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Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 7 maj 2020
Plats och tid:

Symbioscenter i Sotenäs/Teams, 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:

Delregionalt kollektivtrafikråd sammanträder mellan kl. 9.30 – 11.00.
Icke tjänstgörande ersättare uppmanas att delta via Teams.
Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå från de möten
som fortfarande bedöms nödvändiga att hållas i fysisk form.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

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

Beslutsärenden
2. Äskande från revisionen
3. Verksamhets- och kvartalsrapport Q1 2020
4. Ärende från Västkom: Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan VGRkommuner och VGR för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende
5. Ärende från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan VGR-kommuner och VGR om
samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Informations- och anmälningsärenden
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Inriktningsförslag avseende regional plan för transportinfrastruktur 2018–2029
Nuläge “Val av bränslestrategi” – avsiktsförklaring för att utveckla biogasen i Fyrbodal
Regional fysisk planering
Granskningsrapport och revisionsberättelse 2019
Nuläge verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Aktuella projektansökningar
Aktuella delegationsbeslut
Tema Mål 7 och 8 i verksamhetsplan: Välfärd
Slutrapport projekt “En skola för alla” (SKA-projektet)
Uppföljning Covid-19 situationen
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO)
Övriga ärenden
Nästa möte
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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 – Äskande från revisionen
De förtroendevalda revisorerna har lämnat in en skrivelse med ett äskande om ökad budget för
innevarande och kommande år. Detta utifrån ny revisionssed (sedan 1 januari 2019) och förändringar
enligt denna samt ny upphandlad sakkunnigt biträde.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna en höjning av revisionens
budget enligt skrivelsen för budgetår 2021 men inte för innevarande budgetår då utrymme för
ökning av kostnader saknas i förbundets budget för 2020.

Förslag till beslut
Att godkänna en höjning av revisionens budget enligt skrivelsen för budgetår 2021 men inte för
innevarande budgetår då utrymmer för ökning av kostnaderna saknas i förbundets budget för 2020.
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Ärende 3 – Verksamhets och kvartalsrapport Q1 2020
Skriftlig rapport över verksamhet och ekonomi för kvartal 1 2020.
Ingen föredragning på mötet.
Handlingar skickas ut separat före mötet.

Förslag till beslut
Att godkänna kvartalsredovisningen för kvartal 1 2020. Baserat på informationen ser
direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.
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Ärende 4 – Ärende från Västkom: Inriktningsdokument för organiserat
integrerat arbete mellan VGR-kommuner och VGR för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 har förslag till
gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk ohälsa,
missbruk och beroende tagits fram.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och kommuner i
länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat integrerat arbete då
den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda huvudmännen. Dokumentet ska
vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden samverkan mellan parterna.
Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om inriktningsdokument
för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
för personer med psykisk ohälsa, missbruk och beroende.
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Ärende 5 – Ärende från Västkom: Förlängning av överenskommelse mellan
VGR-kommuner och VGR om samverkan vid in- och utskrivning från sluten
hälso- och sjukvård
Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 2018-09-25 till
2020-11-30. Inför ställningstagande om ny överenskommelse att gälla från och med 2020-12-01 ska
överenskommelsen utvärderas i sin helhet, såväl när det gäller utskrivningsprocessen som reglering
av balansansvaret. Uppföljning och utvärdering ska utgöra underlag för dialog om eventuella
förändringar.
Mellan 2018-09-25 och 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar skett
inom psykiatrin, från och med 2020-04-01 gäller därför samma överenskommelse inom psykiatrin
som inom somatiken. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov av mer tid för att
utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom psykiatrin.
Ärendet föredras av Titti Andersson, teamchef välfärdsutveckling.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om förlängning av
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen om samverkan
vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med 2021-12-31.
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Ärende 6 – Inriktningsförslag avseende Regional plan för
transportinfrastrukturen 2018–2029
Information från Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 7 – Nuläge “Val av bränslestrategi” – avsiktsförklaring för att utveckla
biogasen i Fyrbodal
Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutade i januari 2020 att överlämna en skrivelse till
Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd med begäran angående kommande upphandlingar
av kollektivtrafik i Tvåstad, Göta älvdalen respektive Dalslandstrafiken. Kommunalförbundets
skrivelse innebär en begäran om att Västtrafik i kommande tvåstadsupphandling av kollektivtrafik ska
nyttja de för kollektivtrafiken redan gjorda biogasinvesteringarna och kombinera elbussar med
biogasbussar istället för som Västtrafik planerar enbart välja elbussar. Skrivelsen innehåller även en
begäran om att snarast utreda hur kommande upphandling av dalslandstrafiken ska kunna
genomföras så att det – i enlighet med Västtrafiks övergripande plan - verkligen blir biogas som väljs
som drivmedel.
Ärendet föredras av Martin Carling, förbundsordförande.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 8 – Regional fysisk planering
Regional fysisk planering handlar om att på en övergripande nivå planera och utreda frågor av
regional betydelse som berör mer än en kommun. Enligt behov som uttrycktes i Tillväxt- och
utvecklingsstrategi för Västra Götaland (VG2020) tar vi fram en gemensam framtidsbild för den
fysiska strukturen.
Information från Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet
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Ärende 9 – Granskningsrapport och revisionsberättelse 2019
Årsredovisningen för 2019 är godkänd av direktionen och reviderad av de förtroendevalda
revisorerna.
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2019 enligt revisionsplanen.
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen ansvarar
för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter
som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll i
verksamheten.
Granskning av årsredovisningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal
verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har även granskat förbundets projekthantering och önskar yttrande från direktionen
med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen tillhanda senast 15 juni.
Arbetsutskottet har berett ärendet och gett kansliet i uppdrag att arbeta fram ett svar till revisorerna
avseende projektgranskningsrapporten till nästa arbetsutskott.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
Att översända revisionsberättelse och granskningsrapport gällande årsredovisningen för information
till kommunerna.
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Ärende 10 – Nuläge verksamhetsplan och budget 2021 - 2023
Återkoppling om nuläget avseende utformning av ny VP för 2021 – 2023.
Ärendet föredras 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 11 – Aktuella projektansökningar
Entreprenörsarenan
Entreprenörsarenan har inkommit med en ansökan om tillväxtmedel i storleksordningen 600 tkr som
medfinansiering i projektet ”Lokala mötesplatser och innovationsarenor”.
Ärendet återremitterades till näringslivsnätverket av Arbetsutskottet den 5 mars på grund av att
frågan om huruvida en aktör kan söka medel för att enbart genomföra aktiviteter i en kommun
lyftes. En ytterligare fråga som uppstod var hur många gånger en och samma aktör kan söka medel
för samma projekt efter att ett avslag meddelats. Dessa principfrågor är viktiga för framtida
beredning och kommer att lyftas in i arbetet med att ta fram en gemensam modell, arbetssätt och
principer för de delregionala tillväxtmedlen inom RUN, KUN och MN med start i nästa programperiod
2021–2030. Detta ärende består således enbart i att ta ställning till Entreprenörsarenans ansökan
och den medfinansiering som söks från Fyrbodals kommunalförbund. Beslutet ska fattas av
kommunalförbundets beslutsgrupp.
Projekt SGN Group
Support Group Network har tillsammans med andra aktörer bedrivit ett projekt i Trollhättan och
Vänersborg. Man vill med detta projekt dels sprida konceptet till kommunerna i Dalsland och
Uddevalla, dels utveckla konceptet.
Support Group Network har blivit beviljade medel från Regionutvecklingsnämnden (RUN) för
motsvarande projekt i Mölndal och Göteborg.
Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda.
Utredning/förstudie om FoU skola/utbildning
Efterfrågan av ett vetenskapligt- och kunskapsbaserat stöd till skolor, förskolor och
utbildningsområdet i Fyrbodalskommunerna har förts fram i olika sammanhang under flera år.
Direktionen har i verksamhetsplanen och i målen lyft frågan. I kommunalförbundets
verksamhetsplan för 2020, mål 2, finns strategin att ”Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal” med mätetalet ”En utredning om behov av FoUverksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor ska vara genomförd”
I den tidigare beredningen för utbildningsfrågor och i de nuvarande nätverken för utbildningschefer
och politiker, har också behovet av FoU-stöd till skolan och utbildningssektorn varit en prioriterad
fråga.
Utbildningschefernas beslutade vid sitt nätverksmöte den 2019-08-16 att kommunalförbundet skulle
genomföra denna utredning, i dialog med kommunerna och utbildningschefsnätverket, och däri
beskriva behov och möjligheter med att utveckla en ett FoU-stöd riktat skolan och lärande i
kommunerna.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-05-07
Diarienummer: 2020 - 1024
Sida 14 (21)

Ärende 11 fortsättning
Ett ”FoU- utbildning Fyrbodal” skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för
professionsutveckling på vetenskaplig grund, genom att utgå från kommunernas behov och koppla
dessa till relevanta aktörer inom akademin eller andra kunskapsaktörer, för att stödja en skola på
vetenskaplig grund.
Ingen föredragning av ärendet.
Handlingar bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat:
Att bevilja ansökan från Entreprenörsarenan under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar
ekonomiskt enligt ansökan.
Att bevilja ansökan för projektet Ökad Egenförsörjning.
Att besluta bevilja delregionala tillväxtmedel för en förstudie om behov och förutsättningarna för en
verksamhet med forsknings- och utvecklingsstöd till utbildningsområdet i Fyrbodalskommunerna.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Aktuella delegationsbeslut
Lista över delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören under 2020.
Ingen föredragning av ärendet.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 13 – Tema Mål 7 och 8 i verksamhetsplan: Välfärd
Skriftlig rapport om arbetet med verksamhetsplanens mål kring välfärd.
Ingen föredragning av ärendet.
Handlingar skickas separat före mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-05-07
Diarienummer: 2020 - 1024
Sida 17 (21)

Ärende 14 – Slutrapport projekt ”En skola för alla” (SKA-projektet)
Henrik Erlandsson, Hälsokällan, Fyrbodals kommunalförbund, lämnar en muntlig slutredovisning av
projektet En skola för alla (SKA-projektet).

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 15 – Uppföljning Covid-19 situationen
Covid-19-läget påverkar hela samhället och även förbundets verksamheter. De samverkansytor som
används inom Fyrbodals kommunalförbund i vanliga fall ökar i betydelse. Kommunalförbundet
jobbar på, följer utvecklingen, blickar framåt och ställer om verksamheten för att kunna möta
utmaningarna på kort och lång sikt. Avstämning har skett med en beredningsgrupp för nätverket av
kommundirektörer - Leif Schöndell Lysekil, Agneta Johansson Dals Ed, Ulrika Strandrot Frid
Trollhättan – för att diskutera behovet av förbundets verksamhet nu och framåt. Förutom det
förbundet redan gör idag uppmanas förbundet att fortsätta på den inslagna vägen samt att för
medlemskommunernas räkning bevaka, omvärldsspana och utforma strategier tillsammans för att på
bästa sätt kan minska effekterna av Covid-19. Exempel på aktuella aktiviteter:
•
•

•

Veckovisa möten med respektive kommuns näringslivsansvariga eller motsvarande.
Förbundsdirektören deltar i VGR:s veckomöten med temat ”Västsvensk samling med
anledning av Covid-19 och effekterna på näringslivet”. Vid dessa möten närvarar, förutom
representanter från regionen, bland annat Svenskt Näringsliv, Företagarna,
kommunalförbunden, Länsstyrelsen, Arbetsförmedlingen, Almi, LO-distriktet, Västkom samt
BRG.
Socialstrategen deltar i möten för avseende Covid-19 två gånger per vecka. I dessa möten
deltar kommunernas medicinskt ansvariga sköterskor (MAS), socialchefer,
säkerhetssamordnare, primärvården i Fyrbodal, NU-sjukvården, Vårdhygien.

Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, föredrar om läget.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU),
Västkom och Samrådsorganet (SRO)
Muntlig information lämnas på mötet av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel,
förbundsdirektör.
BHU:
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654 - handlingar till nästa
möte är den 5 maj 2020.

Västkom:
http://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.1999e3101
6fa89e1e74800cb&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a Handlingar till styrelsemöte den 5 maj
2020.

SRO:
Mötet inställt den 17/4.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 17 – Övriga ärenden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 18 – Nästa möte
Nästa möte äger rum den 18 juni i Uddevalla.
Ärenden enligt årshjul 2020:
•
•
•
•
•

Tema Näringsliv (mål 1)
Förslag Verksamhetsplan och budget 2021 - 2023
Återrapportering tillväxtmedel 2019
Förslag budget tillväxtmedel 2021
Naturbruk

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2020-04-09

Inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra
Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med
psykisk ohälsa, missbruk och beroende
Förslag till beslut
•

Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om
inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete mellan Västra Götalands
kommuner och Västra Götalandsregionen för personer med psykisk ohälsa, missbruk
och beroende.

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 har förslag
till gemensamt inriktningsdokument för organiserat integrerat arbete för personer med psykisk
ohälsa, missbruk och beroende tagits fram.
Dokumentet riktar sig till ledningsfunktioner inom Västra Götalandsregionen (VGR) och
kommuner i länet med syfte att underlätta utveckling och kvalitetssäkring för organiserat
integrerat arbete då den enskilde individen har behov av samtidiga insatser från de båda
huvudmännen. Dokumentet ska vara ett stöd vid uppbyggnad eller utveckling av avtalsbunden
samverkan mellan parterna.
Bedömning och synpunkter
Styrgrupp för handlingsplan psykisk hälsa och Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG) har
ställt sig bakom inriktningsdokumentet. VästKoms styrelse har vid sitt sammanträde 24 mars
fattat beslut om att ställa sig bakom inriktningsdokumentet och att rekommendera
kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att fatta beslut om dokumentet.
Koppling till mål
Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och
omsorg.
Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson
Teamchef Välfärdsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
2020-04-09

Förlängning av överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och
Västra Götalandsregionen om samverkan vid in- och utskrivning från
sluten hälso- och sjukvård
Förslag till beslut
•

Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om förlängning av
Överenskommelse mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen
om samverkan vid in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård till och med
2021-12-31.

Beskrivning av ärendet
Överenskommelsen om in- och utskrivning från sluten hälso- och sjukvård gäller från 201809-25 till 2020-11-30. Inför ställningstagande om ny överenskommelse att gälla från och med
2020-12-01 ska överenskommelsen utvärderas i sin helhet, såväl när det gäller
utskrivningsprocessen som reglering av balansansvaret. Uppföljning och utvärdering ska
utgöra underlag för dialog om eventuella förändringar.
Mellan 2018-09-25 och 2020-03-31 har en successiv nedtrappning av betalningsansvarsdagar
skett inom psykiatrin, från och med 2020-04-01 gäller därför samma överenskommelse inom
psykiatrin som inom somatiken. För att utvärdera överenskommelsen i sin helhet finns behov
av mer tid för att utvärdera eventuella konsekvenser av detta, framförallt inom psykiatrin.
Bedömning och synpunkter
Det politiska samrådsorganet, SRO, har 2020-03-06 ställt sig bakom en förlängning av
överenskommelsen. VästKoms styrelse har vid sitt sammanträde 24 mars fattat beslut om att
ställa sig bakom att förlänga överenskommelsen och att rekommendera kommunalförbunden
att rekommendera kommunerna att fatta beslut om förlängning.
Koppling till mål
Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och
omsorg.
Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson
Teamchef Välfärdsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

Skrivelse
2020-04-07
Sida 1 av 1

Val av bränsle vid upphandling av kollektivtrafik i Fyrbodal
Information
Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskott beslutade i januari 2020 att överlämna en skrivelse till
Västra Götalandsregionens Kollektivtrafiknämnd med begäran angående kommande upphandlingar av
kollektivtrafik i Tvåstad, Göta älvdalen respektive Dalslandstrafiken. Kommunalförbundets skrivelse
innebär en begäran om att Västtrafik i kommande tvåstadsupphandling av kollektivtrafik ska nyttja de
för kollektivtrafiken redan gjorda biogasinvesteringarna och kombinera elbussar med biogasbussar
istället för som Västtrafik planerar enbart välja elbussar. Skrivelsen innehåller även en begäran om att
snarast utreda hur kommande upphandling av dalslandstrafiken ska kunna genomföras så att det – i
enlighet med Västtrafiks övergripande plan - verkligen blir biogas som väljs som drivmedel. Här följer
en kortfattade sammanfattning om vad som hänt som en följd av skrivelsen:
•

Debattartikel införs i TTEla med undertecknande av Martin Carling, förbundsordförande
Fyrbodals kommunalförbund och ett tiotal små och medelstora företag.

•

Radio Väst gör två inslag om ärendet.

•

Seminarium genomförs i Göteborg om biogas, sjöfart, tunga transporter mm. Kommande
upphandling av Tvåstadstrafiken lyfts av Trollhättans stads oppositionsråd. Medverkar vid
seminariet gör även bl a Västtrafiks ordförande.

•

Kollektivtrafiknämnden sammanträder 6 februari och beslutar att bordlägga ärendet till nästa
sammanträde 16 april.

•

TTELA skriver om ärendet.

•

Borås Tidning skriver artikel om ärendet.

•

Fyrbodals kommunalförbund och representanter för närmast berörda biogasföretag bjuds in till
möte med ordförande och 2:e vice ordf för Regionala Utvecklingsnämnden, ordförande
Kollektivtrafiknämnden samt ordförande för Miljönämnden. Mötet genomförs 31 mars.

•

Inför Kollektivtrafiknämndens sammanträde 16 april då ärendet återigen ska tas upp kommer
ingen förnyad tjänstemannaberedning att göras av tjänstepersoner på Västra Götalandsregionen utan alla överväganden görs enbart av politiker (ärendet bordlagt, ej återremiss).

Ansvarig tjänsteperson
Karin Stenlund, tel 0703 94 48 39, e-post karin.stenlund@fyrbodal.se

Karin Stenlund
Fyrbodals kommunalförbund

Val av bränsle vid upphandling av kollektivtrafik i
Fyrbodal, skrivelse till KTN
16 januari:
AU beslutar överlämna skrivelsen. Begäran att Västtrafik ska nyttja de för kollektivtrafiken
redan gjorda biogasinvesteringarna och kombinera elbussar med biogasbussar. Begäran
att snarast utreda biogas i dalslandstrafiken
5 februari
Debattartikel införs i TTEla med undertecknande av Martin Carling, och ett tiotal små och
medelstora biogasföretag.
6 februari:
Radio Väst gör två inslag om ärendet.
6 februari:
Kollektivtrafiknämnden sammanträder och beslutar att bordlägga ärendet – ej återremiss till nästa sammanträde 16 april
29 mars
Borås Tidning skriver artikel om ärendet.

Val av bränsle vid upphandling av kollektivtrafik i
Fyrbodal, skrivelse till KTN
Februari-mars
Ett omfattande arbete med fördjupat underlag för påverkan koordineras och utförs av
kommunalförbundet och tiotalet representanter från närmast berörda företag. Även IVL Svenska
miljöinstitutet medverkar.
26 februari
Seminarium genomförs i Göteborg om biogas, sjöfart, tunga transporter mm. Kommande upphandling
av Tvåstadstrafiken diskuteras.
31 mars
Fyrbodals kommunalförbund och representanter för närmast berörda biogasföretag möter ordf och
2:e vice ordf för RUN, KTN och MN i VGR
Januari-april
Många informella kontakter tas med VGR-politiker av olika medlemskommuners politiska företrädare.
16 april - idag
KTN sammanträder

VÄSTTRAFIKS PLAN ÄR INTE DE 49
KOMMUNERNAS
Västra Götalandsregionens Miljö- och klimatstrategi för kollektivtrafiken:
• ”Gasbussar bör främst användas på linjer kopplade till depåer där
gastankning redan finns. ”
• ”Geografiska skillnader inom regionen ger olika förutsättningar för
teknik, drivmedel och måluppfyllelse vilket beaktas i samband med
upphandlingar.”
• ”Det finns en stark politisk drivkraft i Västra Götalandsregionen att
kollektivtrafiken ska använda en betydande del av den biogas som
produceras eller kan komma att produceras i regionen. Genom att
biogas används i kollektivtrafiken skapas möjligheter för
kommunerna att ta hand om sitt avfall på ett hållbart sätt. Det ger
också möjligheter till samordning med publik tankning av biogas.”
Det har Fyrbodals 14 kommuner ställt sig bakom.
Inte Västtrafiks tolkning som säger el i ALLA VG:s städer samt
biogas eller HVO i regiontrafik.
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(uppskattning av hur busstrafiken
kan bidra till att målen kan nås)

Miljoner km buss
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Från miljö- och klimatstrategin

Uppdaterat scenario 2019

Det uppdaterade scenariot visar alltså på en
större potential för biogas i hela regionen än vad
som bedömdes i miljö- och
klimatsstrategin 2018.
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Biogasen till Tvåstadstrafiken
Bengtsfors
och Göta älvdalstrafiken
Mellerud
- delar av en helhet
Brålanda

Dals-Ed
Strömstad

Biogas Brålanda
Biogasproduktion:
140-180 000 Nm3/mån

Grästorp

Vänersborg

Trollhättan Energi
Trollhättan

Grönt Bränsle AB
&
BRC Sweden AB

91
%

Kommunfordon

Biogasproduktion:
200 000 Nm3/mån

Lilla Edet
55 st

Sopbilar

BUSSDEPÅ
Tvåstadstrafiken &
Göta älvdalen:
55 st tankplatser

Biogas i Fyrbodal skapar jobb, klimatnytta & sluter kretslopp

Busstrafikens stora betydelse för biogasen i Fyrbodal
Biogas producerad i Fyrbodal användningsområden fordon

Kollektivtrafik

Publika tankstationer

Trollhättans Stad

Renhållning

VAD GÖR NI
SJÄLVA I
FYRBODAL?

“Vad gör Fyrbodals-kommunerna för
biogasens utveckling?”
• Trollhättan redan i Sverigetopp
• Vänersborg, Mellerud, Bengtsfors &
Dals Ed följer efter. Möjligt från år 2018
• Samordnad varudistribution med krav på
bränslet
• Åtta kommuner i samarbete för
upphandling tunga fordon m m
• Fossilfria arbetsmaskiner Fyrbodal
Men…det tar tid att komma upp i stora
volymer

193 MSEK
INVESTERADE
AV FÖRETAG,
KOMMUNER
OCH
65 MSEK I
SKATTEMEDEL

Biogasanläggningar Biogas Dalsland
Uppgradering Biogas Brålanda AB
Uppgradering, gasledningar, tankstationer,
tryckhöjning
Gasledningar Nätaktiebolaget AB
Tryckhöjning & tankstation Biogas Brålanda AB
Tankstationer BRC Sweden & Grönt Bränsle AB

30 MSEK
12 MSEK
117,5 MSEK
10 MSEK
8 MSEK
16 MSEK

SUMMA

193 MSEK varav 63,5 MSEK skattemedel

MILJONER till
BIOGASUTVECKLING.
FRÅN VGR

VGR har starkt bidragit till det vi lyckats bygga
upp genom projekt och förstudier under 13 år
• Ofta via Innovatum Science Park. Exempel:
Biogas 2020
Biogas Brålanda
Infragreen
BioM
…och många, många fler

• Pågående projekt:

”Fossilfri Gränsregion 2030” –

bl a stor satsning på ökad biogasproduktion från
hushållsavfall i Fyrbodal

POSITIV
BIOGASUTVECKLING

Långsiktigt tänkande
Klok förvaltning av våra tillgångar
Minskad sårbarhet ifråga om drivmedel
Stärker ekonomi, företag, arbetsmarknad och
miljö
Infrastruktur på plats

Tätaste infrastrukturen för biogas i Västra Götaland

Restprodukter ger värden till en cirkulär
ekonomi

Planer finns för utbyggd biogasproduktion
Avfallshantering, näring till lantbruket, metanutsläpp

Ger förutsättningar för regiontrafik i Dalsland
med biogasdrivna bussar

• Det finns inga beslut tagna om att det ska bli biogas i
regiontrafiken i Dalsland.
• Det finns ingen utredning gjord över ekonomiska, tidsmässiga
och praktiska förutsättningarna att etablera en sådan
kollektivtrafik med avseende på infrastruktur i form av
bussdepåer och biogastankning. Den har påbörjats.

BARA SJU
MÅNADER?

• Västtrafik har alla dörrar öppna för att välja biodiesel.
Citat:
”Dalsland kan tillkomma ca 1,4 Mkm (ca 20 bussar) från aug
2023 förutsatt kostnad inom budget och rätt fordon
tillgängliga.”
”Bör upphandlas som option, dvs möjlighet att välja biodiesel
eller biogas beroende på kostnad.”
• Varför “förutsatt kostnad inom budget” för biogas i Dalsland
men inte motsvarande option för biogas ELLER el i
tvåstadstrafiken? Var är den ekonomiska kalkylen för
elektrifiering av tvåstadstrafiken?
.

”Ni kan väl byta ut biogas för fordon till el och värme,
fackla gasen eller köra den någon annanstans?”
•

•

BARA SJU
MÅNADER?

•



•

Ingen tillfällig avsättning för så stora volymer under sju
månader för uppgraderad biogas.
Stödet från staten för att röta gödsel och producera biogas för
fordon försvinner om el/värme.
Produktionen av biogas från gödsel FÅR inte planerat facklas
bort under sju månader.
Intäkter om betydande summor försvinner
Vi har studerat vad investeringar i vad kraftmotorgeneratorer
med eldragning till nya elskåp, gasmotor som ska byta flis mot
biogas, tillstånd, för 7 månaders produktion och 60 %
energiförlust pga kylningsbehov inklusive bortfall av stöd
innebär och slutsatsen är - helt orealistiskt.

KONSEKVENS
AV
VÄSTTRAFIKS
PLAN
att byta från
biogas till el

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny avsättning kan ej arbetas upp inom rimlig tidsram
Produktionen går inte att skala ner
Nya kunder vågar inte satsa på biogas
Negativt resultat för samtliga aktörer
Stort nedskrivningsbehov uppstår
Nedläggningshot
Nyinvesteringar för traditionell gödselhantering
Arbetstillfällen försvinner
11 tankstationer riskerar att stängas
Kommunala fordon riskerar att återgå till fossil drift
All utveckling avstannar.
Inga initiativ för biogas i dalslandstrafiken
Förtroende- och trovärdighetskrasch
Tung kritik mot användningen av skattemedel

Buller?

Inget underlag som visar minskat buller om Västtrafik sätter något färre
elbussar på bullerstörda gator i Trollhättan och Vänersborg.

VARFÖR VILL
VÄSTTRAFIK
BYTA
FOSSILFRITT
MOT
FOSSILFRITT?

Renare luft?

Halterna av kväveoxider i Göteborg överskrider miljökvalitetsnormerna.
“Införande av elbussar är ett sätt att minska de lokala utsläppen i städer och
tätorter där luftkvaliteten är dålig” anger Västtrafik.
I Trollhättan och Vänersborg finns dock INGA HALTER som innebär
luftkvalitetsproblem map kväveoxid- eller partikelhalter

Klimat & regional utveckling?
•
•

•
•

Omfattande biogasprodutkion med >140 % klimatreduktion hotas
Vi behöver alla förnybara drivmedel vi kan få fram. Varför plocka bort
något som redan fungerar?
Kretslopp bryts. Planerna om mer biologiskt avfall till biogas avbryts
Ny produktion behöver byggas upp för att försörja andra ställen där
Västtrafik vill få biogas till bussar

Kostnadseffektivitet?
•

Västtrafik har all infrastruktur för biogas på depån i Trollhättan som
man hyr i många år framåt

Förtroende?
•

Långsiktighet och avvägningar

•

DÅLIG TIMING
FÖR FORTSATT
UTVECKLING
BRYGGAN
BEHÖVS

•

•

•

•

Trafikförsörjningsprogrammet VGR:
”Genom att biogas används i kollektivtrafiken skapas
möjligheter för kommunerna att ta hand om sitt avfall på ett
hållbart sätt. Det ger också möjligheter till samordning med
publik tankning av biogas.”
Förstör inte de möjligheterna med ett kraftigt och snabbt
avbrott på efterfrågan.
Lastbilstrafiken kommer - men inte på två år
Kommunernas omställning tar längre tid och innebär små
volymer jmfrt kollektivtrafiken
Regeringens biogasmarknadsutredning pekar på insatser
Beslutet om Tvåstadstrafiken har betydelse för Västtrafiks
kommande upphandling av dalslandstrafiken.

LÖSNINGEN
Elbussar
Mkm

Biogasbussar
Mkm

Västtrafiks plan

3,5

1,9
oklart varifrån

Lösningen

2,3

3,1 från depå Trollhättan
samt beslut biogas Dalsland

BESLUTFATTANDETS
VÅGSKÅLAR
VAD VÄGER
TYNGST?

• Buller i småstadstrafik:
Ej verifierad mätbar påverkan
med något färre elbussar
• Städer utan luftmiljöproblem
• Cirka 32 st elbussar i stället för
49 st. Totalen?

• Klimatnytta 140-206 %;
förlust reduktion med 2-3 500 ton
CO2-ekvivalenter
• Delregional utveckling
• Regiontrafiken i Dalsland på
biogas får väsentligt bättre
förutsättningar
• 193 MSEK & 63 MSEK
•

Fortsatt biogas- & kretsloppsutveckling

Tjänsteskrivelse
2020-04-06

Granskningsrapport och revisionsberättelse 2019
Förslag till beslut
Att föreslå direktionen godkänna granskningsrapporter och revisionsberättelse för bokslut,
projekthantering och årsredovisning 2019.
Sammanfattning
De förtroendevalda och auktoriserade revisorerna har träffats den 3 april för att godkänna
årsredovisningen 2019 samt granskningsrapport och revisionsberättelse.
Bakgrund
Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunalförbundet. Direktionen
ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar
och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig
intern kontroll i verksamheten.
Beskrivning av ärendet
Granskning av årsredovisningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i
kommunal verksamhet, förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har
genomförts med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för
bedömning och ansvarsprövning.
Revisorerna har även granskat förbundets projekthantering.
Bedömning och synpunkter
Uppställningen av den ekonomiska rapporten har kraftiga avvikelser från god redovisningssed
i kommunal verksamhet och den nya kommunala redovisningslagen som trädde i kraft den 1
januari 2019. Sakkunnig revisor rekommenderar förbundet att tillsätta resurser för att
säkerställa att bristerna i delårsrapport och årsredovisning blir åtgärdade under 2020. De
rekommenderar även att förbundet ser över möjligheten till att digitalisera den ekonomiska
administrationen ytterligare. Detta skulle resultera i en smidigare och mer effektiv hantering.
Förbundet har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt

tillfredställande sätt. Räkenskaperna är i allt väsentligt rättvisande. Direktionens interna
kontroll har varit tillräcklig. Resultatet är enligt årsredovisningen i huvudsak förenligt med de
mål som direktionen uppställt.
Granskningen av projekthanteringen har resulterat i att följande förbättringsområden har
identifierats:
- Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn
- Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
- Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
Koppling till mål
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av direktionen
beslutade målen.
Förbundsdirektionen har antagit fyra finansiella mål för 2019. Det finns en uppföljning av
målen i årsredovisningen. Revisorerna har uppmärksammat att det långsiktiga soliditetsmålet
(10%) inte uppnåtts under 2019. Revisorernas uppfattning är att avvikelser ska kommenteras i
årsredovisningen.

Ansvarig tjänsteperson
Carina Ericson, 0522 – 44 08 41, carina.ericson@fyrbodal.se
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund
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1

Bakgrund
Vi har av Fyrbodals kommunalförbunds revisorer fått i uppdrag att granska bokslut och
årsredovisning för räkenskapsåret 2019. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2019.
Förbundets revisorer ska enligt 12 kap Kommunallagen (KL) bedöma om resultatet i
årsredovisningen är förenligt med de mål som direktionen beslutat om. Revisorerna ska
pröva om räkenskaperna är rättvisande. Revisorernas uttalande avges i
revisionsberättelsen.
Vårt uppdrag är att granska årsredovisningen i syfte att ge revisorerna ett tillräckligt
underlag för revisionsberättelsen.

1.1

Syfte och revisionsfråga
Syftet med granskningen är att bedöma om förbundets årsredovisning har upprättats i
enlighet med kommunallag, lag om kommunal bokföring och redovisning och god redovisningssed i kommuner och landsting. Resultatet av vår granskning utgör underlag för
revisorernas utformning av revisionsberättelsen.

1.2

Revisionskriterier
Bedömningsgrund för vårt uttalande avseende huruvida årsredovisningen i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med gällande lagar och regler bygger på följande
revisionskriterier:

— Kommunallag och kommunal bokförings- och redovisningslag (LKBR)
— God redovisningssed, definierad av Rådet för Kommunal Redovisning, RKR, och
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL

— Interna regelverk och instruktioner
— Fullmäktigebeslut

1.3

Metod och avgränsningar
Vår granskning sker i den omfattning som följer av God revisionssed i kommunal
verksamhet, främst såsom denna definieras av SKL 1 och Skyrev 2. Det innebär att vi
planerat och genomfört revisionen för att i allt väsentligt men inte absolut säkerhet
försäkra oss att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. Granskningen
av årsredovisningen omfattar:

— Förvaltningsberättelse
— Resultaträkningen
— Balansräkningen

1
2

Sveriges Kommuner och Landsting
Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer
2
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—
—
—
—

Kassaflödesanalysen
Sammanställd redovisning
Noter
Drift- och investeringsredovisning

Vad gäller avsättning och ansvarsförbindelse avseende pensionsåtagandet har vi
förlitat oss på de uppgifter förbundet har erhållit från pensionsadministratören. Vi har i
vår granskning inte gjort någon egen beräkning av pensionsåtagandet.
Granskningen har genomförts genom:

— Studier av relevanta dokument inklusive årsredovisningen
— Intervjuer med berörda tjänstemän
— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen

— Analys av nyckeltal för verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs för att
bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige beslutade målen samt
revisorernas uttalande i revisionsberättelsen.

— Avstämning av väsentliga poster i resultat- och balansräkning mot erforderliga
underlag. Översiktlig analys av övriga poster.
Granskningen av räkenskaperna är översiktlig och avser endast underlag för bedömning av fullmäktiges mål. En översiktlig granskning är begränsad i omfattning och riktar
i huvudsakligen in sig på intervjuer och analyser.
Granskningen har skett utifrån väsentlighet och risk. Vi har därför granskat ett urval av
underlag utifrån en väsentlighets- och riskbedömning.
Vår granskning har varit inriktad på att hitta väsentliga fel (bedömda eller konstaterade)
i årsredovisningen och vår granskning ingår inte primärt att granska den interna
kontrollen över förbundets kostnader och intäkter.
Granskningen har inte som syfte att identifiera brottsliga handlingar, t ex förskingring.
Granskningen har omfattat bokslutet och årsredovisningen för 2019. Vi har granskat
sådan information som är av finansiell natur och som har direkt koppling till den
finansiella redovisningen i årsredovisningen i syfte att inhämta tillräckliga
revisionsbevis på motsvarande som för granskning av de finansiella delarna i
årsredovisningen. Vår granskning innebär att vi tar stickprov på de finansiella
uppgifterna och att informationen i förvaltningsberättelsen är förenlig med de finansiella
delarna, det vill säga vi granskar inte alla siffror i årsredovisningen.

2

Resultat av granskningen

2.1

Förvaltningsberättelse
Från och med 2019 gäller den nya redovisningslagen för kommuner, regioner och
kommunalförbund, LKBR. En nyhet i denna lagstiftning är en tydligare struktur på hur
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årsredovisningens förvaltningsberättelse skall avgränsas och vad den skall innehålla.
En förvaltningsberättelse skall innehålla följande delar enligt den nya lagstiftningen:
Det ska framgå vilket sammanhållet avsnitt i årsredovisningen som utgör
förvaltningsberättelsen. Vidare står det att förvaltningsberättelsen ska presenteras i
omedelbar anslutning till resultat-, balansräkning och kassaflödesanalys.
Förvaltningsberättelsen ska innehålla följande huvudrubriker:

—
—
—
—
—
—
—
—

Översikt över verksamhetens utveckling
Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning
Händelser av väsentlig betydelse
Styrning och uppföljning av den kommunala verksamheten
God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning
Balanskravsresultat
Väsentliga personalförhållanden
Förväntad utveckling

Sådana upplysningar som anges ovan ska även omfattas av sådan kommunal
verksamhet som bedrivs genom andra juridiska personer, dvs kommunalt
koncernföretag (LKBR 2:5).
Bedömning
Vår bedömning är att Fyrbodal inte har lyckats anpassa sin årsredovisning till de nya
kraven. Begreppet förvaltningsberättelse saknas i årsredovisningen och viktiga delar
som en balanskravsutredning saknas. Vad avser andra delar som skall ingå i en
förvaltningsberättelse, som väsentliga händelser under året, personalförhållanden och
verksamhetens utveckling, framgår av årsredovisningen men inte under de rubriker
som den nya lagen föreskriver. Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt ger en
rättvisande bild av kommunalförbundets resultat och ställning, uppställningsformen av
förvaltningsberättelsen är dock inte i linje med LKBR och RKRs rekommendation 15.

2.2

Redovisningsprinciper
I årsredovisningen anges under avsnittet ”Redovisningsprinciper” att årsredovisningen
upprättats enligt Lagen om kommunal bokföring och redovisning (LKBR).
I vår granskning har vi stickprovsvis granskat om detta påstående stämmer via intervjuer
med redovisningsansvarig samt översiktlig avstämning av förbundets årsredovisning
mot RKRs gällande rekommendationer.
Vår bedömning utifrån väsentlighetsprincipen är att förbundet i huvudsak efterlever
Lagen om kommunal bokföring och redovisning och RKRs rekommendationer, bortsett
från övriga kommentarer om uppställningsform och presentation.
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2.3

Balanskrav
En kommun eller ett kommunalförbund ska enligt KL göra en avstämning av
balanskravet som ska redovisas i förvaltningsberättelsen. Eventuella negativa resultat
som uppkommer ska enligt KL regleras inom tre år. Om det föreligger synnerliga skäl
finns emellertid möjlighet att inte reglera ett negativt resultat. RKR har lämnat
information om beräkning och redovisning av balanskravet utifrån tolkning av
förarbeten till reglerna om balanskrav i KRL och KL.
I KL stadgas även att kommunen/kommunalförbundet ska ha en god ekonomisk
hushållning, vilket får ses som ett överordnat krav och innebär i de allra flesta fall att
det inte räcker med att intäkterna enbart täcker kostnaderna, eftersom det på längre
sikt urholkar kommunens/kommunalförbundets ekonomi.
Förbundet redovisar ingen balanskravsutredning i enlighet med KL och LKBR i
förvaltningsberättelsen. Årets resultat uppgår till 371 tkr och det har i vår granskning
inte framkommit någon ytterligare post att ta hänsyn till vid beräkning av
balanskravsresultatet. Utifrån detta verkar förbundet inte ha några underskott att
återställa men vi saknar en balanskravsutredning i förbundets årsredovisning.

2.4

Bedömning av förbundsdirektionens mål med betydelse av god
ekonomisk hushållning
Enligt kommunallagens bestämmelser ska fullmäktige/direktionen i budgeten ange
finansiella mål och verksamhetsmål som har betydelse för god ekonomisk hushållning.
Revisorerna ska bedöma om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de av
fullmäktige beslutade målen.

2.4.1

Finansiella mål
Förbundsdirektionen har antagit fyra finansiella mål för 2019. Ett mål som funnits
sedan tidigare är ett soliditetsmål. Soliditeten ska enligt det fastställda målet ligga på
10 % men kan variera över tid beroende på vilka åtaganden som direktionen finner
lämpliga. För 2019 finns även målen att ha en budget i balans och att ha en god
likviditet. Likviditetsmålet är inte satt till något värde, att ha en god likviditet är lite för
vagt formulerat, direktionen behöver slå fast vad god likviditet innebär.
Det finns en uppföljning av målen i årsredovisningen, soliditeten uppgår till 7 % för
2019 (7 %), soliditeten har legat under 10% över tid och frågan är om direktionen anser
att man uppfyller soliditetsmålet och övriga finansiella mål. Något uttalande kring om
resultatet av de finansiella målen innebär att förbundet uppnår god
ekonomiskhushållning ur det finansiella perspektivet görs inte i årsredovisningen.

2.4.2

Verksamhetsmål
Sammantaget finns åtta övergripande verksamhetsmål för förbundet. Dessa är:

— Företagsklimat & Näringsliv
— Kompetensförsörjning
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—
—
—
—
—
—

Infrastruktur
Landsbygdsutveckling
Gränsregion
Kultur
Socialtjänst, vård och omsorg
Barn och unga

Uppföljningen av förbundets mål redovisas i årsredovisningen, dock saknas en
bedömning om respektive mål uppnåtts liksom en sammantagen bedömning av
måluppfyllelsen. Målen är inte heller fullt ut mätbara.

2.4.3

God ekonomisk hushållning
Av informationen i årsredovisningen kan inte utläsas om direktionen bedömer om
resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål kommunalförbundet fastställt som
är väsentliga för god ekonomisk hushållning. Följaktligen kan inte heller vi i vår
granskning göra en bedömning om förbundet lever upp till god ekonomisk hushållning
eller inte.

2.5

Ekonomisk redovisning
Årets resultat uppgår i resultaträkningen till 466 tkr, där basverksamhetens resultat är
371 tkr, projektverksamheten 731 tkr och övrig verksamhet är – 636 tkr. Enligt nya
lagen LKBR finns utökade krav för kommuner/kommunalförbund kring drift och
investeringsredovisning. Dessa saknas i förbundets årsredovisning. Då förbundets
investeringsverksamhet är i det närmaste obefintlig blir inte detta avsteg väsentligt,
dock bör en driftsredovisning ingå i årsredovisningen. Där skulle förbundet kunna
presentera hur verksamheterna Bas, Projekt samt Övrig går istället får att presentera
dessa som fyra separata resultaträkningar, förbundet bör bara presentera en
resultaträkning och den skall avse hela förbundets verksamhet.
Balansräkningen omsluter 54 263 tkr där de största posterna på tillgångssidan omfattar
aktier och andelar, kundfordringar, upplupna intäkter samt likvida medel och på
skuldsidan eget kapital och kortfristiga skulder i form av leverantörsskulder samt
periodiserade projektmedel.
Eget kapital uppgår till 3 613 tkr inklusive årets resultat. Vi har granskat underlagen för
balansräkningens väsentliga poster och erhållit det som efterfrågats. Vi noterar att
förbundet äger aktier i tre aktiebolag, för ett av bolagen understiger förbundets andel av
eget kapital, förbundets bokförda värde med drygt 2 miljoner kronor. Förbundet anser
dock att de tre aktieinnehaven skall ses som en portfölj och värderas som en enhet.
Sammanslaget finns ett stort övervärde då det i ett av de övriga aktieinnehaven finns
ett stort övervärde, förbundet har därför valt att inte skriva ned värdet. Vi accepterar
denna hantering men rekommenderar förbundet att ändå skriva ned värdet kommande
år så inget individuellt innehav är undervärderat. Utöver detta har vi inte gjort några
väsentliga noteringar avseende balansräkningen förutom noteringen nedan angående
projektmedel.
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Bland kortfristiga skulder finns periodiserade regionala tillväxtmedel på 33,1 mnkr (32,1
mnkr). Av dessa medel avser 20,1 mnkr åren 2019–2018, 7,8 mnkr åren 2013–2017
samt 4,4 mnkr åren 2009–2012. De konton som avser åren 2009–2012 har varit helt
orörda under 2019. Enligt uppgift har alla tillväxtmedel före 2014 slutredovisats utan
krav på återbetalning och förbundet för en diskussion med VGR om hur förbundet skall
hantera dessa medel. Enligt förbundsledningen tyder det mesta på att förbundet
kommer få behålla dessa medel för att utlysa dem som extra anslag till projekt inom
samma område. Det rör främst medel avseende regional utveckling. Vi rekommenderar
förbundet att så snart som möjligt skapa en plan för hur dessa medel skall hanteras
och framgent arbeta mer aktivt för att inte ha medel kvar över så lång tid, endera utlysa
medel till nya projekt i de fallen där förbundet får behålla medlen och i andra fall
återbetala medlen till region eller kommun.
Kassaflödesanalysen beskriver hur verksamheten har finansierats och hur det har
inverkat på verksamhetens likvida ställning.
Årets kassaflöde är positivt med 4 682 tkr och har ökat förbundets likvida medel till
29 636 tkr vid årets utgång.

2.6

Iakttagelser och rekommendationer

2.6.1

Ny Lag om kommunal bokföring och redovisning
I föregående års revisionsrapport kommenterade vi införandet av den nya kommunal
redovisningslagen som träder i kraft den 1 januari 2019. Vi rekommenderade förbundet
att under 2019 säkerställer att redovisningsprinciper och årsredovisning
överensstämmer med den nya lagen. I årets granskning kan vi konstatera att dessa
anpassningar inte har gjorts.
Det siffermaterial som redovisas i årsredovisningen är i allt väsentligt korrekt men
årsredovisningens uppställning har relativt stora avvikelser från god redovisningssed i
kommunal verksamhet. Vår bedömning om årsredovisningen ger en rättvisande bild av
förbandets resultat och ställning per 2019-12-31 kretsar mellan att de belopp som
anges i räkenskaperna faktiskt är korrekta men att årsredovisningens
uppställningsform avviker kraftigt från god sed och den nya lagen, dessutom saknas
upplysningar i olika delar av årsredovisningen.
Förbundsledningen är medveten om bristerna och de har en plan för att se över både
delårsrapport och årsredovisning för 2020. Utifrån denna bakgrund och att
siffermaterialet i allt väsentligt är korrekt landar vi i slutsatsen att förbundets
årsredovisning i allt väsentligt är rättvisande.
Vi rekommenderar förbundet att tillsätta resurser för att säkerställa att bristerna i
delårsrapport och årsredovisning faktiskt blir åtgärdade under 2020. I det arbete
rekommenderar vi förbundet att även se över möjligheten att digitalisera den
ekonomiska administrationen, allt från fakturahantering till bokslutsarbete. Vår
bedömning är att ett digitalt arbetssätt inom den ekonomiska administrationen skulle
resultera i en smidigare och effektivisera verksamhet.
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2.6.2

Projektredovisning
Bland kortfristiga fordringar och kortfristiga skulder finns väsentliga poster som avser
periodiserade projekt. Projekten avser projekt, verksamheter och kostnadsställen vilket
bland annat innebär att olika förutsättningar gäller för det som redovisas under
benämningen projekt.
För att projektmedlen ska kunna periodiseras över tid ska dokumentation finnas som
visar vilken period bidraget avser, om och när slutredovisning ska ske samt om
bidraget är förenat med en skyldighet att återbetala ej förbrukade medel.
För att säkerställa att projektmedlen periodiseras på ett korrekt sätt gjordes 2017 en
särskild granskning av projektredovisningen. Vi har under 2019 följt upp denna
granskning via en uppföljande granskning, vilken redovisades i särskild rapport. Våra
väsentligaste iakttagelser och rekommendationer från den uppföljande granskningen
är:
Förbundet har haft för avsikt att under 2019 uppdatera rutinbeskrivningar och
styrdokument som planeras att fastställas av direktionen under våren 2020. Vår
bedömning av dokumenten är att de inte fullt ut upplevs som färdigställda och
fullständiga, bland annat saknas anpassade rutinbeskrivningar för olika typer av
projekt. Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt skall följas upp av direktionen.
Vid vår uppföljande granskning har följande förbättringsområden identifierats varför vi
rekommenderar direktionen att säkerställa:
— Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn
— Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
— Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
Dag som ovan
KPMG AB
Nils Nordqvist
Auktoriserad revisor
Detta dokument har upprättats enbart för i dokumentet angiven uppdragsgivare och är baserat på det särskilda uppdrag som är avtalat
mellan KPMG AB och uppdragsgivaren. KPMG AB tar inte ansvar för om andra än uppdragsgivaren använder dokumentet och
informationen i dokumentet. Informationen i dokumentet kan bara garanteras vara aktuell vid tidpunkten för publicerandet av detta
dokument. Huruvida detta dokument ska anses vara allmän handling hos mottagaren regleras i offentlighets- och sekretesslagen samt i
tryckfrihetsförordningen.
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_________________________________________________________________
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund
Org nr: 222000-1776

Till
fullmäktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberättelse för år 2019
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i
kommunalförbundet av dess direktion.
Direktionen ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt gällande mål, beslut och riktlinjer
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. De ansvarar också för att det
finns en tillräcklig intern kontroll i verksamheten.
Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper och pröva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, mål, lagar och föreskrifter som gäller för
verksamheten.
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
förbundsordningen och revisionsreglementet. Granskningen har genomförts med den
inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och
ansvarsprövning.

Vi har uppmärksammat
•

Att kommunalförbundets långsiktiga soliditetsmål (10 %) inte uppnåtts
under 2019. Av årsredovisningen framgår att avvikelser kan förekomma
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna. Vår uppfattning
är att avvikelser ska kommenteras i årsredovisningen.

Vi bedömer sammantaget att direktionen i Fyrbodals kommunalförbund har bedrivit
verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt.
Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
Vi bedömer att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen i huvudsak är
förenligt med de mål som direktionen uppställt.

Vi tillstyrker att respektive fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de
enskilda ledamöterna i densamma.

Vi åberopar bifogade rapporter.

Uddevalla den 3 april 2020

Alla revisorer har den 3 april godkänt denna revisionsberättelse via mail,
revisorerna kommer komplettera denna revisionsberättelse med ett signerat
original till diariet vid ett senare tillfälle.
Thomas Boström
Vänersborgs kommun

Anita Älgemon
Tanums kommun

Claes Hedlund
Munkedals kommun

Lennart Hansson
Åmåls kommun

Bilagor:
KPMG Granskning av bokslut och årsredovisning

Ann-Britt Dahl
Färgelanda kommun

Granskning
projekthantering
Granskningsrapport
Fyrbodals kommunalförbund
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Har riktlinjerna för projektstyrningen uppdaterats och fastställts av
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projektstyrning vilka typer av projekt som omfattas samt rutiner för
redovisning, uppföljning, analys och utvärdering för respektive
projekttyp?
Är roller och ansvar tydliggjorda kring projekthanteringen?
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1

Sammanfattning
De förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund gav under 2017/2018
KPMG i uppdrag att granska kommunalförbundets projekthantering.
Projekthantering är komplext och kräver fastställda rutiner och en god intern kontroll.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund beslutade att genomföra en granskning av
projekthanteringen för att få underlag för att bedöma hur stor sannolikheten är för att
väsentliga fel ska ha uppkommit i redovisningen till följd av bristfälliga rutiner kring
projektredovisningen. Vid granskningen identifierades en del förbättringsområden och
det lämnades flera rekommendationer till kommunalförbundet.
Revisionen önskar nu att följa upp hur direktionen har åtgärdat de uppdagande
förbättringsområdena. Uppföljningen av den tidigare granskningen ingår i
revisionsplanen för 2019. Syftet med uppföljningen är att följa upp hur de i den tidigare
granskningen uppdagade förbättringsområdena har åtgärdats. Denna granskning
resulterade i ett antal rekommendationer vilka har följts upp i denna uppföljande
granskning.
Förbundet har haft för avsikt att under 2019 uppdatera rutinbeskrivningar och
styrdokument som planeras att fastställas av direktionen under våren 2020. Vår
bedömning av dokumenten är att de inte fullt ut upplevs som färdigställda och
fullständiga, bland annat saknas anpassade rutinbeskrivningar för olika typer av projekt.
Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt skall följas upp av direktionen.
Vid vår uppföljande granskning har följande förbättringsområden identifierats varför vi
rekommenderar direktionen att säkerställa:
— Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn
— Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
— Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
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2

Inledning och bakgrund
De förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund gav under 2017/2018
KPMG i uppdrag att granska kommunalförbundets projekthantering.
Projekthantering är komplext och kräver fastställda rutiner och en god intern kontroll.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund beslutade att genomföra en granskning av
projekthanteringen för att få underlag för att bedöma hur stor sannolikheten är för att
väsentliga fel ska ha uppkommit i redovisningen till följd av bristfälliga rutiner kring
projektredovisningen. Vid granskningen identifierades en del förbättringsområden och
det lämnades flera rekommendationer till kommunalförbundet.
Revisionen önskar nu att följa upp hur direktionen har åtgärdat de uppdagande
förbättringsområdena. Uppföljningen av den tidigare granskningen ingår i
revisionsplanen för 2019.

2.1

Syfte, revisionsfrågor och avgränsning
Syftet med uppföljningen är att följa upp hur de i den tidigare granskningen uppdagade
förbättringsområdena har åtgärdats.
Granskningen ska besvara följande revisionsfrågor
 Har riktlinjerna för projektstyrningen uppdaterats och fastställts av direktionen?
 Framgår det av de eventuellt uppdaterade riktlinjerna för projektstyrning vilka typer
av projekt som omfattas och samt rutiner för redovisning, uppföljning, analys och
utvärdering för respektive projekttyp?
 Är roller och ansvar tydliggjorda kring projekthanteringen?
 Har riktlinjer för uppföljning, analys och utvärdering av projekt utformats?
 Finns rutiner för löpande återrapportering till direktionen av utfall avseende
genomförda projekt?
Granskningen omfattar projektredovisningen inom Fyrbodals kommunalförbund under
2019. Granskningen avser direktionen.

2.2

Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som är underlag för revisionens
analyser, slutsatser och bedömningar.
Revisionskriterierna för denna granskning är:
 Kommunallagen 6 kap 6 §
 Lag om kommunal bokföring och redovisning
 Interna regelverk, policys och beslut

2.3

Metod
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier och intervjuer med berörda
tjänstemän samt genom stickprov av tre projekt.
Intervjuade tjänstepersoner har getts möjlighet till faktakontroll av rapporten.
Granskningen har utförts av Daniel Frisén under ledning av Nils Nordqvist.
3
© 2020 KPMG AB. All rights reserved.
Document classification: KPMG Confidential

Fyrbodals kommunalförbund
Granskning projekthantering
2020-04-03

3

Projekttyper
I förbundet redovisas olika typer av verksamheter som projekt, både sådana som
faktiskt är projekt och även sådana som inte är det. En stor del av verksamheten
bedrivs inte i projektform utan av bestående verksamheter så som IT-samverkan,
Hälsokällan, kurser och konferenser och antagningskansliet med mera.
Vidare finns också två typer av projekt som hanteras olika, de som finansieras av
tillväxtmedel (RTV) och vanliga projekt, exempelvis finansierade av EU. Beroende på
hur projekten finansieras finns också olika bakomliggande regelverk, för EU-projekt
finns en på förhand mycket tydlig struktur medan RTV-projekt är mer flexibla och
parterna kan sinsemellan diskutera förutsättningarna för individuella projekt.
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Svar på revisionsfrågorna

4.1

Har riktlinjerna för projektstyrningen uppdaterats och
fastställts av direktionen?
Nya riktlinjer har utformats och planeras att fastställas av direktionen den 2 april 2020 i
form av ”Projektpolicy för Fyrbodals kommunalförbund”. I Projektpolicyn framgår vad
som menas med projektorganisation, vad som menas med ett projekt och syftet med
projekt i kommunalförbundet.
Projektorganisationen definieras för kommunalförbundet som en arbetsform där
kommunalförbundet samverkar med medlemskommunerna, Västra
Götalandsorganisationen, myndigheter och/eller andra organisationer.
Av projektpolicyn framgår att ett projekt ska:
— ha en klar och tydlig målsättning
— vara avgränsat i tid och omfattning, d v s ha ett bestämt start- och färdigdatum
— tid-, resurs- och åtgärdsplan ska utarbetas
— projektorganisation skall etableras efter styrgrupps direktiv
Syftet med projekt i kommunalförbundet är att utnyttja projektformen för att effektivt nå
bestämda mål genom att engagera förbundet samt kommunernas olika kompetenser.
Vår bedömning av dokumenten är att de inte fullt ut upplevs som färdigställda och
fullständiga, bland annat saknas anpassade rutinbeskrivningar för olika typer av projekt.
Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt skall följas upp av direktionen.
Riktlinjer har således uppdaterats av förbundet men vi bedömer att vidare åtgärder krävs
innan fastställande av direktionen.

4.2

Framgår det av de eventuellt uppdaterade riktlinjerna för
projektstyrning vilka typer av projekt som omfattas samt rutiner
för redovisning, uppföljning, analys och utvärdering för
respektive projekttyp?
Vilka typer av projekt som omfattas nämns inte i de uppdaterade riktlinjerna.
Kommunalförbundet har under 2019 och början av 2020 tagit fram en projekthandbok
på intranätet som innehåller olika dokument som berör projekthantering samt
uppdaterad projektpolicy för förbundet. Policyn preciserar inte uppföljning och analys
närmare än vad som framgår av kapitel 4.4 i denna rapport. Förbundet har dock en
mall för slutredovisning där omfattande uppgifter kring projektet ska lämnas. Denna
mall har dock funnits även innan denna översyn och förbundets projektpolicy nämner
inte att denna mall skall användas.
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4.3

Är roller och ansvar tydliggjorda kring projekthanteringen?
I projektpolicyn konkretiserats hur projektorganisationen ser ut med styrgrupp,
projektledare, projektgrupp, arbetsgrupper, referensgrupper och projektägare samt
kansliet som stöd.
För varje del av projektorganisationen finns också en beskrivning av vad det innebär
med respektive roll.
Vi bedömer således att riktlinjerna tydliggör roller och ansvar på ett bra sätt.

4.4

Har riktlinjer för uppföljning, analys och utvärdering av projekt
utformats?
Uppföljning av samtliga projekt ska ske till varje styrgruppsmöte och beskriva nuläget
utifrån följande klarlagda struktur:
— Ekonomisk uppföljning
— Resultat visavi tids-, resurs- och aktivitetsplan:
— Aktiviteter som har avslutats
— Pågående aktiviteter, nulägesrapport, problem
— Kommande aktiviteter
— Avvikelserapporter
I projekthandboken finns en mall som skall användas vid avrapporteringen, lämpligt att
projektpolicyn hänvisar till denna.
Riktlinjer har således uppdaterats av förbundet men vi bedömer att vidare åtgärder krävs
innan fastställande av direktionen.

4.5

Finns rutiner för löpande återrapportering till direktionen av
utfall avseende genomförda projekt?
I den föreslagna projektpolicyn finns inga rutiner eller skrivelser om att projekt ska
återrapporteras till direktionen.

5

Redovisning av genomföra stickprov
Då de nya projektstyrningsreglerna inte var beslutade när nedan projekt genomfördes
kan de bara bedömas med tidigare regler som utgångspunkt. Däremot ger det en god
bild över hur projekthanteringen har skötts i praktiken under 2019.

5.1

Innovatum AB
Projektet är finansierat av regionutvecklingsnämnden och kommunalförbundet med
1 450 tkr vardera. Projektet ska under året arbeta med startup-företag via Inkubatorn.
Detta ska ske via rådgivning, mäklande och kompetens inom expertområden.
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Vi har tagit del av och granskat beslut, avtal, budget och avrapportering för projektet. Vi
har inte noterat något som uppenbart avviker från förbundets arbetssätt tillika tänkta
projektpolicy.

5.2

Praktiksamordningen
Praktiksamordningen är ett projekt som löper från 2016-01-01 till 2019-09-30 som
finansieras av kommunalförbundet, regionutvecklingsfonden, Trollhättan stad,
Kunskapsförbundet Väst, Göteborgsregionens kommunalförbund, NU-sjukvården samt
övriga kommuner i Fyrbodal. Den totala kostnaden för projektet är 8 150 tkr, fördelat på
fyra år.
Syftet med projektet är att bidra till arbete med att etablera ett gemensamt
praktisksamordningsverktyg. Projektet slutredovisades under hösten 2019 enligt den
mall som finns i projekthandboken. Projektets totala kostnader blev 6 119 tkr, alltså
under initial budget. Den del av budget som inte använts kommer inte återsökas av
finansiärer.
Vi har tagit del av beslut, avtal, budget och avrapportering för projektet. Vi har inte
noterat något som uppenbart avviker från förbundets arbetssätt tillika tänkta
projektpolicy.

5.3

Miljöbron
Miljöbron är ett projekt finansierat under perioden 2019-01-01 och 2019-12-31.
Projektet har dock beslutats att förlängas fram till 2021.
Projektet är ett partnerskap mellan Västra Götalandsregionen, Fyrbodals
kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland,
Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan Väst och Högskolan i Borås. Projektet
syftar främst till att hjälpa små och medelstora företag med sitt miljöarbete, ge
studenter möjlighet att omsätta sina kunskaper i praktiken och skapa kontakter i
näringslivet samt förmedla kontakter mellan högskolor och näringslivet inom området
miljö och hållbar utveckling. Uppföljning sker enligt den mall som finns för
projektrapport.
Vi har tagit del av beslut, avtal, budget och avrapportering för projektet. Vi har inte
noterat något som uppenbart avviker från förbundets arbetssätt tillika tänkta
projektpolicy.

6

Slutsats och rekommendationer
Som underlag i granskningen har vi använt oss av material insamlat från
kommunalförbundet, i synnerhet den förslag på projektpolicy som tagits fram och
planeras att fastställas av direktionen.
Att kommunalförbundet arbetar på olika sätt med olika typer av projekt beroende på
finansiär är förstås som sig bör, däremot framgår det inte av projektpolicyn hur de olika
projekten ska hanteras. Det saknas överhuvudtaget information om att man hanterar
olika former av projekt.
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Det nämns i projektpolicyn att löpande rapporter till styrgruppen ska göras inför varje
styrgruppsmöte. Detsamma gäller för slutrapport. Däremot görs inte anknytningen till
de mallar som finns i projekthandboken, vilket skulle kunna utvecklas.
Gällande återrapportering till direktionen finns det i projektpolicyn varken skrivelse om
att det ska ske löpande eller vid avslutande av projekt. Det enda som framgår av
projektpolicyn är att återrapportering ska ske till varje styrgruppsmöte. Då projekten
beslutas av direktionen är det också rimligt att återrapportering kring projekten sker till
direktionen.
I de tre stickprov som vi genomfört har vi inte noterat något som uppenbart avviker från
förbundets arbetssätt tillika tänkta projektpolicy.
Vid granskningen har följande förbättringsområden identifierats varför vi rekommenderar
direktionen att säkerställa:
— Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn
— Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
— Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
2020-04-03
KPMG AB
Daniel Frisén

Nils Nordqvist

Kommunal revisor

Certifierad kommunal revisor
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Revisorerna
Till: Direktionen
För kännedom: Fyrbodals medlemskommuner

Granskning av projekthantering i Fyrbodals kommunalförbund
De förtroendevalda revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund gav under 2017/2018 KPMG i
uppdrag att granska kommunalförbundets projekthantering.
Projekthantering är komplext och kräver fastställda rutiner och en god intern kontroll.
Revisorerna i Fyrbodals kommunalförbund beslutade att genomföra en granskning av
projekthanteringen för att få underlag för att bedöma hur stor sannolikheten är för att
väsentliga fel ska ha uppkommit i redovisningen till följd av bristfälliga rutiner kring
projektredovisningen. Vid granskningen identifierades en del förbättringsområden och det
lämnades flera rekommendationer till kommunalförbundet.
Revisionen har i år valt att följa upp hur direktionen har åtgärdat de uppdagande
förbättringsområdena. Uppföljningen av den tidigare granskningen ingår i revisionsplanen för
2019.
Förbundet har haft för avsikt att under 2019 uppdatera rutinbeskrivningar och styrdokument
som planeras att fastställas av direktionen 2020. Vår bedömning av dokumenten är att de
inte fullt ut upplevs som färdigställda och fullständiga. Bland annat saknas anpassade
rutinbeskrivningar för olika typer av projekt. Vidare saknas regler och rutiner för hur projekt
skall följas upp av direktionen.
Vid vår uppföljande granskning har följande förbättringsområden identifierats varför vi
rekommenderar direktionen att säkerställa:
— Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn
— Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
— Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
Revisorernas iakttagelser och bedömningar framgår i bifogad rapport. Revisorerna önskar
yttrande från direktionen med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara
revisionen tillhanda senast 2020-06-15.
Uddevalla 2020-04-03

Thomas Boström
Ordförande revisionen

Bilaga: Revisionsrapport avseende projekthantering

Tjänsteskrivelse
2020-04-06

Ansökan om projektstöd för projektet
”Lokala mötesplatser och innovationsarenor”
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beviljar ansökan under förutsättning att övriga medfinansiärer bidrar
ekonomiskt enligt ansökan.
Sammanfattning
Entreprenörsarenan har inkommit med en ansökan om tillväxtmedel i storleksordningen 600
tkr som medfinansiering i projektet ”Lokala mötesplatser och innovationsarenor”.
Bakgrund
Entreprenörsarenan har funnits i Fyrbodals område sedan 2007 och har genom sina processer
stöttat nya entreprenörer att utveckla sina idéer till affärer. Entreprenörsarenans fokusområden
är medicinteknik, maritimt, handel/e-handel, turism, kvinnligt företagande och unga
entreprenörer. Under 2018 genomförde Entreprenörsarenan förstudien Tjänstedynamik i
Fyrbodal finansierad av Tillväxtverket och Fyrbodals kommunalförbund vilket ledde till en
fördjupad kunskap av behov som finns bland de 50 tjänsteföretag som var med i förstudien.
Entreprenörsarenan har en kreativ mötesplats för entreprenörer genom Entreprenörsparken.
Till mötesplatsen är ett 40-tal företagare som är medlemmar i Entreprenörsparkens förening
knutna. Dessa agerar även mentorer för de entreprenörer som driver företag i
Entreprenörsparken.
Genom upparbetade kontakter och den erfarenhet Entreprenörsarenan besitter, vill
Entreprenörsarenan utvecklas till att bli en mötesplats för Uddevallas små och medelstora
företag inom branscherna handel, besöksnäring, gröna och blå näringar, livsmedel,
tillverkande industri samt kreativa och kulturella näringar. Genom projektet ska flera
idékaféer anordnas som ska leda till att 20 företag nås av affärsutvecklingsinsatser. Dessa
insatser ska leda till ökad produktivitet och lönsamhet. Till dessa mötesplatser är företag från
hela Fyrbodal välkomna. Efter projektets avslut ska Entreprenörsarenan vara den naturliga
mötesplatsen som främjar utveckling och innovation bland små och medelstora företag i
Uddevalla.
Beskrivning av ärendet
Ärendet återremitterades till näringslivsnätverket av Arbetsutskottet den 5 mars på grund av
att frågan om huruvida en aktör kan söka medel för att enbart genomföra aktiviteter i en

kommun lyftes. En ytterligare fråga som uppstod var hur många gånger en och samma aktör
kan söka medel för samma projekt efter att ett avslag meddelats. Dessa principfrågor är
viktiga för framtida beredning och kommer att lyftas in i arbetet med att ta fram en gemensam
modell, arbetssätt och principer för de delregionala tillväxtmedlen inom RUN, KUN och MN
med start i nästa programperiod 2021-20130. Detta ärende består således enbart i att ta
ställning till Entreprenörsarenans ansökan och den medfinansiering som söks från Fyrbodals
kommunalförbund. Beslutet ska fattas av kommunalförbundets beslutsgrupp.
Bedömning och synpunkter
Ärendet har med anledning av återremitteringen på nytt lyfts i nätverket per den 20200326.
Handläggaren för ansökan har separerat de principiella frågorna som uppkommit i
Arbetsutskottet från Entreprenörsarenans ansökan efter att näringslivsnätverket har tillstyrkt
att processerna behöver hanteras separat.
Näringslivsnätverket har återigen tillstyrkt projektet efter omröstning med ett utfall av stor
majoritet. Under tidigare nätverksmöte när ärendet presenterats har Dalslandskommunerna
gett uttryck för att de också är intresserade av att implementera nya arbetssätt som främjar
både det nya och det befintliga näringslivet. De är intresserade av att följa projektet och
eventuellt söka medel i framtiden för att även de bedriva motsvarande projekt. Det påståendet
stärker i sig denna ansökan.
Det som motiverar tillstyrkan av projektet trots att det enbart berör en kommun i Fyrbodal är
att projektet ska bedömas i kontexten att det utgör ett syskonprojekt till projektet ”Maritim
utveckling i Bohuslän 2.0” som Lysekils kommun beviljades medel till inom ramen för
kommunalförbundets utlysning ”Innovation och konkurrenskraft” i november 2019. Lysekils
kommuns projekt handlar om att utveckla lokala mötesplatser och innovationsarenor i
Bohusläns sex kommuner. Inom ramen för mötesplatserna i Bohuslän ska de lokala företagen
erbjudas coaching på hemmaplan. Genom att dessa två projekt drivs parallellt möjliggörs
mötesplatser och coaching till företag i sju av Fyrbodals 14 kommuner på liknande sätt. Detta
stämmer väl överens med kommunalförbundets ambition att skapa ett distribuerat stödsystem
för företagare i Fyrbodal verksamma inom geografins styrkeområden. Handläggaren för
ansökan har säkerställt att projekten ska samarbeta och lära av varandra. Som komplementära
miljöer till detta projekt och Lysekils projekt som till viss del finansierias med delregoinala
tillväxtmedel finns Innovatum med sin projektarena och inkubator i Trollhättan, Wargön
Innovation i Vänersbrog, Mötesplats Steneby i Bengtsfors, Not Quite i Fengersfors och
Svinesundskommittén i Strömstad.
Om projektet skulle ha inkommit utan att Lysekils projekt beviljats hade handläggaren
rekommenderat avslag på ansökan eftersom det enligt gällande principer måste finnas ett
delregionalt perspektiv i de projekt som beviljas delregionala tillväxtmedel. Detta är även
näringslivsnätverket helt eniga om.
Uddevalla kommun ställer sig skriftligen bakom projektet och pekar ut Entreprenörsarenan
som kommunens lokala mötesplats för företagare. Projektet har presenterats och diskuterats

med näringslivsutvecklarna i Fyrbodal under tre näringslivsnätverksträffar. Under samtliga
träffar och genom kompletterande omröstning mailledes har ansökan tillstyrkts.
Projektets innehåll bedöms ligga väl i linje med prioriterade insatser i Fyrbodal
kommunalförbunds genomförandeplan inom området ”En ledande kunskapsregion”.
Bedömningen är därför att projektet är förankrat och tillstyrkt av berörda parter och ska
beviljas.
Finansiering
Projektet ska finansieras med 600 000 kr av Fyrbodals tillväxtmedel. (400 000 kr ur 2020 års
budget och 200 000 kr ur 2021 års budget).
Projektets totala budget uppgår till 1,2 mkr.
Ansvarig tjänsteperson
Anna Lärk Ståhlberg

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
2020-02-25

Ansökan tillväxtmedel för ÖDE - Ökad Egenförsörjning
Förslag till beslut
•

Handläggning pågår, se nedan under rubriken Bedömning.

Beskrivning av ärendet
Support Group Network har tillsammans med andra aktörer bedrivit ett projekt i Trollhättan
och Vänersborg. Man vill med detta projekt dels sprida konceptet till kommunerna i Dalsland
och Uddevalla, dels utveckla konceptet.
Support Group Network har blivit beviljade medel från Regionutvecklingsnämnden (RUN)
för motsvarande projekt i Mölndal och Göteborg.
Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda.
Detta innebär att projektet kommer att vägleda och handleda målgruppen till lämpliga
utbildningsvägar, förbättra förutsättningarna för anställning/praktik eller att entreprenörer ges
förutsättningar till ett starta och driva hållbara företag.
Målet är att nå minst 200 individer i målgruppen och 20 individer påbörjar utbildning, 20
personer får anställning/praktik, 20 entreprenörer startar företag samt att 10 befintliga företag
utvecklar sitt företag.
Projektets erbjuder alla utrikesföda tre olika vägar till ökad egenförsörjning: utbildning,
anställning/praktik eller företagande. Detta kan ses som "En väg in" för målgruppen.
Speciella insatser kommer att göras för bl.a. kvinnor och unga. En genomgående röd tråd i
samtliga aktiviteter är ett fokus på ökad kulturell förståelse.
I projektet innehåller sex huvudaktiviteter:
1. Målgruppsaktiviteter - fyra insatser:
- Drop-In Karriärplanering.
Projektet är "en väg in" för målgruppen och erbjuder stöd, studie- och yrkesvägledning, för tre
olika vägar, utbildning, praktik/anställning eller företagande.
- Öppna föreläsningar/workshop/seminarier
Föreläsningar på SFI och samhällsorienterade utbildningar. Föreläsningar kommer att göras
för alla klasser i utbildningarna.

- Kvinnors inträde på arbetsmarknaden
Förstärkning av befintliga insatser ex. Starka Kvinnors Nätverk/Support Group Network och
”Du och ditt Liv/All In – Dalslands Folkhögskola”, där arbetsplats- eller studiebesök är en
viktig del.
- Jobbmässa.
Under projektet kommer jobbmässor i mindre format att utvecklas.
2. Arbetsgivarrelationer
En nära relation med arbetsgivare är kritisk både när det gäller anställning/praktik och
medverkan i utvecklingsprogrammen för företagande. Relationen med befintliga och nya
arbetsgivare skapas och utvecklas huvudsakligen i samverkan med Arbetsförmedling,
kommun och utbildningsaktör genom aktiviteten ”30-30”, 30 arbetsgivare på 30 dagar, eller
motsvarande.
3. Mjuk matchning
De arbetsgivarrelationer som etableras är utgångspunkt för att Support Group Network kan
erbjuda att erbjuda arbetsgivaren en kandidat till en utlyst tjänst. Mjuk matchning genomförs
med arbetsgivaren enligt Double Cup-metoden, dvs ett informellt möte mellan kandidat och
arbetsgivare, innan kandidaten eventuellt skickar in en formell ansökan/CV för den utlysta
tjänsten.
4. Utvecklingsprogram för entreprenörer och företagare
Support Group Network erbjuder ett program för Start-up och ett program för NextStep. En
röd tråd för programmen är att både erbjuda samverkan med det befintliga företagsstödjande
systemet och kompetensstöd från yrkesverksamma personer.
5. Utbildning
Samverkan med tre kategorier av utbildningsaktörer, folkhögskola, vuxenutbildning och
högre utbildning, är utgångspunkt för stödja målgruppens väg till egenförsörjning genom
utbildning.
6. Samverkan
Kommunal samverkan
Målsättningen är att teckna ett samarbets- eller IOP-avtal i kommunerna i projektet.
Samverkan med företagsstödjande aktörer
Samarbete med aktörers ordinarie verksamhet och innovationssystemets aktörer.
Samverkan med arbetsgivare
Samverkan ur ett rekryteringsperspektiv, se matchning, och ur ett kompetensstödjande

perspektiv både för Målgrupps aktiviteter och medverkan i ”Utvecklingsprogram för
entreprenör och företagare”.
Bedömning och synpunkter
Bedömningen är att projektansökan om tillväxtmedel ligger väl i linje med intentionerna men
att beredning fortsatt pågår. Synpunkter är inkomna från Näringslivsutvecklarnätverket som
väckt ytterligare frågor kring förankring hos berörda aktörer. Detta behöver säkerställas.
Kontakt med VGR, som beviljat parallellprojekt kommer att tas.
Finansiering

2020 488 000 SEK 2021 585 200 SEK Totalt 1 073 200 SEK söks från tillväxtmedel.
Totalt tillsammans med RUN-ansökan 5 568 740 SEK

Koppling till mål
Mål 2 – En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
Ansvarig tjänsteperson
Karin Jansson
Kompetensförsörjningsstrateg
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
2020-04-07

Ansökan om tillväxtmedel för utredning av regional samverkan för en skola
på vetenskaplig grund, ett ”FoU-utbildningsområdet Fyrbodal”
Förslag till beslut
•

Arbetsutskottet beslutar att bevilja delregionala tillväxtmedel för en förstudie om
behov och förutsättningarna för en verksamhet med forsknings- och utvecklingsstöd
till utbildningsområdet i Fyrbodalskommunerna. Ärendet ska kompletteras med en
formell ansökan.

Beskrivning av ärendet
Efterfrågan av ett vetenskapligt- och kunskapsbaserat stöd till skolor, förskolor och
utbildningsområdet i Fyrbodalskommunerna har förts fram i olika sammanhang under flera år.
Direktionen har i verksamhetsplanen och i målen lyft frågan. I kommunalförbundets
verksamhetsplan för 2020, mål 2, finns strategin att ”Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal” med mätetalet ”En utredning om behov av FoUverksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor ska vara genomförd”
I den tidigare beredningen för utbildningsfrågor och i de nuvarande nätverken för
utbildningschefer och politiker, har också behovet av FoU-stöd till skolan och
utbildningssektorn varit en prioriterad fråga.
Utbildningschefernas beslutade vid sitt nätverksmöte den 2019-08-16 att kommunalförbundet
skulle genomföra denna utredning, i dialog med kommunerna och utbildningschefsnätverket,
och däri beskriva behov och möjligheter med att utveckla en ett FoU-stöd riktat skolan och
lärande i kommunerna.
Ett ”FoU- utbildning Fyrbodal” skulle kunna bidra till att skapa förutsättningar för
professionsutveckling på vetenskaplig grund, genom att utgå från kommunernas behov och
koppla dessa till relevanta aktörer inom akademin eller andra kunskapsaktörer, för att stödja
en skola på vetenskaplig grund.

Uppdraget
Utredningen ska beskriva behov, möjligheter och förutsättningar för en gemensam FoUverksamhet genom att belysa:
•

Utbildningsområdets behov både vad gäller utvecklings- och forskningsbehov, som
inte kan mötas i dag.

•

Kommunernas roll och ansvar för att driva en FoU-verksamhet i samverkan.

•

Organisering, struktur samt utkast till uppdragshandling.

•

Hur samverkan med andra FoU-aktörer, i kommunalförbundet, akademin och i andra
relevanta organisationer kan ske.

•

Prioriterade fokusområde

•

Avtal till kommunerna

•

Finansiering

•

Tidsplan

Utredningen ska också belysa hur erfarenheter från kommunalförbundets verksamhet ”FoUSocialtjänst Fyrbodal” kan samutnyttjas med utbildningssektorns FoU. Var, när och hur finns
kunskaps- och effektivitetsvinster?
Syfte
Syftet med utredningen är att ta fram ett underslag som visar behov, möjligheter och
förutsättningar för samverkan kring forskning och utveckling för en efterfrågad
professionsutveckling på vetenskaplig grund för utbildningsområdet i kommunerna.
Resurser
Uppdraget omfattar en utredare som på 0,4 tjänst under 6 månader 2020, utför uppdraget.
Tillväxtmedel motsvarande 266 tkr för år 2020 söks för finansiering av detta uppdrag.
Förankring
Ansökan av tillväxtmedel för utredningen av ett kommunalt FoU för utbildningsfrågor har
tillstyrkts av utbildningschefsnätverket.
Bedömning och synpunkter
Bedömningen är att ansökan om tillväxtmedel ligger väl i linje med intentionerna och
uppfyller kriterierna.

Finansiering
Genom Tillväxtmedel 2020, 266 000 kr.
Koppling till mål
Mål 2 – En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov.

Ansvarig tjänsteperson

Titti Andersson
Teamchef Välfärdsutveckling
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
Inga nya sedan föregående möte.

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
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JL
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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

Fyrbodalskommunerna, Högskolan Väst, Drottning Blankas
Avtal avs Praktiksamordning inkl personuppgiftsbiträdesavtal
gymnasieskola, Praktiska Gymnasiet i Thn, Kunskapsförbudnet Väst
Tilläggsavtal till kurs Chef och ledarskap för chefer inom funktionshinder/socialpsykiatri 7,5 hp dnr 2018637
Högskolan Väst
Avtal/direktupphandling avs utbildning i Haschavvänjningsprogrammet, HAP enl direktupphandling
Avtal digitaliseringsstrateg dnr 2020-995

Rebecka Corell
Centigo AB
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