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Vi vill nå längre. Tillsammans.
V

i är 14 västsvenska kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund. Vi driver utveckling, utbyter erfarenheter och skapar tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodalregionens
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 samt att utgöra en delregional
resurs för strategisk samordning och utveckling.
Enligt förbundsordningen är uppdraget att stärka medlemskommunernas intressen och bidra till
utveckling av Fyrbodalsregionen genom samverkan och effektivt resursutnyttjande. Arbetet ska
ske utifrån vår vision om Det Goda Livet och vår värdegrund, som bland annat uttrycks i våra
fyra ledord: Framåt, Forum, Flerstämmighet och Förtroende.
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Vår vision: Det goda livet
Som ett av fyra delregionala förbund i V
 ästra Götaland
är utgångspunkten för allt vårt arbete den gemensamma
visionen om Det goda livet.
Visionen beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna
iV
 ästra Götaland.
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 varierad delregion i Västra Götaland, med städer och landsbygd, hav och sjöar,
närhet till Norge och viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög
kompetens, starka nätverk, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska
livsmiljöer.

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 arbeta vidare med 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 2020-2023*

•

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

•

Nationella och regionala planer för infrastruktur och kollektivtrafik

•

FN:s globala mål för hållbar utveckling.

•

Klimat 2030 Västra Götaland

•

Regeringens digitaliseringsstrategi
*var under framtagande när verksamhetsplanen utformades.
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VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (VG2020) går in på sitt sista år under 2020. En ny
utvecklingsstrategi är under framtagande, tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommunal
förbunden, kommunerna samt externa organisationer och myndigheter. Parallellt med att en ny regional utvecklingsstrategi tas fram kommer Fyrbodals kommunalförbund att ta fram en ny verksamhetsplan för 2021 och framåt.
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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FN:s globala utvecklingsmål
Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och är den mest ambitiösa överrenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. De 17 Globala målen för
hållbar utveckling är en del av Agenda 2030. Vart och ett av de åtta övergripande målen för
Fyrbodals kommunalförbund har koppling till ett eller flera av de globala målen.
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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
2020 är avgiften 35 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 2020 uppgår till 20,5 mkr, vilket
kräver en finansiering som motsvarar 37 kr/inv i Fyrbodal.
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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.

•

driver verksamheter och projekt samt tar initiativ till nya uppdrag, förstudier, projekt och
verksamheter. Följer upp och utvärderar.

•

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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Direktionen
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses för fyra
år efter ordinarie kommunalval. Ledamöter 2019-2022.
Ordinarie

Ersättare

Martin Carling (C), Dals Ed (ordförande)
Paul Åkerlund (S), Trollhättan (1.e vice ordf.)
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla (2.e vice ordf.)
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Jan-Olof Johansson (S), Lysekil
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Jan Hognert (M), Munkedal
Anders Arnell (M), Orust
Mats Abrahamsson (M), Sotenäs
Kent Hansson (S), Strömstad
Liselotte Fröjd (M), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Gunnar Lidell (M), Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Per-Erik Norlin (S), Dals Ed
Monica Hanson (S), Trollhättan
Michael Staxäng (M), Uddevalla
Per Eriksson (S), Bengtsfors
Ulla Börjesson (S), Färgelanda
Ronald Rombrant (LP), Lysekil
Michael Melby (S), Mellerud
Liza Kettil (S), Munkedal
Lars Larsson (C), Orust
Birgitta Albertsson (S), Sotenäs
Lars Tysklind (L), Strömstad
Louise Thunström (S), Tanum
Bedros Cicek (KD), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Bo Carlsson (C), Vänersborg
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg
Michael Karlsson (M), Åmål
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Medarbetare

Kommunerna har dubbla uppdrag i att

I vardagen sker detta genom omvärlds-

vara en leverantör av välfärdstjänster

bevakning, verksamhet- och kunskaps-

samt vara en samhälls- och demokrati-

utveckling samt i genomförandet av pro-

utvecklare.

jekt, ledandet av professionsnätverk med

Våra medarbetare är specialister inom

mera.

sina respektive områden och är både

Arbetet utgår från en tillitsbaserad orga-

intressebevakare och värdeskapare inom

nisationskultur.

kommunalförbundets uppdrag.
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1

Bättre företagsklimat
och ett starkt näringsliv
14

Mål 1

Strategier:

Bättre företagsklimat och ett starkt
näringsliv

1. Genomföra kunskapshöjande och stra-

Mätetal:
1. a) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i Svenskt Nä-

tegiska insatser med syfte att öka den

ringslivs ranking och Insiktsundersökningen.			

kommunala servicen och kunskapen om

b) En gemensam näringslivsstrategi som främjar utvecklingskraft

företagens villkor.

i hela Fyrbodal är framtagen och beslutad. 			

2. Erbjuda entreprenörer samt små och
medelstora företag tillgång till ett
behovsstyrt och ”sömlöst” stödsystem

c) 14 av 14 kommuner upplever att Fyrbodals kommunalförbund
bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal.
2. a) Fyrbodal är det ledande kommunalförbundet inom Västra

som är jämlikt och robust. Systemet

Götaland när det gäller uppväxling av tillväxtmedel.		

ska främja innovation, entreprenörskap,

b) 14 av 14 kommuner ska uppleva att de kan erbjuda lokala

företagande och nyinvesteringar genom

entreprenörer och företagare affärsutveckling och stöd genom

att driva en effektiv och samordnad

innovationssystemets aktörer.					

hantering av tillväxtmedel.

c) Alla projekt och verksamheter som finansieras av tillväxtmedel

3. Stärka det befintliga näringslivet inom
områden där vi har internationell kon-

följs upp och utvärderas.
3. a) 14 av 14 kommuner upplever att attraktionskraften för inves-

kurrenskraft genom att driva samordna-

teringar i Fyrbodal ökar genom Position Väst-samarbetet.

de offensiva satsningar för att attrahera

b) Berörda aktörer inom innovationssystemet, som bidrar till ett

investeringar och företagsetableringar i

stärkt näringsliv, upplever en tydligare samverkan med Position

enlighet med antagen strategisk plan.

Väst.
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2

En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning
Fotograf: Patrik Johäll
Copyright: Högskolan Väst16

Mål 2

Strategier:

En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning

1. Skapa förutsättningar för bättre match-

Mätetal:
1. a) En hållbar struktur för samverkan genom framtagande av uppdrags-

ning genom hållbara strukturer, om-

beskrivningar/samverkansavtal för fyra nätverk/kluster.			

världsbevakning, samverkansarenor och

b) Processledning av tio nätverk.						

projektverksamhet.

c) En kommunikationsplan framtagen. 					

2. Stödja kommunerna i arbetet med att

d) Medverkat i uppstart av två utredningar/förstudier/projekt. 		

säkerställa tillgången till behörig perso-

e) Landsbygdsråd etablerat 						

nal.

f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna. 				

3. Främja samverkan mellan skola och
arbetsliv.
4. Stödja kommunernas arbete med att få
fler att fullfölja sina studier eller vara i
arbete.
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska
fördelar och effektivisering.

g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom teknik och ett inom
vård- och omsorg etablerade.
2. En utredning om behov av FoU-verksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor genomförd.
3. En kartläggning/förstudie gällande samverkan skola-arbetsliv genomförd.
4. Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i Fyrbodal.
5. a) Drifta Antagningsorganisationen. 					
b) Implementering av praktiksamordning genom praktikplatsen.se.
c) Utredning genomförd och implementering påbörjad av tekniskt
system för KAA-registrering (Kommunalt aktivitetsansvar) och interkommunal ersättning (ELIN).
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3

En väl utvecklad infrastruktur

18

Mål 3

Strategier:
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.

1. Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas ska
vara minst 50 procent.
2. Andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling

2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kva-

ska öka. År 2020 ska 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ha

litet för alla som främjar hållbarhet.

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

3. Delta i det regionala strukturbildsar-

En väl utvecklad infrastruktur

Mätetal:

betet som tydliggör de övergripande
behoven som finns av åtgärder i den
funktionella geografin för väg, järnväg,
it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart
och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och

riskt.
3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket
hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala infrastrukturfrågor.
4. Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket
hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala kollektivtrafikfrågor.
5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med
det stöd de får genom förbundets nätverk.

genomförande av de objekt i Fyrbodal
som finns upptagna i de nationella och
regionala infrastrukturplanerna 20182029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som
har bäring på kommande planomgång
2022-2033.
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4

Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder
20

Mål 4

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

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder

genom omvärldsbevakning, analyser och
samarbeten.

Mätetal:
1. 14 av 14 kommuner medverkar i arbetet med Strukturbild Fyrbodal.
2. 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet.
3. Fullfölja pågående samverkansprojekt inom skoglig biobaserad
ekonomi.
4. Minst ett samverkansprojekt inom maritim utveckling ska ha
etablerats.

3. Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande delregion inom skog och trä,
med satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som
en ledande maritim delregion med
lösningar inriktade på innovation, nyinvesteringar samt en miljöanpassad och
hållbar utveckling.
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5

En stark och attraktiv gränsregion

22

Mål 5

Strategier:
1. Verka för att tillsammans med Svine
sundskommittén och andra parter
stärka området Göteborg/Oslo/Öresund

Mätetal:
1. Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen samt tydliggöra medverkande parters roller.
2. Delta i och utvärdera aktuella program.

En stark och attraktiv gränsregion

som en attraktiv region för invånare och
företag att leva, studera och arbeta i,
samt att investera och bedriva verksamhet i.
2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av
EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack
(ÖKS) med flera.
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6

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla
Konstnär: Karen Macher Nesta
Verk: The bed
Projekt: Landet Mitt Emellan 24

Mål 6

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

Mätetal:
1. Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet ”Attraktiva
kommuner” ska vara nöjda och/eller uppleva att de har nytta av
innehållet på konferensen 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 det regio-

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

nala programmet Kulturella och kreativa näringar (KKN).
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7

Invånarna ska erbjudas en god,
jämlik och kunskapsbaserad
socialtjänst, vård och omsorg
26

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

Mål 7

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

God och jämlik hälsa
för barn och unga
28

Mål 8

Strategier:
1. Stödja kommunernas förebyggande och

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

hälsofrämjande arbete för ökad likvär-

b) 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 erfaren-

2. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad
nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.

hetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få

God och jämlik hälsa
för barn och unga

fler unga vuxna i studier eller arbete.

29

Budget 2020-2022 Basverksamheten
2020

2021

2022

9 555 000

9 828 000

10 100 000

100 000

100 000

100 000

SUMMA INTÄKTER:

9 655 000

9 928 000

10 200 000

Personalkostnader

- 6 530 000

- 6 760 000

- 6 990 000

Bilersättningar

- 180 000

- 180 000

- 200 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 370 000

- 375 000

- 380 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 150 000

- 150 000

- 150 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Administrativa fasta kostnader

- 920 000

- 905 000

- 890 000

- 1 235 000

- 1 175 000

- 1 195 000

SUMMA KOSTNADER:

- 9 485 000

- 9 645 000

- 9 905 000

BERÄKNAT RESULTAT:

170 000

283 000

295 000

Medlemsavgift 35 kr * 273 000 inv. (3% index från 2019)
Övriga intäkter

Administrativa rörliga kostnader
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Budget 2020 Tillväxtmedel (sida 1/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)
Projekt som främjar ungt entreprenörskap

1 000 000

Skapa förutsättningar för idéer och starta företag (1.1.2)
Nyföretagsrådgivning, fysiskt och webbaserat

Almi

Innovatum Startup

Innovatum

400 000

400 000

1 305 000

1 305 000

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)
Distribuerad affärscoachning

Almi

1 100 000

Projekt mötesplatser Fyrbodal

Vakant

1 200 000

Projekt SME inom Styrkeområden

Vakant

1 700 000

Projekt Strategiskt näringslivsarbete

Fyrbodals kommunalförbund

200 000

Utveckla test- och demoarenor där nya idéer omsätts till praktik
Innovatum Projektarenan

Innovatum

1 595 000

1 595 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 2/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

200 000

200 000

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

Fyrbodals kommunalförbund

Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska (2.2.1)
Projekt som leder till fullföljda studier

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)
Kompetensplattform Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

2 000 000

2 130 000

750 000

750 000

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

Högskolan Väst
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 3/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

1 000 000

300 000

200 000

200 000

1 800 000

1 800 000

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)
Projekt som stärker omställningen för SME:s inom styrkeområden

Vakant

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 4/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)
Offentlig miljö som konstform och Kultur som driver inno- Fyrbodals kommunalförbund
vation
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

1 000 000

Kulturella och kreativa näringar

1 000 000

500 000

300 000

300 000

3 000 000

2 975 000

Förstudier (finansieras av VGR)

500 000

500 000

Projekt övrigt

200 000

725 000

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Gränsen som möjlighet med fokus på besöksnäring

Svinesundskommittén

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

Fyrbodals kommunalförbund

ÖVRIGA PROJEKT OCH FÖRSTUDIER

TOTALT

20 500 000

20 500 000
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