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Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 12 december 2019
Plats och tid:

Lokal Dalsland, Riverside Uddevalla kl. 9.00 – 16.00

Kontakt:

Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är
förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare.
Kallelsen skickas även till dem.
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet,
meddela detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20
alternativt e-post: kansli@fyrbodal.se

Övrig information:

Morgonfika serveras från kl. 08.30, lunch mellan kl. 12.00 – 13.15 och
eftermiddagsfika kl. 14.45.
OBS!! DKR sammanträder kl. 10.30 – 12.00.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
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Kallelse/ärendelista
1. Val av protokollsjusterare

Beslutsärenden

Ca tider

2.
3.
4.
5.
6.

13.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.10
14.10 – 14.20
14.20 – 14.30

Verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademin Väst
Årshjul 2020
Förslag finansiella mål och nyckeltal
Praktiksamordning – framtida funktion
Fyrbodals kommunalförbund – samverkansyta för innovationsstöd

Informations- och anmälningsärenden

Ca tider

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

09.00 – 10.00
10.00 – 10.30
14.30 – 14.45
15.00 – 15.00
15.00 – 15.05
15.05 – 15.15
15.15 – 15.45

Politisk dialog kring regional strukturbild
Åtgärdsvalsstudie för väg 161
Skaraborgskommuner Position Väst
Årlig uppdatering av policydokument och riktlinjer
Lägesrapport infrastruktur
Delegationsbeslut
Tema Affärsdriven miljöutveckling, mål 1 i verksamhetsplan
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom
och Samrådsorganet (SRO)
15. Övriga ärenden
16. Nästa möte

15.45 – 15.50
15.50 – 16.00
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Förbundsdirektionen
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Ledamöter
Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselotte Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Gunnar Lidell (M)
Michael Karlsson (S)

Närv.

Ersättare
Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Birgitta Albertsson (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hanson (S)
Bedros Cicek (KD)
Mikael Staxäng (M)
Anna-Lena Heydar (S)
Bo Carlsson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Närv.
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Ärende 2 – Verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademin Väst
Kommunakademin Väst ska i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ” bedriva
gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals
kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort”. Arbetet ska stärka
kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet. Målet är att behovet av
kompetens, inom ramen för Kommunakademin Västs ingående parter, ska tillgodoses på både kort
och lång sikt. Kompetensbehov hos både kommun och näringsliv måste därför beaktas.
En verksamhetsplan och budget ska tas fram för varje verksamhetsår där det framgår hur Fyrbodals
kommuner och Högskolan Väst har för avsikt att verkställa avtalets intentioner genom sin
gemensamma samverkansyta.
Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Tjänsteskrivelse och underlag bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna verksamhetsplan
och budget 2020 för Kommunakademin Väst.

Förslag till beslut
Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2020 för Kommunakademin Väst.
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Ärende 3 – Årshjul 2020
Arbetsutskottet fick i uppdrag att lämna förslag på mötesinnehåll i årshjulet 2020. Enligt årshjul ska
utvärdering av innevarande års arbete göras, dialog om detta förs på mötet.
Ärendet presenteras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande.
Förslag på årshjul för 2020 bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att föra dialog om det gångna årets
arbete och hur mötena kan läggas upp framöver samt att behålla nuvarande förslag på årshjul för
2020.

Förslag till beslut
Att godkänna förslaget på årshjul för 2020.
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Ärende 4 – Förslag finansiella mål och nyckeltal
Arbetsutskottet gav under hösten 2019 kansliet i uppdrag att se över de finansiella målen och
nyckeltal som kommunalförbundet har idag.
Fyrbodals kommunalförbunds uppdrag utförs i enlighet med förbundsordningen, samt ansvar för att
hanteringen av offentliga medel görs i enlighet med kommunallagen och övrig lagstiftning som gäller
offentliga medel.
Fyrbodals kommunalförbund ansvarar för att åtaganden genomförs i enlighet med respektive
myndighets villkor. I egenskap av projektägare ingår dessutom ansvar att följa respektive
bidragsgivares villkor.
Kommunallagen stadgar att kommuner, kommunalförbund och landsting ska ha en god ekonomisk
hushållning i sin verksamhet och att Fyrbodals kommunalförbund ska besluta om riktlinjer för detta.
Fyrbodals kommunalförbund 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.
Målet är att Fyrbodals kommunalförbund ska ha en verksamhet och ekonomi i ”gott skick”.

Ärendet presenteras av Carina Ericson, administrativ chef.
Tjänsteskrivelse samt förslag på finansiella mål bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att låta nuvarande finansiella mål kvarstå
samt att föreslå direktionen att anta kompletterande vägledande principer enligt bilagan.

Förslag till beslut
Att låta nuvarande finansiella mål kvarstå.
Att anta kompletterande vägledande principer enligt bilagan.
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Ärende 5 – Praktiksamordning – framtida funktion
Ärendet presenteras på mötet av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.
Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att inrätta en stödfunktion för drift,
implementering och support rörande verktyget praktikplatsen.se.

Förslag till beslut
Att inrätta en stödfunktion för drift, implementering och support rörande verktyget praktikplatsen.
se.
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Ärende 6 – Fyrbodals kommunalförbund – samverkansyta för innovationsstöd
Icare4Fyrbodal
Projektet är ett Vinnovastött idéslussarbete som handlar om att integrera kvalitetsledning och
innovationsledning. Arbetet som pågått har haft till syfte att bygga upp en plattform för
”Framtidsstrategiskt utvecklingsstöd för smartare välfärd”. Partners: Trollhättan stad, Vänersborgs
kommun, Uddevalla kommun, Innovatum, Entreprenörsarenan, Fyrbodals Kommunalförbund. Det är
slutkonferens den 3 december. Kommundirektörerna fick projektet presenterat den 16 augusti och
delade även med sig av erfarenheter av sitt innovationsarbete. Frågan är nu vilket stöd vill
medlemskommunerna se från förbundet sida i framtiden.
Återkoppling från arbetsutskottets möte den 10 oktober ges av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Tjänsteskrivelse och bilaga bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att
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Ärende 7 – Politisk dialog kring strukturbild
Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering
Syftet med Västra Götalandsregionens arbete med regional fysisk planering är att tillsammans med
kommunerna
•
•
•

Utveckla dialog i regionen kring fysiska planeringsfrågor
Utveckla ökad förståelse kring Västra Götalands utmaningar och möjligheter
Enas om gemensamma övergripande förhållningssätt för regional fysisk planering

Det gemensamma arbetet ska kommunerna och regionen kunna använda i sina respektive arbeten
och planering.
Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 8 – Åtgärdsvalsstudie för väg 161
Information inför utskick av remiss lämnas av Per Schillander, Trafikverket.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 9 – Skaraborgskommunerna Position Väst
Essunga, Grästorp och Vara kommuner ingår i Fyrbodals företagsetableringsverksamhet Position Väst
och samarbetet fungerar väl. Essunga har meddelat att de önskar lämna Position Väst eftersom
Skaraborgs kommunalförbund bildat ett eget företagsetableringskontor kallat Business Region
Skaraborg (BRS). Vara och Grästorp har på tjänstemannanivå uttryckt intresse av att fortsätta att ingå
i båda kommunalförbundens företagsetableringsarbete.
Inbjudan till Essunga, Grästorp och Varas kommunrepresentanter för en dialog i ärendet skickades 2
oktober.
Information om mötet med arbetsutskottet och inbjudna kommuner den 28 november lämnas på
mötet av Martin Carling, förbundsordförande.
Tjänsteskrivelse och inbjudan bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Diarienummer: 2019 - 938
Sida 12 (18)

Ärende 10 – Årlig uppdatering av policydokument och riktlinjer
Arbetet med revidering och uppdatering av dokumenten har visat sig vara mer omfattande än väntat
och kommer att göras i samband med revidering och uppdatering av internkontrollplanen under
vintern 2019/2020. Kansliet återkommer under Q1 2020 med förslag på reviderade policydokument
och riktlinjer.
Ingen föredragning på mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 11 – Lägesrapport infrastruktur
Lägesrapport avseende infrastrukturarbetet lämnas på mötet av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör
och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Delegationsbeslut
Lista över delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören under 2019, presenteras på mötet av
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2019-12-12
Diarienummer: 2019 - 938
Sida 15 (18)

Ärende 13 – Tema Affärsdriven miljöutveckling, mål 1 i verksamhetsplan
Karin Stenlund, affärs- och miljöstrateg Fyrbodals kommunalförbund presenterar arbetet med
affärsdriven miljöutveckling under 2019.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 14 – Rapport från Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom
och Samrådsorganet (SRO)
Muntlig rapport lämnas på mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 15 – Övriga ärenden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Nästa möte
Nästa möte äger rum den 13 februari i Vänersborg.
Ärenden enligt årshjul 2020:
•
•
•
•
•

Tema: Infrastruktur (mål 3,4 i verksamhetsplan)
Avstämning IK-plan 2019
Årlig uppdatering av IK-plan 2020
Arvodesreglemente 2020
Revidering delegationsordning

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2019-11-25
Sida 1 av 2

Verksamhetsplan och budget 2020 för Kommunakademin Väst
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 för
Kommunakademin Väst.
Sammanfattning
Verksamhetsplanen omfattar bl a att fortsätta utveckla och ta fram en gemensam och delad
målbild/vision för 20-12-31. Vidare att arbeta med kultur- och legitimitetsbyggande,
organisering och gränssnitt för ökad handlingskraft och effektivitet, utveckling av
systematiskt arbete och effektiva processer, avtalsuppföljning och samverkan, prioriterade
områden för kompetensförsörjningsinsatser samt prioriterade former för utbildning.
Bakgrund
Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund har enats om att samverka inom
Kommunakademin Väst (KAV). Syftet är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst
samt samhället i stort. Samverkansavtalet omfattar kalenderåren 2018-2020.
Beskrivning av ärendet
Klicka här för att beskriva ärendet mer i detalj
Bedömning och synpunkter
De kommundirektörer som är ledamöter i styrgruppen för Kommunakademin Väst har ställt
sig bakom verksamhetsplan och budget för 2020. Även styrgruppen som helhet har ställt sig
bakom förslaget.
Finansiering

Tjänsteskrivelse
2019-11-25
Sida 2 av 2

Parterna gör vardera en årlig insats om 750 000 kr för finansiering av verksamhetsledning,
gemensamma aktiviteter, projektinitiering, lokaler, drift och övriga tjänster.
Koppling till mål
Klicka här för att beskriva vilket/vilka mål i Fyrbodals verksamhetsplan som projektet knyter
an till. Även mål i andra styrande dokument kan anges.
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

VP och budget 2020‐4: remiss AU 191125

Budget 2020
Aktivitet/verksamhet

Anm.

Möten

Styrgrupp ca 4 möten/år
Ledningsråd ca 6 möten/år
Verksamhetsmöten
Verksamhetsledare, administrativt och
kommunikativt stöd

Egen personal
Sociala aktiviteter
Administrativa
kostnader, inköp av
”reklamprylar”
Resor, studiebesök,
kurser och
konferenser
Gemensamma
aktiviteter1

Summa

Belopp
(tkr)
5
15
10
1400
10
15

35
10

1.500

Prognosticerat överskott á 80 tkr från 2019 används till slutkonferens inom
ramen för KAVs projektutlysning 2019.

1

Gemensamma aktiviteter avser insatser för samtliga kommuner som ingår i Kommunakademin Väst i form av seminarier,
workshops och konferenser om angelägna teman utifrån VP20.

VP och budget 2020‐4: remiss AU 191125

Verksamhetsplan 2020
Plan för Kommunakademin Västs verksamhet 2020 styrs av dess övergripande syfte och fokusområden.
Planen innebär en fortsättning på det arbete som startades upp 2019.

1 Syfte och fokusområden
Kommunakademin Väst ska i ömsesidighet genom samverkan och samproduktion ”… bedriva
gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals
kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort” (från samverkansavtalet Dnr 2017/8 B60).
Arbetet ska stärka kompetensförsörjningsförmågan och utveckla det livslånga lärandet. Målet är att
behovet av kompetens, inom ramen för Kommunakademin Västs ingående parter, ska tillgodoses på
både kort och lång sikt. Kompetensbehov hos både kommun och näringsliv måste därför beaktas.
Viktiga områden för Kommunakademin Västs ingående parter:
Fyrbodals kommuner:
 Öka övergången till högre utbildning
 Behovsstyrd kompetensutveckling
 Utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor med ett särskilt fokus på digitaliseringens
möjligheter
Högskolan Väst
 Utveckla profilen Arbetsintegrerat lärande (AIL)
 Utveckla nya former av AIL och flexibel utbildning
 Stärka forskning och utbildning
För Kommunakademin Västs ingående parter är det av största vikt att bygga strategisk och systematisk
samverkan. Kommunakademin Väst är ett viktigt steg i detta arbete, med ambition att bli en central del
i det regionala innovationssystemet. Fyrbodal är en delregion i Västra Götalandsregionen (VGR) och
systematisk samverkan med VGR och aktiv medverkan i arbetet med att realisera VG2030 är viktiga
områden.

2 Plan för Kommunakademin Västs arbete 2020
Arbetet som startade upp under 2019 för att hantera definierade utmaningar och behov skall fortsätta.
Arbetet syftar till att skapa en robust och handlingskraftig verksamhet som kan hantera utmaningar över
tid, genom verksamhet göra skillnad och bidra till att tillgodose identifierade behov. Arbetet
kännetecknas av ett förhållningssätt som bidrar till att skapa en samverkans- och kunskapskultur präglad
av ömsesidig respekt och tillit. Det präglas av ömsesidig samverkan på lika villkor och samproduktion.
Tillsammans, VI och engagemang är nyckelord. Kulturbyggande är en central del i arbetet och detta tar
tid och kräver uthållighet.

Vision och mål samt mäta, följa upp leda och styra
 Vision:
o Fortsätta arbetet med att utveckla och ta fram en gemensam och delad målbild/vision för
20-12-31
 Mäta, följa upp, leda och styra2:
 Fortsätta arbetet med att skapa ett system för att utifrån mål mäta, följa upp, leda och styra
samt lära.
 För större specifika aktiviteter och arbetsgrupper som ledningsrådet tillsätter ska mätbara
mål definieras och följas. Kriterier för ”större specifik aktivitet” ska också definieras.

2

Att definiera mål/indikatorer för arenan Kommunakademin Väst, inklusive relevanta mål/indikatorer som redan finns hos
respektive part, viktigt nästa steg
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Kultur‐ och legitimitetsbyggande:
På ett systematiskt sätt, utifrån gemensam och delad målbild/vision, fortsätta arbetet med att
 utveckla en samverkans- och kunskapskultur som kännetecknas av ”VI” (inte vi och dem),
det livslånga lärandet, ömsesidighet och respekt.
 öka kunskapen om Kommunakademin Väst och dess potential
Genomförande av KAVs kommunikationsstrategi/plan 2020 är en central del. Resurser för att köpa in
kommunikativt stöd finns avsatta i budget.

Organisering och gränssnitt för ökad handlingskraft och effektivitet
Det arbete som påbörjades 2019 behöver utvärderas, fortsätta och fördjupas.




Arbetet med att etablera den nya arbetsordningen ska fortsätta. I detta ligger att utvärdera, lära
och förfina. Närvaro i ledningsråd och arbetsgrupper ska följas.
Fortsätta arbetet med att definiera gränssnitt och utveckla systematisk samverkan med Fyrbodals
kommunalförbund och dess relevanta nätverk.
Systematisera arbetet med Fyrbodals politiska ledning

Utveckling av systematiskt arbete och effektiva processer.
Att skapa systematik och minska personberoende är centrala delar i Kommunakademins Västs uppdrag.
Arbetet som påbörjades under 2019 fortsätter 2020, med särskilt fokus på följande områden:
 (Stöd)process för kunskaps- och kompetensutveckling i samverkan: Från behov till genomförd
och utvärderad insats med särskilt fokus på studentmedverkan och studentmedarbetare
o Processen ska stödja kompetensförsörjning utifrån behov och systematisk samverkan
och innehålla ett digitalt stöd
o Ledtider och andra mått ska kunna inkluderas för att kunna följa upp, leda, styra och
lära
 System och infrastruktur för systematisk inkludering av näringslivets behov
o En arbetsgrupp formeras med uppdrag att under Q1 ta fram och ge förslag på hur detta
kan systematiseras.
o Förslaget testas och utvärderas under 2020
 Utveckling av Kommunakademin Väst som mötesarena för forsknings- och utvecklingsprojekt
o Pågående initiativ, används som piloter och lärande exempel
o Utifrån verksamheternas behov, utveckla och definiera en struktur och process för att
sprida sådant som redan pågår (kan skalas upp till att också gälla utbildning)

Avtalsuppföljning och samverkan





Verksamhetsledaren ska minst en gång per halvår ha avstämningsmöte/dialog med samtliga
ledningsgrupper inom kommunerna, inklusive dess politiska ledning, och högskolans
arbetsenheter, eller den gruppering som kommundirektör och kommunstyrelsens
ordförande/prefekt/högskoledirektör finner lämplig. Avstämningen kan ske genom fysiskt
fysiskt eller digitalt möte.
Verksamhetsledare ska minst en gång per halvår ge återkoppling till Fyrbodals
förbundsdirektion, eller i den omfattning Fyrbodals arbetsutskott finner lämpligt
Verksamhetsledaren ska kontinuerligt och systematiskt bygga och utveckla nätverk

Beviljade projekt inom ramen för KAVs projektutlysning 2019
Inom ramen för KAVs projektutlysning 2019, med syfte att utveckla, och gärna beforska, AIL som
metod för att ”få in” kompetens/personer i verksamheterna och kompetensutveckla befintlig personal,
beviljades följande 6 stycken projekt:


Öka den generella utb nivån i Dalsland, 125 000 kr (Annette Palmqvist, Dals Ed)
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•

Kompetensutveckling för kunskapsförsörjning inom skola och utbildning, 400 000 kr, (Per
Assmo, HV)

•

Inter-professionellt lärande (KLC), 125 000 kr, Karin Rehnström, HV)

•

Samverkansprojekt för utveckling av AIL inom SME, 200 000 kr, (Robin Mashallah,
Trollhättan)

•

Bygglovets svåra frågor, 125 000 kr, (Ulf Jensen/Åsa Axgärde, HV)

•

Utökad etablering av arena för erfarenhetsutbyte och samproduktion gällande utbildning och
digitalisering, 242 000 kr, (Lars Johansson/Emma Norberger, HV)

Projekten avslutas 2020-06-30. Ledningsråd och styrgrupp kommer att följa projekten. Vid
ledningsrådets möte i januari/februari berättar respektive projektledare/projektgrupp om sitt projekt,
status och eventuella resultat så långt. Efter att projekten avslutats kommer slutpresentationer att ske i
den form som styrgrupp och ledningsråd önskar. Medel för en slutkonferens finns avsatta i budget.

Prioriterade områden för kompetensförsörjningsinsatser
Insatsens form och innehåll ska vara behovsstyrd. Det kan handla om utvecklings- och
forskningsprojekt, utbildning, ”studentmedverkan”/AIL-koncept, gästföreläsare etc. Utbildningsdelen
omfattar såväl längre utbildning som kortare riktade kompetensinsatser och kan ges i olika former.
Nedanstående områden är prioriterade. Respektive område följs genom indikatorer och mål som sätts
inom ramen för arbetet med respektive större specifik aktivitet.








Öka övergången till högre utbildning och minska avhopp.
o Under 2019 samproducerades en projektansökan till VGR om medel för ett 3-årigt
projekt. Beviljas aktuell ansökan utförs arbetet med det prioriterade området inom
ramen för projektet. Projektet följs av ledningsråd och styrgrupp, där ledningsrådet har
ett särskilt ansvar. Ledningsrådet följer också projektet Lokalt tekniskt basår, både
utifrån ett helhets- och ett konceptperspektiv.
o Beviljas inte projektet medel från VGR ska arbete startas upp med att hitta annan
finansiell lösning samtidigt som arbetet med de två arbetspaket som finns i aktuell
ansökan påbörjas utifrån gällande finansiella ramar.
Att i Fyrbodalsområdet öka antalet utbildade och/eller i utbildning
o sjuksköterskor
o lärare och andra professioner inom skolan, med ett särskilt fokus på förskolelärare och
lärarlegitimation för fritidspedagoger
o ingenjörer
Verksamhetsutveckling med IT-stöd/digitalisering: Behov finns på olika aggregeringsnivåer
(från strategi till handhavande) och inom flera kontexter.
o Områden och fokus tas fram i samverkan med Fyrbodals e-råd
o KAV är med och arrangerar
 Digitaliseringen i skolan. Heldag 27 februari. Samarrangemang med Forum för
skolutveckling och forskningsmiljön LINA; lärande i och för det nya
arbetslivet.
 Digitalisering i praktiken inom hälsa, vård och omsorg. Heldagskonferens 26
maj. Samarrangemang med Fyrbodals hälsoakademi, Interreg-projektet eTeam
för välfärdsteknologi, Högskolan Väst och GITS.
Ledarskap
o Utifrån behov och ett holistiskt perspektiv, samproducera ett helhetsutbud där insatser
från HV och dess olika institutioner och enheter ingår liksom insatser från kommunerna.
o Fokus 2020: Gemensam utbildning för nya chefer och projektledarutbildning
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Integration
o Fokus och aktiviteter tas fram i ledningsrådet. Validering och komplettering viktiga
delar. Viktigt perspektiv i arbetet med ökad högskoleövergång.

Prioriterade former för utbildning
Behovet styr insatsers form och innehåll Det kan handla om utvecklings- och forskningsprojekt,
”studentmedverkan”/AIL-koncept, gästföreläsare och utbildning. För att kunna tillgängliggöra sig
utbildning är formen avgörande. Kommunakademin ska aktivt verka för att
 skapa förutsättningar för AIL och utveckling av AIL utifrån de behov som finns
o AIL ska vara en självklar och integrerad del i alla former av
kompetensförsörjningsinsatser som sker inom ramen för Kommunakademin
 utveckling av olika former av flexibel utbildning där nätbaserad undervisning och
lärcentra/noder är viktiga delar i infrastrukturen. Viktigt fokus i Ökad högskoleövergång,
arbetspaket 2, liksom i projektet Lokalt tekniskt basår..
o Flexibel utbildning utifrån behov och målgrupp ska vara en självklar och integrerad del
i alla former av kompetensförsörjningsinsatser
o Utveckling av lärcentra/noder i Fyrbodals-området ska prioriteras.
 utveckling av behovsstyrda kortare riktade kompetensförsörjningsinsatser:
o Bidra till att, utifrån behov gällande såväl innehåll som form, öka antalet riktade kortare
kompetensförsörjningsinsatser.

ÅRSHJUL 2020
AU 23 januari

Direktion 10 december i Trollhättan
• Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1)
• Årlig uppdatering av policys och riktlinjer
• Utvärdering av direktion och förbundsdirektör
• Årshjul 2021

januari
december

februari

Direktion 13 februari i Vänersborg
• Tema: Infrastruktur (mål 3,4)
• Avstämning IK-plan 2019
• Årlig uppdatering IK-plan 2020
• Arvodesreglemente 2020
• Revidering delegationsordning

AU 26 november

Direktion 29 oktober i Uddevalla
• Tema: En stark och attraktiv
gränsregion (mål 5)
• Kvartalsrapport 2007–2009
• Revisionsrapport och PM 200630
• Beslut V-plan 2021 och budget
2021/23
• Beslut budget tillväxtmedel 2021
• Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)

AU 5 mars

november

oktober

mars
BHU-presidiet: 10/1, 6/3, 17/4, 14/8, 6/11, 13/11
BHU: 28/1, 24/3, 5/5, 1/9, 24/11, 8/12
Västkoms styrelse:
RUN:
Kommundirektörer: 17/1, 21/2, 3/4, 8/5, 13-14/8,
25/9, 13/11

Direktion 2 april i Uddevalla
• Tema: Kompetensförsörjning (mål 2)
• Årsredovisning 2019
• Workshop budget tillväxtmedel
• Ägarsamråd med Innovatum och
Mediapoolen.

april
AU 16 april

AU 8 oktober

Övrigt:
september

maj

Direktion 24 september i Strömstad
• Tema: Kultur (mål 6)
• Delårsbokslut 2020-06-30
• Mötesdatum 2021

juni

augusti

AU 28 maj

Direktion 7 maj i Sotenäs
• Tema: Välfärd (mål 7,8)
• Kvartalsrapport 2001–2003
• Information V-plan 2021, budget
2021/23
• Revisionsrapport och PM 2019
• Delregionalt kollektivtrafikråd (DKR)
• Ägarsamråd med Gryning Vård

juli
AU 27 augusti

Direktion 18 juni i Uddevalla
• Tema: Näringsliv (mål 1)
• Förslag V-plan 2021 och budget 2021/23
• Återrapportering tillväxtmedel 2019 och
förslag budget tillväxtmedel 2021

Tjänsteskrivelse
2019-11-20
Sida 1 av 2

Förslag på finansiella mål och nyckeltal för Fyrbodals kommunalförbund
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår direktionen att låta nuvarande finansiella mål och nyckeltal kvarstå
samt att föreslå direktionen anta kompletterande vägledande principer enligt bilaga.
Sammanfattning
Arbetsutskottet gav under hösten 2019 kansliet i uppdrag att se över de finansiella målen och
nyckeltal som kommunalförbundet har idag. Kansliet har, förutom att se över de tidigare
finansiella målen även gjort en omvärldsanalys av övriga kommunalförbund i Västra
Götalandsregionen för att undersöka hur de arbetar med sina finansiella mål och nyckeltal.
Direktionen fattar beslut om finansiella mål i samband med godkännande av verksamhetsplan
och budget för kommande år.
Bakgrund
Fyrbodals kommunalförbunds uppdrag utförs i enlighet med förbundsordningen, samt ansvar
för att hanteringen av offentliga medel görs i enlighet med kommunallagen och övrig
lagstiftning som gäller offentliga medel.
Fyrbodals kommunalförbund ansvarar för att åtaganden genomförs i enlighet med respektive
myndighets villkor. I egenskap av projektägare ingår dessutom ansvar att följa respektive
bidragsgivares villkor.
Kommunallagen stadgar att kommuner, kommunalförbund och landsting ska ha en god
ekonomisk hushållning i sin verksamhet och att Fyrbodals kommunalförbund ska besluta om
riktlinjer för detta.
Fyrbodals kommunalförbund 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.
Målet är att Fyrbodals kommunalförbund ska ha en verksamhet och ekonomi i ”gott skick”.
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Beskrivning av ärendet
Vid revisorernas granskning av delårsrapporten per 2019-06-30 diskuterades
kommunalförbundets finansiella mål och huruvida dessa var tillräckliga och tydliga bland
annat utifrån lagstiftning och för att beskriva hur kommunalförbundet ser på sin ekonomi.
Kansliet fick i uppdrag av arbetsutskottet att se över de finansiella mål och nyckeltal som
kommunalförbundet använder sig av idag och hur dessa kan utvecklas alternativt bytas ut.
Idag har kommunalförbundet fyra övergripande finansiella mål:
1. Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid beroende
på åtaganden som direktionen finner angelägna.
2. Att ha en budget i balans
3. 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.
4. Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.
Koppling till mål
Koppling till Fyrbodals kommunalförbunds finansiella mål.
Ansvarig tjänsteperson
Carina Ericson, 0522-44 08 41, carina.ericson@fyrbodal.se

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Bilaga till tjänsteskrivelse avseende förslag på nya finansiella mål
och nyckeltal:
Nuvarande finansiella mål i Fyrbodals kommunalförbund:
1. Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.
a. Uppföljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av
ekonomin.
2. Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
a. Uppföljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och
helårsrapportering av ekonomin.
3. 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.
a. Uppföljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och
placering av kapital.
4. Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.
a. Uppföljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt
till Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillfället där
projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering.
Förslag på komplement till befintliga finansiella mål
Vägledande principer som kan finnas med för att stödja att de finansiella målen uppfylls.
•

Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på ett betryggande
sätt.
o Det gör vi genom att Fyrbodals kommunalförbund ska ha ett fullgott och
genomtänkt försäkringsskydd samt ha klara regler för hur risker ska hanteras.

•

Fyrbodal ska ha tydliga regler och riktlinjer för sin finansförvaltning.
o Det gör vi genom att Fyrbodals kommunalförbund har en policy som anger
riktlinjer för medelsförvaltning och som är fastställd i förbundsdirektionen.

Tjänsteskrivelse
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Samverkan praktiksamordning
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att tillstyrka att Fyrbodals kommunalförbund
inrättar en stödfunktion för drift, implementering och support rörande verktyget
praktikplatsen.se.
Sammanfattning
Under det treåriga projektet Praktiksamordning – ett utvecklings- och implementeringsprojekt
har det webbaserade verktyget praktikplatsen.se testats i pilotform med lyckat resultat. En
förfrågan om att ingå samverkansavtal rörande en har skickats till kommunerna och de flesta
har aviserat att de önskar ingå samverkan rörande en praktiksamordningsfunktion. Förslaget
är att inrätta en sådan funktion motsvarande 1,0 tjänst från och med januari 2020.
Beskrivning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har under tre års tid drivit projektet Praktiksamordning – ett
utvecklings- och implementeringsprojekt, där det webbaserade verktyget praktikplatsen.se
testats i pilotform. Piloterna har genomförts på skolor spridda i 12 av Fyrbodals 14
kommuner, i flera skolformer – grundskola, gymnasiet, vuxenutbildning, yrkeshögskolan
samt högskolan.
Praktikplatser finns på en mängd olika arbetsplatser, alltifrån det enskilda företaget som tar
emot enstaka praktikanter till stora organisationer som tar emot praktikanter från flera olika
skolformer – alltifrån praktisk arbetslivsorientering (PRAO) i grundskolan till
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i högskolan. Ett exempel på en sådan stor organisation
är NU-sjukvården. De har aviserat att det är praktikplatsen.se som ska användas som
praktikverktyg, detta då övriga delregioner i Västra Götalands län använder det.
Piloterna har fallit väl ut och det finns en önskan från kommunerna och Högskolan Väst om
att fortsätta implementera och använda praktikplatsen.se efter att projektet avslutas. Fyrbodals
kommunalförbund har tagit fram ett förslag till organisation med 1,0 tjänst processledare.
Kostnaden för kommuner och lärosäten omfattar denna tjänst samt systemkostnad.
Processledaren ska ge fortsatt stöd och support, utbilda användare i verktyget samt
implementera verktyget i de skolformer och på de enheter som ännu inte använder verktyget.

Bedömning och synpunkter
Bedömningen är att praktikplatsen.se ger ett gott stöd för effektiv hantering av praktik. För de
elever/studenter som använder verktyget för sin praktik ges förutsättningar för en likvärdig
tillgång till praktikplatser. Verktyget säkerställer även att det är korrekta uppgifter som
förmedlas mellan utbildningsenhet och praktikplats. Vid den utvärdering som gjorts
framkom/lyftes behovet av en fortsatt samordning kring praktik. Ett förslag till fortsatt
samverkan har skickat ut till samtliga kommuner. I förslaget fanns en beskrivning av fortsatt
organisering av praktiksamordning. Förslaget omfattar systemadministration och stödfunktion
för implementering, stöd och support. Kommunerna fick också ta ställning till ett förslag till
kostnadsfördelning. 12 kommuner har meddelat att de vill ingå samverkan enligt det förslag
som skickats ut.
Finansiering
Det kostnadsförslag som föreligger bygger på att kostnaden fördelas till fullo mellan de
skolhuvudmän (kommunala och fristående skolor, högskola etc) som avser att ingå samverkan
kring praktiksamordning. Kostnaden består dels av en grundkostnad per skolhuvudman, dels
av en kostnadsfördelning efter kommuninvånarantal. Förslaget ger Fyrbodals
kommunalförbund täckning för hela kostnaden och har godkänts av kommunerna.
Koppling till mål
Mål 2 – En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov.
Ansvarig tjänsteperson

Titti Andersson
Teamchef Välfärdsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
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Innovationsstöd Fyrbodals Kommunalförbund
Förslag till beslut
Att arbetsutskottet föreslår direktionen att lägga informationen till handlingarna och ställer sig
bakom att kommunalförbundet ska tydliggöra och utveckla sin roll som samverkansarena för
innovationsstöd för sina 14 medlemskommuner.
Sammanfattning
Dagens och framtida utmaningar inom välfärden är ständigt i fokus. Under tre år, 2017-2019,
har ett arbete pågått med att bygga upp en idésluss som ska ta hand om idéer från
kommunerna till olika slags inkubationsstöd för att utvecklas till nya nyttiga arbetssätt och
produkter. Efter sommaren påbörjades en diskussion i bland annat professionsnätverken där
frågorna kom att handla om hur kommunalförbundet kan ta hand om resultatet av projektet
och behovet av innovationsmodellen som sådan i framtiden.
Bakgrund
Under tre års tid har projektet iCare4Fyrbodal drivits med medel från Vinnova. Arbetet har
kretsat kring att skapa en idésluss i syfte att integrera kvalitetsledning med
innovationsledning. Dagens och framtidens utmaningar inom välfärden har legat till grund för
detta treåriga projekt som omfattat ett bygga en plattform för ”framtidsstrategiskt
utvecklingsstöd för smartare välfärd” (genom förnyelse och digitalisering). Partners i det
verksamhetsdrivna projektet har varit socialtjänsten i Trollhättan stad, Vänersborgs kommun,
Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum och Entreprenörsarenan.
Beskrivning av ärendet
Hur ska resultatet av detta arbete förvaltas? På nätverksmötet för kommundirektörer den 16
augusti fick undertecknad i uppdrag att återkomma till dem om hur kommunalförbundet
förslagsvis kan ta till vara på den upparbetade kunskap och kompetens som nu finns till följd
av projektets arbete. Dialog och workshop har skett i styrgruppen för projektet.
Arbetsutskottet fick den 10 oktober information om att ett förslag är under framtagande.
Upplägget e-postades till kommundirektörsnätverket den 20 november för synpunkter. Efter
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beslut föreslås att utveckling av uppdraget startas fr o m den 1 januari 2020.
Bedömning och synpunkter
Kommundirektörerna rekommenderar att kommunalförbundet ….
Finansiering
Finansieringen ska rymmas inom den budgetram som finns.
Koppling till mål
Koppling finns till mål 7: ”Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad
socialtjänst, vård och omsorg” samt även med hänvisning till strategierna ”Medverka till att
kommunernas socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och innovativt” och
”Stödja kommunerna i digital utveckling och välfärdsteknologi”.
Ansvarig tjänsteperson
Teamchef Titti Andersson

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Bilaga: Beskrivning av Innovationsstöd Fyrbodal

2019-11-20

Innovationsstöd Fyrbodals kommunalförbund
Förslag
Förslaget är att innovationsstödet ska utgå från befintliga resurser på Fyrbodals
kommunalförbund. I förbundets grunduppdrag finns arenor för frågor kommunerna anser bör
hanteras i samverkan. Innovation är en sådan fråga. Det saknas utrymme för kommunerna att i
dagsläget ingå avtal om särskild finansiering för ett innovationsstöd med alla de delar som
genomförts i iCare4Fyrbodalprojektet, se nedan.
Fyrbodals kommunalförbund kan fungera som mötesplats för innovationsfrågor, till att börja
med avgränsat till socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. Inom förbundet finns god
kompetens inom innovation, forskning och utveckling för socialtjänsten (FoU-Socialtjänst).
Vidare kan förbundet vara behjälplig med viss omvärldsbevakning om metoder, bevaka
projektutlysningar, ge stöd till erfarenhetsutbyte och nätverk för innovationsguider samt med
vägledning och kontakter till andra aktörer.
Vi kan också ge stöd i att identifiera behov av utbildningar och hjälpa till med att arrangera
dessa. Inom förbundet finns kompetens inom tjänstedesign och metoden Innovationsguiden.
Förbundets befintliga professionsnätverk är viktiga och e-rådet föreslås vara det primära
nätverket för innovationsrelaterade frågor.
Med denna form av innovationsstöd som grund kan kompletterande medel sökas för att
förstärka arbetet och/eller att utöka stödet att gälla fler områden och fler insatser, t ex
specifika innovationsprojekt.
Bakgrund
En åldrande befolkning med fler behandlingskrävande kroniska sjukdomar tillsammans med
ökade krav på kommunala tjänster utan ökad finansiering leder redan nu till att viktiga och
efterfrågade insatser inte kan utföras i den utsträckning som efterfrågas samt till underskott i
de kommunala budgetarna.

Den ökade tillgången till relativt billig digital teknik ger medborgarna ökad tillgång till fler
och bättre tjänster och stöd. Digitalisering och innovation är sammanlänkade av två former av
stöd för den ständiga utvecklingen som bör vara både behovsdriven och kostnadseffektiv.
Under tre års tid har projektet iCare4Fyrbodal drivits med medel från Vinnova. Arbetet har
kretsat kring att skapa en idésluss i syfte att integrera kvalitetsledning med
innovationsledning. I projektet har ingått att stimulera utveckling, implementering, spridning
och nyttiggörande av innovativa idéer som kan bidra till en både bättre och effektivare
socialtjänst och tillväxt. En del i arbetet har varit att skapa förutsättningar för att leda och
organisera för att stimulera innovationsförmågan. En annan del att integrera kvalitetsledning
med innovationsledning. Till detta har erbjudits kompetensutveckling för att stärka en
innovativ kultur och ett stödjande ledarskap liksom kunskap om metoder och verktyg.
Dagens och framtida utmaningar inom välfärden låg till grund för detta treåriga arbete med att
ge ”framtidsstrategiskt utvecklingsstöd för smartare välfärd” (genom förnyelse och
digitalisering). Projektet har testat hur idéer från kommunanställda kan tas omhand för att
utvecklas till nya nyttiga arbetssätt och produkter samt gett innovationsstöd till ledare och
medarbetare. Partners i det verksamhetsdrivna projektet har varit socialtjänsten i Trollhättans
Stad, Vänersborgs kommun, Uddevalla kommun, Fyrbodals kommunalförbund, Innovatum
och Entreprenörsarenan. Åmåls kommun och Tanums kommun har anslutit under det sista
projektåret.
När projektet avslutas lyfts frågan hur det arbete som gjorts ska förvaltas. Det är angeläget att
i någon form skapa en struktur som ger stöd för innovationer, nytänkande för att både testa
och misslyckas med att utveckla och avveckla processer, metoder och produkter. Den
kunskap och erfarenhet som under projektet skapats kring områdena strategiskt ledningsstöd,
metodstöd, idésluss och samverkan samt testbädd, bör tas tillvara.
Innovation som begrepp gör också mycket tydligt avtryck i många sammanhang då framtida
utmaningar och lösningar diskuteras, inte minst har det framkommit i arbetet med kommande
regional utvecklingsstrategi. Många grupperingar har lyft innovation som ett område att
fokusera på.
Vad kan ett innovationsstöd innebära?
Att innovation ska ha en tydlig position inom ramen för Fyrbodals kommunalförbunds
uppdrag är klart. Förbundets roll är att utgöra en samverkansarena och på olika sätt ge stöd till
kommunerna i angelägna frågor och det är från den utgångspunkten ett innovationsstöd kan
formas. Kommundirektörsnätverket rekommenderar att kommunalförbundet tydligare än idag
lyfter fram sin roll att utgöra en samverkansarena för innovationsstöd. En utveckling av
innovationsstöd, såväl som digitaliseringsstöd, bör ske med stöd och samordning av det
kommungemensamma övergripande E-rådet samt nätverken för E-samhälle respektive E-

hälsa. Styrningen av innovationsstödet ska ske via kommundirektörsnätverket och
direktionen.
Projektet iCare4Fyrbodal har, med utgångspunkt i de fyra fokusområdena, identifierat delar
som skulle kunna utgöra ett innovationsstöd:
•

•

•
•

Strategiskt ledningsstöd
o Stöd till utvecklingsorienterat ledarskap och medarbetarskap på nya sätt
o Stöd/kunskap i innovations-, funktionsupphandling för kommunerna
o Undersöka möjligheter/utmaningar inom lagar och förordningar som påverkar
innovationsarbete
o Stöd till kommunerna att definiera problem och behov i att besluta vilket
innovationsstöd som önskas och vilket resultat som vill uppnås
Metodstöd
o Metodstöd, utbildningar, nätverksstöd och andra arbetssätt och metoder för
tjänstedesign
o Ta fram överenskommelser om hur innovationsstöd via utbildade
innovationsguider kan göras mellan kommuner
o Workshops, coachning, nätverk, sprint, hack, utbildningar, mötesplatser etc.
o Gemensam hemsida för innovationsfrågor
Idésluss, samverkan
o Tillhandahålla en digital idéhanteringsprocess mellan idégivare och tänkbara
idéutvecklare.
Testbädd
o Samordning av testbäddar i Fyrbodalsområdet att användas av alla kommuner
med olika former av avtal, utvecklingsarbete och tester med intresserade
aktörer
o Utgöra mötesplats mellan kommun och näringsliv och mellan kommuner och
medborgare i att hitta nya lösningar
o Hålla i den årliga nationella innovationsveckan

Denna lista utgår från en fortsatt finansiering i ungefär samma omfattning som under
projekttiden. Då detta inte ett alternativ i dagsläget och därför behöver insatserna begränsas.
Att det finns en gemensam vilja att samverka kring innovation är tydligt, liksom att det finns
ett stort behov av stöd. Frågan att besvara är vad Fyrbodals kommunalförbund kan möta upp
när det kommer till innovationsstöd. Projekttiden löper ut vid årsskiftet och därefter finns
ingen finansiering för att inom ramen för förbundet bedriva fortsatt verksamhet i samma
omfattning. Det finns olika typer av projektmedel att söka för området, men en sådan
finansiering är osäker och i förlängningen inte hållbar. Däremot kan projektmedel med fördel
sökas till projekt i syfte att förstärka och intensifiera arbetet. Det är angeläget att skapa ett
innovationsstöd som står på en stabil grund och har bärighet över tid.
Flera olika initiativ kopplat till innovation pågår i såväl enskilda kommuner som på
Innovatum och Entreprenörsarenan. Trollhättans Stad planerar för att, i samarbete med
Högskolan Väst, genomföra av testbädd samt har flera insatser kring digitala system.

Vänersborgs kommun genomför bl a en pilot kring digitala signeringslistor för läkemedel.
Uddevalla kommun har fattat beslut om en innovationsstrategi och undersöker taligenkänning
som hjälp att dokumentera. Innovatum arbetar i sin inkubationsprocess med startupbolag
inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
Givet de förutsättningar som råder är bedömningen att funktioner för innovationsstöd bör utgå
från förbundets grunduppdrag att vara stöd- och samverkansstruktur enligt förslaget, ovan.

Jeanette Lämmel

Titti Andersson

Förbundsdirektör

Teamchef Välfärdsutveckling
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Ska Essunga, Grästorp och Vara kommuner fortsätta att vara en del av
Position Västsamarbetet när Skaraborg har bildat eget företagsetableringskontor Business Region Skaraborg?
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att AU bjuder in Essunga, Grästorp och Vara kommunrepresentanter till
en dialog i ärendet.

Sammanfattning
Essunga, Grästorp och Vara kommuner ingår i Fyrbodals företagsetableringsverksamhet
Position Väst och samarbetet fungerar väl. Essunga har meddelat att de önskar lämna Position
Väst eftersom Skaraborgs kommunalförbund bildat ett eget företagsetableringskontor kallat
Business Region Skaraborg (BRS). Vara och Grästorp har på tjänstemannanivå uttryckt
intresse av att fortsätta att ingå i båda kommunalförbundens företagsetableringsarbete.

Bakgrund
Sedan Fyrbodals kommunalförbunds regionala företagsetableringskontor Position Väst
startade har skaraborgskommunerna Essunga, Grästorp och Vara också ingått i samarbetet,
tillsammans med kommunalförbundets 14 medlemskommuner.
De tre kommunerna kom med i Omställningskontoret, det stora projekt som startade i
samband med SAAB-konkursen och finansierades av EU, VGR, Fyrbodals kommunalförbund
och Trollhättans stad. Position Västsamarbetet är ett av de konkreta resultaten av det projektet
och de tre skaraborgskommunerna valde att fortsätta ingå i företagsetableringssamarbetet
även efter projektslut. De har tagit del av insatserna mot en medfinansiering till Fyrbodals
kommunalförbund på sammantaget 90 000 kronor per år.
Kommunerna har genom åren varit engagerade och bidragit på ett positivt sätt till samarbetet,
deltagit vid säljinsatser såsom mässor med mera.
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Beskrivning av ärendet
Skaraborgs kommunalförbund bildade 2018 ett eget företagsetableringskontor kallat Business
Region Skaraborg (BRS), där Essunga, Grästorp och Vara är tre av 15 samverkande
kommuner. BRS har, precis som Fyrbodals kommunalförbund, tecknat samarbetsavtal med
Business Sweden för att få hjälp att paketera sina erbjudanden och få internationella
företagsetableringar till Skaraborg. BRS fokuserar främst på att attrahera bolag inom fordonsindustri, spelindustri, möbeltillverkning och logistik.
Även Sjuhärads kommunalförbund har bildat ett eget företagsetableringskontor, så alla fyra
kommunalförbunden inom Västra Götaland har nu sådana verksamheter (GR har sedan länge
BRG). Alla fyra har inlett samtal om möjliga samarbeten, där även VGR deltar.
Essunga, Grästorp och Vara ingår nu således både i Fyrbodals och Skaraborgs kommunalförbunds erbjudande och marknadsföring till potentiella företagsetablerare. Essunga har
därför meddelat att de inte önskar kvarstå i Position Västsamarbetet, utan ska arbeta vidare
inom BRS. Vara och Grästorp har på tjänstemannanivå uttryckt en önskan att ingå i båda
kommunalförbundens företagsetableringstjänster.
Det vore värdefullt med en diskussion med kommunrepresentanter från Essunga, Grästorp
och Vara om de önskar kvarstå i båda kommunalförbundens företagsetableringsservice, samt
att Fyrbodals kommunalförbund fattar beslut om man anser att en sådan lösning är önskvärd
och vilka villkor som ska gälla för en fortsättning alternativt avslutning.

Bedömning och synpunkter
Samarbetet med de tre skaraborgskommunerna har fungerat mycket väl genom åren. Att
Skaraborg nu själva har ett eget kontor som ska främja investeringar och företagsetableringar i
sina medlemskommuner väcker frågor värda att diskutera:
- Finns alternativet att Grästorp och Vara i fortsättningen enbart ingår i Position
Västsamarbetet och inte i BRS?
- Om kommunerna kvarstår i både Position Väst och BRS kan det leda till en otydlighet i
marknadsföringen ut mot de etablerande företagen eller i kommunikationen med Business
Sweden, det befintliga näringslivet eller andra partners, till nackdel för kommunerna eller
kommunalförbunden?
- Hur kommer kommunerna att hantera den konkurrenssituation som uppstår mellan
Skaraborg och Fyrbodal när en förfrågan från exempelvis Business Sweden skickas vidare till
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kommunerna från två etableringskontor?
- Om samma etableringsförfrågan skickas till Skaraborgs och Fyrbodals kommunalförbund,
vilket kommunalförbunds erbjudande ska respektive kommuns tomt, lokaler e.dyl. ingå i?
- Ska kommunerna delta aktivt i vidareutvecklingen av företagsetableringsservice och rutiner i
båda verksamheterna?
- Kan det innebära fördelar för kommunalförbunden att 1-3 av skaraborgskommunerna ingår i
och kan berika båda verksamheterna?
- Om skaraborgskommunerna väljer att enbart ingå i det egna kommunalförbundets
etableringskontor och lämna Position Väst, hur ska fortsatt god samverkan säkerställas?

Finansiering
De tre kommunerna finansierar sitt deltagande i Position Västsamarbetet med 90 000 kronor
per år vilket är cirka 3 kronor per invånare. De intäkterna försvinner således om de tre
kommunerna inte ingår i Position Väst fortsättningsvis.
Om kommunerna stiger av samarbetet måste Position Västmaterial revideras; kartor och texter
på hemsida (www.positionvast.se), på roll-ups och i foldrar. Kostnaden för revidering uppskattas till ungefär cirka 90-100 000 kronor för köp av revideringstjänster från reklam- och
IT-byrå samt tryck. Därför är det en klar fördel om alla tre kommuner väljer att kvarstå över
en längre tid alternativt alla tre stiga av vid samma tidpunkt.
Koppling till mål
Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv samt Strategisk plan för Position Väst.
Ansvarig tjänsteperson
Ann Palmnäs, Verksamhetsledare Position Väst. 0701-649498.

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören, tagna under perioden 2019-01-01 - 2019-11-21
Projekt

Teknikcollege - möjligheternas värld
Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik
Beslutsunderlag Geoparken - Platåbergens landskap
Platåbergens Geopark
Bygdedräkt för Catwalk
Tiotusenbitarspusslet - En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengerfors bruk
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal
På väg 45
Kulturklustret Tanums Kommun
Stadsvandring med AR
Landet mitt emellan
Kultur möter innovation (ansökan ersätter projektansökan Kultur som innovationskraft)
Den bohuslänska stenindustrin - kunskappsbyggnad och planeringsunderlag

Ägare

Fyrbodals Kommunalförbund
Innovatum AB
Grästorp Kommun
Grästorp Kommun
Melleruds Kommun
Not Quite (ekonomisk förening)
Fyrbodals Kommunalförbund
Vänersborgs Kommun, Trollhättans Stad & Åmåls Kommun
Tanums Kommun
Trollhättans Stad
Munkedals Kommun
Innovatum AB
RIO Kulturlandskapet (eknomis förening)

Beslutat RTV Sign Dnr nr
200 000
200 000
90 000
80 000
125 000
200 000
250 000
150 000
150 000
100 000
180 000
200 000
200 000

JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL
JL

Datum

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektörren, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018
Avtal

Personuppgiftsbiträdesavtal
Elektronisk leverantörsfakturahantering
Samverkansavtal gymnasiesärskola
Att leda på natten, utökat avtal FoU cirkel.
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning, inkl personuppgiftsbiträdesavtal
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning, inkl personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal
Förlängning praktikplatsen.se
Medsökandeavtal Projekt Fossilfri gränsregion 2030
Uppföljning av Fyrbodalskommunernas arbte med statsplanering och konst i offentlig miljö
Projektstöd till projektet "Tur & retur - hållbara resor mellan land och stad"

Part

GR
Scandoc
Kommunerna
Högskolan Väst
Lysekils kommun
Strömstadskommun
Tanums kommun
Strömstads kommun
Strömstad kommun
GR
Trollhättan Energi
Nätverkstan AB
Koucky & Partners AB

Sign Dnr nr

CE
JL
JL
CE
JL
JL
JL
CE
CE
JL
JL
JL/CE
JL

2019-832
2019-798
2019-817
2019-834
2019-872
2019-864
2019-861
2019-865
2019-860
2019-874
2019-869
2019-863
2019-859

Datum

2018-11-07
2019-01-17
2019-03-27
2019-05-06
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-03
2019-06-19
2019-06-25
2019-07-02
2019-08-20
2019-09-09
2019-11-08

