Miljöbron

Miljöbron

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)
Satsning på barn och ungas kultur

Fyrbodals kommunalförbund

0

600 000

600 000

Olika kulturprojekt, löpande beslut

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

400 000

800 000

30

Budget 2019 Tillväxtmedel (Sida 4/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2019
Budgetförslag

2018

Total finansiering

Budgetförslag (siffror från 2018 års budget)

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)
Olika kulturprojekt, löpande beslut

0

500 000

1 000 000

1 000 000

500 000

1 000 000

0

300 000

600 000

300 000

0

0

3 100 000

3 100 000

3 390 000

Förstudier (finansieras av VGR)

500 000

500 000

500 000

Nya projekt

600 000

510 500

1 021 000

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)
Olika kulturprojekt, löpande beslut

Fyrbodals kommunalförbund

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Scandinavian Science Cluster

Fyrbodals kommunalförbund

Gränsen som möjlighet

Svinesundskommittén

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)
Position Väst

Fyrbodals kommunalförbund

ÖVRIGA PROJEKT OCH FÖRSTUDIER

TOTALT

21 250 000

21 250 000

95 363 622
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