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Verksamhetsrapport 2018, kvartal 4
• Jeanette Lämmel, ny förbundsdirektör, började sin tjänst 1
oktober. Implementering av den nya organisationen fortsätter.
• Ny administrativ chef, Carina Ericson, började sin tjänst 1
oktober.
• Valberedningen har inlett sitt arbete med den politiska
organisationen.

• Fyrbodals kommunalförbunds nya hemsida har lanserats.
• Dialog kring ny regional utvecklingsstrategi har inletts.
• Kommundirektörsnätverket har genomfört workshop kring
uppdragsbeskrivning som kan ligga till grund för övriga
nätverks arbetssätt.
• Flera personer har avtackats i samband med projektavslut
och pensionsavgångar.

Verksamhetsrapport 2018, kvartal 4
• Kurser och konferenser har genomfört 13 kurser (15
kursdagar) med totalt 199 deltagare från kommunerna.
• En gemensam kompetensutvecklingsdag för
samhällskommunikatörer i Västra Götaland har genomförts
med tema ”Att skapa motivation i grupper”.
• Antagning Fyrbodal har öppnat upp ansökningsperioden för
elever som ska söka till gymnasiet hösten 2019.
Ansökningsperioden sträcker sig t.o.m. 1 februari.

Övergripande mål:
Bra företagsklimat och ett starkt, differentierat näringsliv

1

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.

• Projektet Framtidsentreprenörer och stärkt
näringsliv har tillsammans med
näringslivsutvecklarna genomfört tre
innovationsfrämjande aktiviteter med drygt 200
deltagare i blandade åldrar samt ca 30 företag.

• Bevarat tre remisser som berör fiske och
vattenbruksområdet – justering av regler
demersala fisket, jakt på säl i ekonomisk zon
samt ekosystembaserad fiskeförvaltning.

• Åmåls kommun har beslutat att gå SKL:s
utbildning Förenkla helt enkelt under 2019.
• 11 av 14 kommuner har under 2018 deltagit i
Insiktsundersökningen.

• Stöd till en kommun i möte med fiske och
vattenbruksnäringen
• Arrangerat två studiebesök, dels Öckerö
maritima center samt akvaponik i Göteborg som
drivs av föreningen Stadsjord.

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.

• Upphandling av ny leverantör för rådgivning till
företag och entreprenörer. Avtalet löper på 24
månader med möjlighet till förlängning 1+1 år.

• Ett helgruppsmöte med näringslivsutvecklarna
har genomförts på Wargön Innovation.

• Projektansökningar kopplat till
tillväxtmedelsbudgeten för 2019 har handlagts.

• VGR:s utredning av effektsituationen i Västra
Götaland är klar, ska följas upp med möten med
stamnäts- och regionnätsägarna.
• Det pågår ett 30-tal etableringsärenden, två nya
har tillkommit under perioden; Ett utländskt
tillverkande företag och ett svenskt inom
energiproduktion. Visningsbesök i tre kommuner.
Ingen etablering genomförd. Arbete med
säljmaterial pågår.

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 20 skolenheter
deltar i pilotform.
• För hösten -18 fördelar verktyget ca 1000
praktikplatser, allt från grundskolans praoplatser
till högskolans VFU-platser.

•

•

Vård- och omsorgscollege:
•
•

Ett tredje lokalt college, Strömstad och Tanum har godkänts.
Den regionala ansökan om återcertifiering har godkänts.

•

AIL Lärarutbildning - samverkan ur ett arbetsgivarperspektiv.

•

Kompetensförsörjning Fyrbodal 2018 med ca 200 deltagare.

•

Årlig SYV-konferensdag har genomförts.

Teknikcollege:
•
•
•

Ny processledare, Tanja Hjertqvist, anställd.
Arbete med att bilda Lokalt college i Dalsland
fortsätter.
Möjligheternas Värld genomfördes med
deltagande av 600 åttondeklassare.

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.

•

Projektansökan till RUN för förstärkning av
kompetensförsörjningsarbetet med fokus på
hållbara strukturer och kompetensförsörjning i
landsbygder. Beslut 31 januari 2019.

•

Branschråd inom hotell och restaurang har
bildats.

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

• Projektansökan för utökat uppdrag inom
kompetensplattformen har framtagits och
skickats in till RUN. Beslut 31 januari 2019.
• Projektansökan Kraftledningar (Innovatum) har
handlagts. Beslut i VGR våren 2019.

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.

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

• Fyrbodal är aktiva i hur olika åtgärder planeras
och hanteras i innevarande planperiod (20182029) genom möten och lämnande av
synpunkter. Dialog har påbörjats med
Trafikverket och VGR kring det mindre vägnätet,
samt kring ÅVS:er som ska påbörjas under
2019. Väg 161 mellan Rotviksbro och Skår att
försenas, p g a av ett omtag med tidigare
genomförd ÅVS på första delen av sträckan
(Rotviksbro-Bäcken).

• Fyrbodal deltar i Trafikverkets möten för området
samt VGR:s ”Strategisk infra-möten”, och
Trafikverket och VGR medverkar i de
nätverksträffar där våra 14 kommuner deltar. Där
sker regelbunden uppföljning av pågående och
planerade objekt.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 3: Stödja utvecklingen av hållbara
transporter och möjliggöra fossilfritt resande i hela
Fyrbodal.
• I delregionala kollektivtrafikrådet har hållits en
diskussion kring framtida järnvägstrafik och –
infrastruktur i Fyrbodal.
• ”Hela Gröna Vägen” slutfört med bl a invigning
av fyra nya tankstationer för biogas i Mellerud,
Bengtsfors, Strömstad och Dals Ed, totalt 600
fossilfria fordon i de kommunala verksamheterna
samt förbättrad laddinfrastruktur i samtliga
kommuner.

•

Projekt ”Fossilfri Gränsregion 2030” har beviljats finansiering.
Start årsskiftet.

•

Projekt ”Landsbygd till landsbygd” har beviljats medel från
Energimyndigheten. Orust och platser i Dalsland kommer att
vara testarenor för arbete med förbättrade persontransporter.

•

Seminarium på Nuntorp med landsbygdsnätverket genomfört
”Landsbygden levererar fossilfritt”.

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

• Fossilfri 2030-projektet har haft fortsatta framgångar med
bl a ökande antal företag i både Sverige och Norge som
skriver på för fossilfria transporter och genomför åtgärder,
utbyten av kommunernas fordon till fossilfria,
infrastrukturutbyggnad av laddstationer, utbyggnad av
biogastankstationer.
• Innovatums största projekt någonsin - ”Biogas 2020” - har
slutförts med mycket goda vitsord och med Fyrbodal som
en av 30 nöjda parter.

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.

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

• Andra mötet med nätverket för
samhällsplaneringschefer har genomförts. 12 av
14 kommuner var representerade vid mötet i
december.

• En utökad satsning inom
kompetensplattformsarbetet med fokus på smart
villages är beslutad.

• Deltar i VGR:s regionala strukturbildsarbete.
• Rapporten Resursbaser och styrkeområden i
Fyrbodal har presenterats för
Samhällsplanerarnätverket.
• Beslut om att ta fram en projekt- processplan för
arbetet med Strukturbild Fyrbodal har tagits av
förbundsdirektör.

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

• Tre noder för lärcentra är beviljade stöd.

Strategi 4: Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande region inom skog och trä, med satsningar i
nya bioekonomilösningar.
• Två uppskattade och välbesökta seminarier om
byggande i trä genomförda tillsammans med
Svinesundskommittén och Östfold
fylkeskommune plus seminarium och utställning
med Steneby, Bengtsfors kommun m lf om
skogsråvarans potential.
• Ett flerårigt arbete nådde en milstolpe då
Innovatum, Steneby, Johanneberg Science Park
och fler än 15 företag beviljades 19 MSEK till
projekt ”Trämanufaktur – tillverka i trä”.

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.
•

Satsningen på att etablera ”Smart Ocean” föll på
målsnöret och beviljades inte medel från Vinnova men
konsortiet med företag, akademi och offentliga aktörer
fortsätter samarbetet. Fyrbodals kommunalförbund
deltar i fortsatt diskussionen.

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.

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

• Svinesundskommitténs ansökan om
samverkansformer mellan kommunalförbundet
och Svinesundskommittén i syfte att tydliggöra
uppdrag och gränsdragningar är beslutad.

•

Slutseminarium i projekt Hela Gröna Vägen
genomfört i Strömstad i samarbete med norska
parter.

•

Samarbetet med Östfold och Follo (25 kommuner)
kommer att fortsätta tack vare beviljade medel för
Projekt ”Fossilfri Gränsregion 2030”.

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

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.

• Genomförande av årets seminarium inom
Attraktiva kommuner med temat ”Vem ska
bestämma vilken konst vi ska ha? Om
armlängds avstånd och medborgardialog.”

•.

• Ca 100 deltagare som lyssnade till fem
föreläsare: Joakim Forsemalm, Joanna Sandell,
Susanna Dahlberg, Petra Johansson och Pontus
Björkman. Enligt deltagarenkät var 85 % nöjda
med dagens innehåll.

Beslut att förstudien Utvecklings- och
konkurrenskraftig näringslivsutveckling i
Fyrbodal ska genomföras 2019. Ska bland
annat utgå från rapporten Kreativa Kraftfält.

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.

• Heldagsworkshop om Kulturella och kreativa
näringar, gemensamt för Fyrbodalkommunernas
näringslivsutvecklare och kulturansvariga.
Anders Lindgren, processledare på Mötesplats
Steneby, föreläste och höll i dagen som
mynnade ut i en nybildad arbetsgrupp som
börjar arbeta 2019.

• En externt tillsatt utredare genomförde en
omfattande kartläggning kring kulturkollo i
Fyrbodals regi. Efter analys av resultatet och
omröstning i nätverket för kulturansvariga,
beslutades att verksamheten inte ska fortsätta i
kommunalförbundets regi.
• Politisk kulturdialog mellan Fyrbodals
kulturpolitiker och Västra Götalandsregionens
Kulturnämnd, med anledning av den nya
regionala kulturstrategin som ska gälla 20202023

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.
• Under 2018 har följande kulturprojekt beviljats
tillväxtmedel: Kulturkollo, Uddenskulptur, Unga
värdar på småskaliga besöksmål, Geoparken
Platåbergens landskap, Hopp, Granitkusten och
förstudierna Dans för alla och Jazz mini camp.

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.

• Socialchefer och socialnämndsordförande har
diskuterat samverkan med Björn Järbur,
sjukhusdirektör i NU-sjukvården och Amira
Donlagic, kanslichef Vårdsamverkan Fyrbodal

• Arbetsgrupp har påbörjat utreda möjligheten till
att starta en av fyra nationella pilotverksamheter
inom hedersrelaterat våld och förtryck.
• Deltar som regional samverkans- och
stödstruktur, RSS i nationellt utvecklingsprojekt
tillsammans med Lysekils kommun i syfte att
bryta långvarigt biståndsmottagande och
utveckla verksamhetsområdet ekonomiskt
bistånd.

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.

• Workshop tillsammans med NU-sjukvården med
införandet av framtidens vårdinformationsmiljö,
FVM har genomförts.

•

Arbete med skapande av integrerad verksamhet i
Fyrbodal för unga med missbruksproblem och psykisk
ohälsa. Övriga aktörer är kommuner i Fyrbodal, NUsjukvårdens barn- och ungdomspsykiatri, Primärvård,
Ungdomsmottagning och Vårdsamverkan Fyrbodal.

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.

• Driver och stödjer nätverk med socialchefer och
socialnämndsrepresentanter samt med
biståndschefer, IBIC-ansvariga (individens behov
i centrum), MAS:ar och anhörigstödsnätverk.

• Möte med nätverket för digitalisering och e-hälsa
med behovsanalys för hur kommunalförbundet
kan stötta kommunerna i digitaliseringsarbetet.
• Påbörjat framtagande av förslag till fortsatt
arbete med digitaliseringsarbetet.

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.
• Flera aktiviteter med fokus på föräldrastöd – att
möta föräldrar i grupp, att möta föräldrar nya i
Sverige samt att vara pappa i exil.

• Utbildningar och föreläsningar kring
hedersförtryck, bl a med Melleruds kommun där
240 personer deltog.
• Förstudie har genomförts kring
våldsförebyggande insatser med medel från
Länsstyrelsen. Förstudien banar väg för ett 2årigt projekt med fokus på att lära barn integritet
och riktar sig till förskolepersonal som ska
genomföras 2019-2020.

Strategi 2: Verka för god samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.
• Nätverksträffar, workshops och studiebesök med
personer som arbetar med det kommunala
aktivitetsansvaret (KAA) har fortlöpt, nu stort
fokus på att ta fram riktlinjer för väl fungerande
uppdrag.
• Mellanregional nätverksträff med Skaraborg,
Boråsregionen och Fyrbodal arrangerats med
totalt 50 deltagare från kommunerna, fokus på
KAA.

8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 3: Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.
• Två utbildningsdagar har anordnats gemensamt
med fokus på främjande lärmiljöer resp.
nyanländas gymnasiebehörighet.

• Erfarenhetsutbyte på gemensamma dagar har
anordnats med ca 10 olika skolor som deltagare.
• Det digitala systemet i pilot prövas (Uddevalla
och Strömstad)
• 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.

