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Kallelse/ärendelista 
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 13 februari 2020 
Plats och tid:  Lokal Vänersborg, kommunhuset i Vänersborg 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 – 13.00 och 

eftermiddagsfika ca kl. 14.30.  
 

Hitta till kommunhuset i Vänersborg, adress Sundsgatan 29, 462 33 Vänersborg: 

https://www.google.com/maps/place/Vänersborgs+Kommunhus/@58.3788313,12.3233661,17z/dat
a=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464523aeb32ad06f:0xfc9e7483a5f5b2cb!8m2!3d58.3788313!4d12.3255
601  

 

 

Välkommen! 

 

 

Martin Carling 
Förbundsordförande 
 
 
   /Jeanette Lämmel 
   Förbundsdirektör 
  

https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4nersborgs+Kommunhus/@58.3788313,12.3233661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464523aeb32ad06f:0xfc9e7483a5f5b2cb!8m2!3d58.3788313!4d12.3255601
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4nersborgs+Kommunhus/@58.3788313,12.3233661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464523aeb32ad06f:0xfc9e7483a5f5b2cb!8m2!3d58.3788313!4d12.3255601
https://www.google.com/maps/place/V%C3%A4nersborgs+Kommunhus/@58.3788313,12.3233661,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x464523aeb32ad06f:0xfc9e7483a5f5b2cb!8m2!3d58.3788313!4d12.3255601
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Kallelse/ärendelista 
1. Val av protokollsjusterare 

Beslutsärenden     Ca tider 

2. Avrapportering internkontrollplan 2019   09.00 – 09.10 
3. Förslag internkontrollplan 2020    09.10 – 09.20 
4. Arvodesreglemente 2020    09.20 – 09.25 

 

Informations- och anmälningsärenden  Ca tider 

5. Aktuella projektansökningar    09.25 – 09.30 
6. Turistrådet Västsverige – information från VD Fredrik Lindén   09.30 – 10.00 
7. Kommunakademin Väst    10.00 – 10.10 
8. Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)    10.10 – 10.40 
9. Färdplan – Nära vård     11.00 – 11.30 
10. Skrivelse bränsleupphandling    11.30 – 11.35 
11. Delegationsordning     11.35 – 11.40 
12. Delegationsbeslut     11.40 – 11.45 
13. Tema Infrastruktur, mål 3, 4 i verksamhetsplan   11.45 – 12.00 
14. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), Västkom    

och Samrådsorganet (SRO)    13.00 – 13.10 
15. Övriga ärenden     13.10 – 13.20 
16. Nästa möte     13.20 – 13.25 

       

Workshop 
17. Förändrad struktur av förbundets verksamhetsplan 2021 – 2023  13.30 – 15.30 
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Förbundsdirektionen 
Kommun Ledamöter Närv. Ersättare Närv. 
Bengtsfors Stig Bertilsson (M)  Per Eriksson (S)  
Dals-Ed Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S)  
Färgelanda Tobias Bernhardsson (C)  Ulla Börjesson (S)  
Lysekil Jan-Olof Johansson (S)  Ronald Rombrant (LP)  
Mellerud Morgan E Andersson (C)  Michael Mellby (S)  
Munkedal Jan Hognert (M)  Lisa Kettil (S)  
Orust Anders Arnell (M)  Lars Larsson (C)  
Sotenäs Mats Abrahamsson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Strömstad Kent Hansson (S)  Lars Tysklind (L)  
Tanum Liselotte Fröjd (M)  Louise Thunström (S)  
Trollhättan Paul Åkerlund (S)  Monica Hanson (S)  
 Peter Eriksson (M)  Bedros Cicek (KD)  
Uddevalla Christer Hasslebäck (UP)  Mikael Staxäng (M)  
 Ingemar Samuelsson (S)  Anna-Lena Heydar (S)  
Vänersborg Benny Augustsson (S)  Bo Carlsson (C)  
 Gunnar Lidell (M)  Marie-Louise Bäckman (KD)  
Åmål Michael Karlsson (S)  Michael Karlsson (M)  
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Ärende 2 – Avrapportering internkontrollplan 2019 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens 
risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. 
Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig 
och effektiv. 

Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.  

Tjänsteskrivelse och avrapportering internkontrollplan 2019 bifogas kallelsen.  

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna avrapporteringen 
av internkontrollplan 2019.  

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 2019.  
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Ärende 3 – Förslag internkontrollplan 2020 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens 
risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet. 
Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig 
och effektiv. 

Kansliet har arbetat om befintlig internkontrollplan som tidigare omfattat 31 kontrollpunkter. Den 
nya planen innehåller 20 kontrollpunkter. Arbetet med att minska ner antalet granskningspunkter 
har skett utifrån dialog med förbundsledningen och revisionen. 

Ärendet presenteras av Carina Ericson, administrativ chef.  

Tjänsteskrivelse och förslag på ny internkontrollplan för 2020 bifogas kallelsen.  

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna internkontrollplan för 2020 
enligt förslag. 

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2020. 
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Ärende 4 – Arvodesreglemente 2020 

Arvodesreglementet för 2020 följer tidigare reglemente med justering utifrån gällande 
inkomstbasbelopp.  
 
Ärendet presenteras av Carina Ericson, administrativ chef.  
 
Tjänsteskrivelse och arvodesreglemente för 2020 bifogas kallelsen.  
 
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna arvodesreglementet för 
2020. 
 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna arvodesreglementet för 2020. 
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Ärende 5 – Aktuella projektansökningar 

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen genom 
satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.  

För 2020 har budgeten en omslutning på 20 500 000 kr. Av dessa 20 500 000 kr beslutade 
kommunalförbundets Direktion att lysa ut medel inom två områden för att stärka innovation och 
konkurrenskraften samt entreprenörskapet och intraprenörskapet bland invånarna i Fyrbodal. Tio 
ansökningar har kommit in till förbundet varav sex av dem har tillstyrkts av 
tjänstemannaberedningen i form av näringslivsutvecklare och kommundirektörerna. 

Ingen föredragning på mötet. 

Tjänsteskrivelse bifogas kallelsen.  

Arbetsutskottet har beviljat de ansökningar som kommit in till förbundet inom ramen för 
utlysningarna ”Innovation och konkurrenskraft” samt ”Entreprenörskap och intraprenörskap” som 
tillstyrkts av arbetsgruppen, näringslivsnätverket och kommundirektörerna. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 6 – Turistrådet Västsverige  

Fredrik Lindén, VD på Turistrådet Västsverige presenterar deras arbete med att utveckla och 
marknadsföra destinationen Västsverige. Dialog med fokus på arbete kring hållbarhet i 
besöksnäringen som planeras att intensifieras.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 7 – Kommunakademin Väst 

Återkoppling från uppdraget som Jeanette Lämmel fick av direktionen den 12 december; att kontakta 
företrädare för vår samarbetspartner Högskolan Väst för att ömsesidigt planera för en uppföljning 
och utvärdering av samverkansytan Kommunakademin Väst. Förslagsvis genom att lyfta frågan i 
styrgruppen för verksamheten. Vidare ges uppdrag att utreda möjligheter för framtida finansiering. 

Kontakt är tagen med Högskolan Väst. Planeringsmöte för upplägg av utvärderingsmötet sker den 30 
januari. Utvärderingen genomförs av styrgruppen för Kommunakademin Väst den 20 februari 2020. 
Visst förberedande arbete har initierats avseende framtida finansiering. 

Ärendet presenteras på mötet av Jeanette Lämmel. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 8 – Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 

Information om den politiska överläggningen som ägde rum mellan Västkoms arbetsutskott och 
presidiet för Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västra Götalandsregionen (VGR) den 10 
januari 2020. Målsättningen med mötet var att åstadkomma ett mer attraktivt erbjudande för 
kommunerna avseende Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). Kommunerna har en utmaning 
med kostnadsnivån på erbjudande om drift och support från VGR. Vidare diskuterades vad värdet är 
för VGR att ha kommunerna med på FVM-resan kontra vad det innebär att inte ha kommunerna 
med.  

Programmet framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste 
digitaliseringssatsning. VGR har identifierat att nuvarande informationsmiljö (verksamhetssystem) 
inte uppfyller de behov av information, kommunikation och interaktivitet som finns hos invånare, 
vård- och omsorgspersonal samt forskare och myndigheter. Därav införs en ny, hållbar, modern och 
sammanhållen informationsmiljö, som kan möta behoven och kraven från såväl invånare som 
berörda verksamheter. I mars 2017 skrev kommunerna på en fullmakt som gav VGR rätt att 
upphandla ett IT-stöd för hälso- och sjukvård för deras räkning. VGR tecknade den 27 november avtal 
med Cerner AB Sverige. Millennium är namnet på plattformen som ska ge stöd till bland annat 
vårddokumentation, sammanhållen läkemedelsprocess, ordination och förskrivning, vårdplanering 
och mobilt arbetssätt etc. Tidplanen är framflyttad och konsekvens av det är att avrop av optioner 
kan ske fram till 30 april 2020.  (källa: Västkoms hemsida)  

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. Övriga medverkande är Curt-Göran 
Crantz, digitaliseringssamordnare, Karl Fors, länssamordnare Västkom och Håkan Sundberg, 
kommundirektör Munkedals kommun.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 9 – Färdplan – Nära vård 

Det övergripande syftet med Nära vård är att främja hälsa samt ge invånaren en god och jämlik vård 
och omsorg. För att uppnå detta har SRO gett i uppdrag att ta fram en färdplan för Nära vård i Västra 
Götaland (SRO:s möte 1 november 2019). Färdplanen ska vara gemensam mellan länets kommuner 
och Västra Götalandsregionen och innehålla de områden där samverkan bidrar till en förbättring av 
vården nära invånarna.  

Syftet med den gemensamma färdplanen är att i samverkan utveckla en nära hälsa, vård och omsorg 
utifrån individens behov, få en gemensam helhetsbild kring övergripande mål och uppdrag för 
samverkan, bidra till att skapa en stark samverkanskultur och ökade tillit mellan huvudmän, använda 
resurser effektivt samt att kraftsamla kring prioriterade områden. En workshop har nyligen 
genomförts i syfte att ta fram förslag på målbild och prioriterade områden för samverkan. 

Ärendet presenteras av Annica Johansson, socialstrateg. Övrig medverkande är Håkan Sundberg, 
kommundirektör Munkedals kommun. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 10 – Skrivelse bränsleupphandling 

Karin Stenlund, verksamhetsledare för Affärsdriven miljöutveckling på kommunalförbundet, fick i 
uppdrag att formulera en skrivelse som ska presenteras och beslutas av Arbetsutskottet. Skrivelsen 
skickades till VGR den 13 januari. 

Ärendet presenteras på mötet av Martin Carling, förbundsordförande. 

Skrivelsen bifogas kallelsen. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 11 – Delegationsordning 

Enligt årshjulet för Fyrbodals kommunalförbund ska delegationsordningen ses över och eventuellt 
revideras. Gällande delegationsordning som beslutades i direktionen den 20 september 2018 gäller 
och det finns inget behov av en revidering.  

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.  

Gällande delegationsordning bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 12 – Delegationsbeslut 

Lista över delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören under 2019/2020.  

Ärendet presenterades av Martin Carling, förbundsordförande. 

Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 13 – Tema infrastruktur, mål 3 och 4 i verksamhetsplan 

Helen Tisell, infrastrukturansvarig på Fyrbodals kommunalförbund presenterar arbetet med 
infrastruktur under 2019/2020. 

 

 

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.  

BHU: 

Länk till handlingarna inför möte den 28 januari 2020: 

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841544 

Västkom: 

Länk till kallelse och handlingar inför möte den 28 januari 2020: 

http://vastkom.se/download/18.1999e31016fa89e1e74bff79/1579701702834/Kallelse%20styrelse%
20VästKom%2020200128.pdf 

SRO: 

Senaste mötet, den 10 januari 2020:  

Anteckningarna bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 

  

https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Meetings/Details/1841544
http://vastkom.se/download/18.1999e31016fa89e1e74bff79/1579701702834/Kallelse%20styrelse%20V%C3%A4stKom%2020200128.pdf
http://vastkom.se/download/18.1999e31016fa89e1e74bff79/1579701702834/Kallelse%20styrelse%20V%C3%A4stKom%2020200128.pdf
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Ärende 15 – Övriga ärenden 

Erbjudande om besök i kommunerna av Martin Carling och Jeanette Lämmel.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 16 – Nästa möte 

Nästa möte äger rum den 2 april i Uddevalla.  

Ärenden enligt årshjul 2020: 

• Årsredovisning 2019 
• Workshop budget tillväxtmedel 
• Ägarsamråd med Innovatum och Mediapoolen 
• Tema: Kompetensförsörjning, mål två i verksamhetsplan 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Ärende 17 – Förändrad struktur av förbundets verksamhetsplan 2021 – 2023. 

Fyrbodals kommunalförbund presenterar förslag till förändrad struktur för verksamhetsplanen som 
bättre kopplar an till förbundsordningen. I förslaget ligger att verksamhetsplanen ska vara 3-årig, och 
därmed gälla 2021–2023, samt innehålla färre målområden än dagens åtta.  

Förslaget som presenteras som underlag till workshopen har tagits fram utifrån tidigare input från 
Fyrbodalsdagarna med direktion och kommundirektörer, personaldagar, analysvecka med mera. 

Handlingar skickas ut separat före mötet.  

Ärendet presenteras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg, teamchef 
Samhällsutveckling, Titti Andersson, teamchef Välfärdsutveckling och Morgan Ahlberg, 
kommunikatör. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet. 

 



Tjänsteskrivelse 
2020-01-16 

 

 
 

 

Avrapportering interkontrollplan 2019  

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 
2019. 
 

Sammanfattning 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 
 
Bakgrund 

Kansliet har arbetat fram en internkontrollplan som omfattar 31 kontrollpunkter.   
 

Beskrivning av ärendet 

Resultatet av granskningen visar att 19 punkter har rutiner enligt styrdokument och 
rutinbeskrivning. 11 punkter har rutiner som fungerar men som behöver utvecklas. 1 punkt 
saknar dokumenterad rutinbeskrivning och styrdokument. 27 av 31 granskningspunkter 
kontrolleras av administrativ chef, tre stycken av förbundsdirektören och en av 
skyddskommittén.  
 
Policydokumenten och deras innehåll är under uppdatering och inte helt aktuella. Detta 
arbetet har pågått under hösten/vintern 2019 och fortsätter fram under första kvartalet 2020.   
 
Nuvarande dokumenthanteringsplan gäller från 2016 och finns kommunicerad på intranätet 
där även diariet ingår. Plan är under revidering med hänsyn till förändringar i verksamhet och 
lagar som skett sedan 2016. Personalen behöver mer information om diarieföring och 
arkivering så att rutinen fungerar fullt ut. Under 2019 har arbetet med att undersöka alternativ 
till nuvarande diarie påbörjats då intranätet byggs om.   
 
GDPR som trädde i kraft den 25 maj 2018. Kartläggningen och arbetet som skulle vara klart 
under hösten 2018 har försenats och kommer att fortsätta under 2020.   
 



 

 

Bedömning och synpunkter 

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt. Arbetet med 
policydokument och dokumenthanteringsplan påbörjades under 2019.  
 

Finansiering 

Ingen finansiering utan en del av det interna arbetet.  
 

Koppling till mål 

Ingen koppling till verksamhetsplanens mål, dock stark koppling till utveckling av det interna 
arbetet inom kommunalförbundet.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41. 

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


INTERN KONTROLLPLAN 2019 FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Ver A98 - 191219
A370 - 190531
A810 - 190930
A978 - 191217

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering
19304 Imagine Nova
19177 Dals Eds kommun
20048 Pro Value Fond
19842 Telenor

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag 
A305 - 1900507
A141 - 190325
A633 - 190905
A636 - 190905

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag 
12505 - 190506 VGR IT
12305 - 190222 Vänersborgs komm
13031 - 191231 IS IT
12731 - 191203 Göteborgs stad

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett. 
Januari, maj, augusti, november

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

4. Löner Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person
Period februari, april, augusti, 
november

Kontroll mot avtalad lön
Period mars, juni, september, 
oktober

Lönelista ska attesteras
Period jan-juni, augusti, december

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

5. Arvoden och reseräkningar Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person
A169 190425
A376 190625
A879 - 191125
A563 - 190823

Kontroll mot avtalade ersättnings-
belopp
Se ver ovan

Arvoden/reseräkning ska attesteras
Se ver ovan

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

Administrativ chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



6. Behörighetsrutiner IT Att behörigheter är korrekta
och aktuella för person/period

Granskning av att 
behörigheter 
kontinuerligt uppdateras

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

7. Inventarieförteckning Det ska finnas en aktuell 
förteckning över datorer
och kontorsutrustning med
specifikation på respektive
projekt

Kontroll att inventarie-
förteckning finns och
är aktuell

Kontroll av att 
utrangerade inventarier
avförs från registret

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

8. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov En gång/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

9. Licenser, ekonomi, 
personalsystem

Användarna ska ha rätt 
behörighet

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



10. Kontokort Att utställda kontokort är
aktuella och används på rätt sätt
Granskning av Swedbankfakturor 
19153, 19404
Byte till kort med personligt 
betalningsansvar gjordes i 
juni 2019. Kvitton granskas i samband 
med lönekörning.

Kontroll mot upprättad
lista

Stickprov

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

11. Representation,
     externa möte samt   
     förbundets egna 
     nätverksmöten

Kontroll av 
- kontering
- momsbelopp
- syfte och deltagare
Granskning av fakturor Alex
19130, 19237, 19611, 19990

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

12. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie
Inga inventarier jan-juni, juli-dec.

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

13. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning
Inkomna fakturor granskas och 
registrereras
av adm chef/ekonom, större 
avvikelser kollas mot abonnent och 
leverantör.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



14. Arkivering Dokumenthanteringsplan ska
finnas och tillämpas
Under revidering.

Dokumenthanterings-
planens aktualitet
granskas

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

15. Tillträdeskontroll till lokaler Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

16. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas
Diarie och dok.hant.plan tillämpas 
från 2016. nytt system för 
diarieföring undersöks och 
dok.hant.planen uppdateras med 
GDPR och antagningen.

Vilka rutiner finns?
Tillämpas det?

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



Styrdokument
17. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Reviderad och antagen av direktionen 
2018-09-20

Kontroll av att
delegationsordningen
är aktuell

2 ggr/år Bitr. förbunds-
direktör

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

18. Attesträtt Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år Bitr. förbunds-
direktör

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

19. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

20. Dokumenthantering Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen.
Plan från 2016 revideras under 
2019/2020.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



21. Kommunikationsstrategi Att Fyrbodals kommunikations-
strategi är känd och efterlevs.
Ny strategi beslutad våren 2019.

Information/utbildning
kring offentlighets-
principen, förhållande
till massmedia,
meddelandefrihet,
m m

2 ggr/år Förbunds-
direktören

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

22. Inköp och upphandling Att gällande rutiner för inköp
och upphandling är känt och
efterlevs.
Finns på intranätet, revidering
pågår.

Stickprovsgranskning
av dokumentation,
kontroll och attest

3 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

23. IT-policy Att Fyrbodals IT-policy
 är känd och efterlevs.
Policydokument finns på intranätet.
Revidering pågår.

Information kring
förhållningssätt, regler,
m m

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

24. Kris och säkerhet Att planer för kris och säkerhets-
arbete finns, är kända och 
efterlevs.
Avser såväl särskilda händelser
som löpande säkerhetsarbete,
inbrott, brand m m.
Policydokument finns på intranätet.
Revidering pågår.

Intervjuer och stick-
provsgranskning

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



25. Resepolicy Att Fyrbodals resepolicy
är känd och efterlevs.
Policydokument finns på intranätet.
Revidering pågår.

Information kring
rekommendationer
och förhållningssätt.

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

26. Personalhandbok Dokumenten i personal-handboken 
ska vara aktuella
Revideras under 2019, finns på 
intranätet.

Ska vara känd och efterlevas.

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

Administrativ chef

Administrativ chef

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

27. Rekrytering av ny personal Kontroll av att rutinerna tillämpas
Revidering pågår.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

28. Slutredovisning av projekt Kontroll av avslutade projekts
slutresultat
Slutredovisade projekt resultatförs. 

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



29. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att Fyrbodals arbetssätt inom
arbetsmiljöområdet följs 
upp regelbundet 
Arbetsmiljöenkät genomförd maj 
2019, uppföljning och framtagande 
av årshjul för 2020 avseende 
systematiskt arbete klart hösten 
2019. 

Granskning av rutiner 2 ggr/år Skyddskommittén □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

30. Växling semesterdagstillägg Kontroll av att rutinerna tillämpas
Spärr för dubbel ersättning är inlagd i 
lönesystemet.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

31. GDPR Kontroll av att förbundets hantering 
av personuppgifter följer GDPR:s 
regelverk.
Arbete med implementering av GDPR 
pågår. 

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

X Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter det att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av
eventuella anmärkningar vara verkställda.
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.



Tjänsteskrivelse 
2020-01-16 

 

 
 

 

Förslag ny internkontrollplan 2020  

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna förslaget på ny internkontrollplan 2020. 
 

Sammanfattning 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska 
organisationens risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och 
förtroendekapitalet. Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att 
verksamheten är ändamålsenlig och effektiv. 
 
Bakgrund 

Kansliet har arbetat om befintlig internkontrollplan som tidigare omfattat 31 kontrollpunkter. 
Den nya planen innehåller 20 st. Arbetet med att minska ner antalet granskningspunkter har 
skett utifrån dialog med förbundsledningen och revisionen.  
 

Beskrivning av ärendet 

Liknande granskningspunkter under samma granskningsområden har slagits ihop för att 
istället specificera kontrollen under kontrollmoment och metod. Tio punkter för 
policydokument/riktlinjer har blivit en. Dessa dokument kommer att specificeras under 
punkten när de är färdigreviderade under kvartal 1, 2020. 
 
I tidigare internkontrollplan har 27 av 31 punkter hanterats av administrativ chef, tre stycken 
av förbundsdirektören och en av skyddskommittén. Detta har varit ett stort och ineffektivt 
arbete att genomföra. Med hjälp av minskningen av punkter och en annan fördelning av 
granskningen tror vi att arbetet kan flyta på och göras mer effektivt.  
 
 
Bedömning och synpunkter 

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt.  
 

 



 

Finansiering 

Ingen finansiering utan en del av det interna arbetet.  
 

Koppling till mål 

Ingen koppling till verksamhetsplanens mål, dock stark koppling till utveckling av det interna 
arbetet inom kommunalförbundet.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41. 

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


INTERN KONTROLLPLAN 2020 - Förslag FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND

Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Löneadministratör

Projektekonom

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år Löneadministratör □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.

Stickprov 2 ggr/år Projektekonom □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

4. Löner, arvoden 
och reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön el 
ersättningsbelopp

Arvoden/reseräkningar ska attesteras

Lönelista ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Administrativ chef

Projektekonom

Projektekonom

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



5. Inventarieförteckning Det ska finnas en aktuell 
förteckning över datorer
och kontorsutrustning med
specifikation på respektive
projekt

Kontroll att inventarie-
förteckning finns och
är aktuell

Kontroll av att utrangerade 
inventarier
avförs från registret

2 ggr/år Projektekonom □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

6. Räkenskapsinformation Kontroll av att räkenskaps-
information förvaras på rätt sätt

Stickprov En gång/år Bitr. förbunds-
direktör

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

7. Licenser, ekonomi, 
personalsystem

Användarna ska ha rätt 
behörighet

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

En gång/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

8. Representation,
     externa möte samt   
     förbundets egna 
     nätverksmöten

Kontroll av 
- kontering
- momsbelopp
- syfte och deltagare

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



9. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

En gång/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

10. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

11. Tillträdeskontroll till lokaler Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

2 ggr/år Teamchef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

12. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas

Vilka rutiner finns?
Tillämpas det?

2 ggr/år Teamchef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



Styrdokument
13. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av att
delegationsordningen
är aktuell

2 ggr/år Bitr. förbunds-
direktör

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

14. Attesträtt Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år Bitr. förbunds-
direktör

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

15. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation

Stickprov 2 ggr/år Teamchef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

16. Dokumenthantering 
och arkivering

Informationshanteringsplan ska 
finnas och tillämpas.

Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
informationshanteringsplanen.

Informationshanteringspla
nens aktualitet granskas

Stickprov

En gång/år Teamchef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



17. Policydokument

Här kommer gällande dokument 
att specificeras när de är 
färdigreviderade.

Att Fyrbodals policydokument är 
aktuella och uppdaterade.

Att Fyrbodals policydokument är 
kända och efterlevs.

Kontroll av att rutinerna tillämpas.

Stickprov/uppdatering

Stickprov

Stickprov

En gång vart
 annat år

Bitr. förbunds-
direktör

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

18. Slutredovisning av projekt Kontroll av avslutade projekts
slutresultat samt diarieföring

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

19. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att Fyrbodals arbetssätt inom
arbetsmiljöområdet följs 
upp regelbundet 

Granskning av rutiner 2 ggr/år Skyddskommittén □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

20. GDPR Kontroll av att förbundets hantering 
av personuppgifter följer GDPR:s 
regelverk.

Stickprov 2 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

Avvikelser följs upp inom en 6-månadersperiod efter det att internkontrollen genomförts. Då ska föreslagna åtgärder med anledning av
eventuella anmärkningar vara verkställda.
Avrapportering görs till Direktionen i samband med årsbokslut.
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Arvodesreglemente 2020  

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna arvodesreglementet för 2020. 
 

Sammanfattning 

Årlig uppdatering av arvodesreglemente, som finns beskrivet i 18 §, Ersättning för 
förtroendeuppdrag, i förbundsordningen. 

 

Beskrivning av ärendet 

För ledamöter i direktionen samt för övriga uppdrag utgår ingen ersättning.    
 
Direktionens ordförande erhåller för 2020 ett årsarvode på 95 000 kr.   
 
Förtroendevalda revisorer erhåller timarvode och reseersättningar.    
 
Direktionen och arbetsutskottet kan ge uppdrag utöver ovan nämnda. För sådana uppdrag kan utgå 
ersättning. Beslut om ersättning för uppdrag föreslås av arbetsutskottet och beslutas av 
direktionen.   
 
Nivå på beslutad ersättning enligt punkt tre och fyra ovan följer Uddevalla kommuns ”Riktlinjer 
för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”.  
 
 

Finansiering 

Enligt budget.  
 

 

Koppling till mål 

Ingen koppling till verksamhetsplanens mål. 
 



 

Ansvarig tjänsteperson 

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41. 

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


 
 

 

 

 

 
 
 

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2020 
 

 
1. För ledamöter i direktionen samt för övriga uppdrag utgår ingen ersättning.  

 
2. Direktionens ordförande erhåller för 2020 ett årsarvode på 95 000 kr.* 

 
3. Förtroendevalda revisorer erhåller timarvode och reseersättningar.  

 
4. Direktionen och arbetsutskottet kan ge uppdrag utöver ovan nämnda. För sådana uppdrag 

kan utgå ersättning. Beslut om ersättning för uppdrag föreslås av arbetsutskottet och 
beslutas av direktionen.  

5. Nivå på beslutad ersättning enligt punkt tre och fyra ovan följer Uddevalla kommuns 
”Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda”. 

 
 
 
 
 

*Arvodet uppgår till 15 % av Uddevalla kommuns för varje år (föregående år) 
gällande bastal för årsarvode. Bastalet är lika med 82 % av Pensionsmyndighetens 
inkomstbasbelopp.  
(Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer § 6 Årsarvode samt bilaga 2: fasta arvoden, 
beloppsbilaga). 
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Ansökningar inom ramen för utlysningen av tillväxtmedel inom RUN 2020 

Förslag till beslut 

Beslutsgruppen beviljar de ansökningar som kommit in till förbundet inom ramen för 
utlysningarna ”Innovation och konkurrenskraft” samt ”Entreprenörskap och intraprenörskap” 
som tillstyrkts av arbetsgruppen, näringslivsnätverket och kommundirektörerna.  
 

Sammanfattning 

Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för tillväxt i delregionen 
genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.  
För 2020 har budgeten en omslutning på 20 500 000 kr vilket innebär att kommunerna 
finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya tillväxtmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare. 
Av dessa 20 500 000 kr beslutade kommunalförbundets Direktion att lysa ut medel inom två 
områden för att stärka innovation och konkurrenskraften samt entreprenörskapet och 
intraprenörskapet bland invånarna i Fyrbodal. Tio ansökningar har kommit in till förbundet 
varav sex av dem har tillstyrkts av tjänstemannaberedningen i form av näringslivsutvecklare 
och kommundirektörerna.  
 

Bakgrund 

De delregionala tillväxtmedlen ska bidra till Fyrbodals utveckling och tillväxt inom de 
prioriterade målområden som finns i Västra Götalandsregionens regionala utvecklingsstrategi 
VG2020 och Fyrbodals genomförandeplan 2014-2020. Medlen ska stödja nya projekt och 
satsningar som behöver finansiell hjälp i ett inledande skede. Ambitionen är att tillväxtmedlen 
ska åstadkomma effekter i hela Fyrbodal. Samverkan mellan aktörer inom det innovations- 
och företagsfrämjande systemet och kommunerna i Fyrbodal är därför vägledande för 
beviljande av medel. Projekten ska genomföras med kunden i fokus och utgå från kundens 
specifika behov.  Genom projektet ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv”, projektet 
”FRAMFOR”, ”Maritim Utveckling i Bohuslän” (MUB) samt uppföljning och utvärdering av 
de projekt och verksamheter som finansierats med Fyrbodals tillväxtmedel under 2016-2018, 
har behovet av att på nya sätt genomföra insatser som stärker det befintliga näringslivet i 
Fyrbodal, utkristalliserat sig. Riktningen för utlysningen ”Innovation och konkurrenskraft” får 
även stöd i ett flertal rapporter och utredningar som publicerats av olika myndigheter såsom 
Västra Götalandsregionen, Tillväxtverket och Tillväxtanalys.  
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Genom dialog i nätverket för kommunernas näringslivsutvecklare och med skolchefsnätverket 
samt genom uppföljning och utvärdering av de projekt och verksamheter som finansierats 
med Fyrbodals tillväxtmedel under 2016-2018, har behovet av att på nya sätt genomföra 
insatser som stärker entreprenörskapet och intraprenörskapet samt utvecklar en tydlig 
samverkan mellan skola och arbetsliv utkristalliserat sig.  Entreprenöriella kompetenser är 
värdefulla för individen och för samhället i vid bemärkelse. Dessa kompetenser bidrar till 
individens möjligheter att bättre anpassa sig till den nya arbetsmarknaden där det handlar om 
att arbeta innovativt, bryta traditionella mönster eller starta företag. Här har 
utbildningsväsendet ett stort ansvar för att ta en aktiv del i arbetet. Detta gäller generellt, men 
kanske ännu mer i områden där omställningen inom näringslivet är betydande. Detta arbete 
måste påbörjas redan i tidig ålder.  
 
För att åstadkomma mer styrning av tillväxtmedlen har 4 miljoner av budgeten för 
tillväxtmedlen 2020 lysts ut under hösten 2019.    
 

Beskrivning av ärendet 

Ärendet handlar om att ta beslut om de ansökningar som kommit in inom ramen för 
utlysningsområdena ”Innovation och konkurrenskraft” och ”Entreprenörskap och 
intraprenörskap”.  
 

Bedömning och synpunkter 

Ansökningarna har beretts av ansvarig tjänsteperson på förbundet tillsammans med en av 
näringslivsnätverket utsedd arbetsgrupp bestående av näringslivutvecklare från Vänersborg, 
Strömstad, Sotenäs och Dals-Ed. Näringslivsnätverket har sedan tillstyrkt arbetsgruppens 
förslag och prioritering. Bedömningen är att sex av de tio ansökningar som kommit in ska 
beviljas medel för projektgenomförande. De projekt som rekommenderas ett beviljande är; 
 
- Entreprenörsbryggan  
- Ung Drive  
- Medarbetarövertagande vid ägarskifte 
- Coacher och lokala arenor 
- Affärs och tekniktransformation 
- Kunskapslyft Industri Fyrbodal 
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De projekt som rekommenderas avslag är; 
- Framgång i ytterfilen 
- Företagsrevitalisering i Boråsregionen och Fyrbodal 
- Fyrbo Turbo 
- Grossistfunktion för ökad lokal produktion. 
 
 
 

Finansiering 

Utlysningens beloppsnivå för ”Innovation och konkurrenskraft” är 3 mkr årligen. 
Utlysningens beloppsnivå för ”Entreprenörskap och intraprenörskap” är 1 mkr årligen. 
En uppväxling med minst 50 procent sker genom annan finansiering som sökts av 
projektägaren/ägarna.  
 
  
 

Koppling till mål 

Projekten har sammantaget koppling till de fyra utpekade områdena i Fyrbodals 
genomförandeplan; 
En ledande kunskapsregion,  
En region för alla,  
En region där vi tar globalt ansvar, 
En region som syns och engagerar. 
 

Ansvarig tjänsteperson 

Anna Lärk Ståhlberg, annalarkstahlberg@fyrbodal.se, 0733-35 85 34 

 

Anna Lärk Ståhlberg 
Teamchef Samhällsutveckling och näringslivsutvecklare 
Fyrbodals kommunalförbund 

















 

 

Delegationsordning för Fyrbodals kommunalförbund 
Antagen av direktionen 2018-09-20 

 

 Ärende Delegerat till      Vid förfall  
     delegeras till 

    

1. Beslut i ärenden som inte kan anstå 

till nästa direktionsmöte och där 

beslutanderätten inte delegerats till 

annan. 

Arbetsutskottet  

2. Beslut i ärenden som inte kan anstå 

till nästa direktions- eller 

arbetsutskottsmöte och där 

beslutanderätten inte delegerats till 

annan 

 

Ordförande 1. 1:e vice 

ordförande 

2. 2:e vice 

ordförande 

3. Uppdrag till ledamöter och ersättare i 

direktionen om deltagande i kurser, 

konferenser, studieresor och annan 

utbildning 

 

Ordförande 1. 1:e vice 

ordförande 

2. 2:e vice 

ordförande 

4. Förhandla och besluta om lön och 

andra ersättningar med 

förbundsdirektören 

 

 

Ordförande 1. 1:e vice 

ordförande 

2. 2:e vice 

ordförande 

5. Ingå/underteckna och säga upp avtal 

om tjänsteköp, service o dyl. inom 

beslutade budgetramar 

 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

6. Beslut om inköp, investeringar och 

kostnader inom beslutad verksamhet 

och godkända projekt 

 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

7. Beslut om anställning, lön och andra 

förmåner för personal inom beslutad 

verksamhet och projekt 

 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

8. Beslut om offentlig/hemlig handling Förbundsdirektör Administrativ chef 

 

 

  9.      Firmatecknare för förbundet             Förbundsdirektör           Administrativ chef 

 

 



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

Projekt Ägare Beslutat RTV Sign Dnr nr Datum
Teknikcollege - möjligheternas värld Fyrbodals Kommunalförbund 200 000 JL
Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik Innovatum AB 200 000 JL
Beslutsunderlag Geoparken - Platåbergens landskap Grästorp Kommun 90 000 JL
Platåbergens Geopark Grästorp Kommun 80 000 JL
Bygdedräkt för Catwalk Melleruds Kommun 125 000 JL
Tiotusenbitarspusslet - En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengerfors bruk Not Quite (ekonomisk förening) 200 000 JL
Ökad strategisk kultursamverkan i Fyrbodal Fyrbodals Kommunalförbund 250 000 JL
På väg 45 Vänersborgs Kommun, Trollhättans Stad & Åmåls Kommun 150 000 JL
Kulturklustret Tanums Kommun Tanums Kommun 150 000 JL
Stadsvandring med AR Trollhättans Stad 100 000 JL
Landet mitt emellan Munkedals Kommun 180 000 JL
Kultur möter innovation (ansökan ersätter projektansökan Kultur som innovationskraft) Innovatum AB 200 000 JL
Den bohuslänska stenindustrin - kunskappsbyggnad och planeringsunderlag RIO Kulturlandskapet (eknomis förening) 200 000 JL

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

Avtal Part Sign Dnr nr Datum
Personuppgiftsbiträdesavtal GR CE 2019-832 2018-11-07
Elektronisk leverantörsfakturahantering Scandoc JL 2019-798 2019-01-17
Samverkansavtal gymnasiesärskola Kommunerna JL 2019-817 2019-03-27
Att leda på natten, utökat avtal FoU cirkel. Högskolan Väst CE 2019-834 2019-05-06
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning, inkl personuppgiftsbiträdesavtal Lysekils kommun JL 2019-872 2019-06-03
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning Strömstadskommun JL 2019-864 2019-06-03
Samverkansavtal pilotprojekt gällande praktiksamordning, inkl personuppgiftsbiträdesavtal Tanums kommun JL 2019-861 2019-06-03
Personuppgiftsbiträdesavtal Strömstads kommun CE 2019-865 2019-06-19
Personuppgiftsbiträdesavtal Strömstad kommun CE 2019-860 2019-06-25
Förlängning praktikplatsen.se GR JL 2019-874 2019-07-02
Medsökandeavtal Projekt Fossilfri gränsregion 2030 Trollhättan Energi JL 2019-869 2019-08-20
Uppföljning av Fyrbodalskommunernas arbte med statsplanering och konst i offentlig miljö Nätverkstan AB JL/CE 2019-863 2019-09-09
Projektstöd till projektet "Tur & retur - hållbara resor mellan land och stad" Koucky & Partners AB JL 2019-859 2019-11-08

Avtal avs Praktiksamordning inkl personuppgiftsbiträdesavtal
Fyrbodalskommunerna, Högskolan Väst, Drottning Blankas 
gymnasieskola, Praktiska Gymnasiet i Thn, Kunskapsförbudnet Väst CE 2020-975 2019-12-17

nytt sedan 
föregåend
e möte
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