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Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 18 juni 2020
Plats och tid:

Uddevalla Kärranäs/Teams, kl. 9.00 – 16.00

Kontakt:

Anmälan till mötet erfordras, enligt information i kalenderbokning.
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:

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.
3.
4.
5.
6.
7.
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9.

Revidering av förbundets inköps- och upphandlingspolicy
Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan
Remissförslag Verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
Redovisning tillväxtmedel 2019
Budget tillväxtmedel 2021
Vägledande principer vid beviljande av delregionala tillväxtmedel
Svar på revisionens projektgranskningsrapport
Fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal; avsiktsförklaring mellan Fyrbodals kommunalförbund
och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd, Regionala
Utvecklingsnämnd samt Västtrafik.
10. Val av ersättare till Mediapoolen AB

Informations- och anmälningsärenden
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Inriktningsunderlag från Västra Götalandsregionen
Aktuella projektansökningar
Aktuella delegationsbeslut
Ägardialog Mediapoolen AB
Information Naturbruksutbildning
Tema Mål 1 i verksamhetsplan: Näringsliv
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och Samrådsorganet (SRO)
Övriga ärenden
Meddelanden
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 – Revidering av förbundets inköps- och upphandlingspolicy
Den befintliga inköps- och upphandlingspolicyn har funnits sedan 2013 och har ett stort behov av
uppdatering då en ny lag om offentlig upphandling kom (LoU 2016:1145) samt att tidigare satta
procedurregler har ökat den interna administrationen.
Nuvarande policy är förlegad med information som inte längre är aktuell eller stämmer med nu
gällande lagtext. De tröskelvärden som skrevs in 2013 skapar en administration kring
upphandlingsförfaranden som blir mycket påfrestande då även en liten upphandling där värdet
precis överstiger ett prisbasbelopp kräver lika mycket arbete och administration som en upphandling
som når upp till tröskelvärdet för förenklad upphandling, det vill säga 580 000 kr.
I den reviderade policyn har procedurreglerna uppdaterats med ett högre värde, från ett
prisbasbelopp till tre. I övrigt har tidigare hänvisningar till lagtexter tagits bort då lagarna har ändrats
och hänvisningarna inte längre är korrekta. Istället för att ha urklipp från lagarna hänvisas enbart till
gällande lag, på ett par ställen specifika kapitel. I och med detta kommer den interna
administrationen att underlättas och tidsåtgången för små upphandlingar kommer att minska.
Slutligen har redaktionella ändringar gjorts med ny dokumentmall.
Ingen föredragning på mötet.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna revideringen av
gällande inköps- och upphandlingspolicy.

Förslag till beslut
Att godkänna revideringen av gällande inköps- och upphandlingspolicy.
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Ärende 3 – Revidering av förbundets dokumenthanteringsplan
Den befintliga dokumenthanteringsplanen har funnits sedan 2016 och ska uppdateras/revideras vart
annat år, enligt plan. Detta arbete har försenats på grund av omorganisationen 2018 och byte av
ansvarig personal.
I den nya versionen av dokumenthanteringsplanen har vi utgått ifrån den processorienterade
klassificeringsstrukturen vi hade förut men utvecklat den och tydligare delat in den efter
verksamhetstyp.
Dokumenthanteringsplanen kompletteras med ett arkivreglemente där även en arkivbeskrivning och
begreppsförklaring ingår. Där framgår vilka lagar vi har att förhålla oss till och hur vi hanterar
handlingar, hur vi diarieför och ett förslag till arbetsgång för arkivering och diarie.
Bedömningen är att den reviderade dokumenthanteringsplanen kommer att fungera väl och är ett
nödvändigt verktyg för alla som arbetar inom förbundet och som behöver förhålla sig till den.
Det nya klassificeringssystemet kommer att göra det enklare att ha ordning i arkivet och ha en
smidigare arbetsgång avseende arkivering och gallring.
Ingen föredragning på mötet.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna revideringen av
dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivreglemente.

Förslag till beslut
Att godkänna revideringen av dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivreglemente.
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Ärende 4 – Remissförslag verksamhetsplan och budget 2021 - 2023
I enlighet med förbundsordningen för Fyrbodals Kommunalförbund ska Direktionen årligen fastställa
en verksamhetsplan och budget för förbundet (§ 15). Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom
innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska
delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före verksamhetsåret
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och rekommenderar direktionen att ställa sig bakom
remissförslaget till verksamhetsplan och budget för basverksamheten på Fyrbodals
kommunalförbund 2021 – 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Förslag till beslut
Att direktionen ställer sig bakom remissförslaget till verksamhetsplan och budget för
basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2021 – 2023 samt att skicka ut förslaget på remiss
till medlemskommunerna.
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Ärende 5 – Redovisning tillväxtmedel 2019
Årligen följs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är ett
viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års tillväxtbudget. På direktionsmötet föredras en samlad
rapport på de tillväxtmedel som förbrukats under 2019 genom projekt och verksamheter samt
uppdrag.
Ärendet föredras av Anna Lärk-Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.
Handlingar kompletteras kallelsen före mötet.

Förslag till beslut
Att godkänna redovisningen av tillväxtmedel 2019.
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Ärende 6 – Budget tillväxtmedel 2021
Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland och
kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2030 ska en ny budgetmodell och ett budgetförslag tas
fram för de delregionala tillväxtmedlen. Den nya modellen ska anpassas för att svara upp mot dels
den nya regionala utvecklingsstrategin dels innehållet i den nya verksamhetsplanen. Den normala
ärendegången är att budgetförslaget skickas ut på remiss till kommunerna samtidigt som
remissversionen av förbundets verksamhetsplan skickas efter beslut i direktionen i juni. Efter
bearbetning av eventuella inspel beslutas budgeten av direktionen i oktober.
På grund av att den nya regionala modellen för de delregionala tillväxtmedlen inte ännu är klar,
påverkas även processen med framtagandet av budgeten. Beredningsarbetet i professionsnätverken
är försenat vilket innebär att budgeten inte kan skickas ut på remiss innan sommaren. För att inte
den totala processen med budgetarbetet ska påverkas kommer inte en remissversion av budgeten
att skickas ut till kommunerna. Den nya budgetmodellen är dock klar för beslut och kan tas av
arbetsutskottet.
Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att arbetsutskottet föreslår direktionen att anteckna informationen om förslaget till ny modell för
tillväxtmedelsbudgeten för de delregionala tillväxtmedlen under 2021–2030 till protokollet.
Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna remisshanteringen för budgeten för de
delregionala tillväxtmedlen i år tillfälligt ändras.
Att arbetsutskottet föreslår direktionen att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa ett
budgetförslag för de delregionala tillväxtmedlen till arbetsutskottet den 8 oktober.
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Ärende 7 – Vägledande principer för beviljande av delregionala tillväxtmedel
Den 6 april 2020 gav beslutsgruppen förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på
vägledande principer som ska gälla vid beviljande av delregionala finansiering av projekt.
Arbetet skulle utföras i samband med arbetet med framtagandet av ny modell för delregionala
tillväxtmedel för kommande RUS 2030.
Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att anta de vägledande principerna som
arbetats fram enligt förslag. De vägledande principerna ska gälla vid beviljande av delregionala
tillväxtmedel för finansiering av projekt under programperiod 2021 – 2030.

Förslag till beslut
Att anta de vägledande principerna som arbetats fram enligt förslag. De vägledande principerna ska
gälla vid beviljande av delregionala tillväxtmedel för finansiering av projekt under programperiod
2021 – 2030.
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Ärende 8 – Svar på revisorernas projektgranskningsrapport
Under granskningen av förbundets årsredovisning gjordes även en fördjupad granskning över
förbundets projekthantering. I granskningsrapporten ställdes ett antal frågor och revisorerna önskar
yttrande från direktionen med anledning av resultatet i granskningen. Yttrandet ska vara revisionen
tillhanda efter direktionens möte den 18 juni.
Arbetsutskottet har berett ärendet och gett kansliet i uppdrag att arbeta fram ett svar till revisorerna
avseende projektgranskningsrapporten till den 28 maj.
Följande förbättringsområden identifierades i granskningen:
— 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
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet ytterligare den 28 maj och beslutade då att uppdra
förbundsdirektören att utveckla yttrandet med svar till revisorerna inför direktionsmötet. Yttrandet
skickas separat före mötet.

Förslag till beslut
Att ställa sig bakom svaret till revisorerna avseende projektgranskningsrapporten samt att uppdra till
kansliet att expediera svaret till de förtroendevalda revisorerna.
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Ärende 9 – Fortsatt biogasutveckling i Fyrbodal; avsiktsförklaring mellan
Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd,
Kollektivtrafiknämnd och Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik.
Med hänvisning till direktionsmötet den 7 maj 2020, § 39, då det fördes en dialog kring att ta fram en
gemensam avsiktsförklaring för att utveckla biogasen i Fyrbodal.
Utkast på avsiktsförklaring har därefter arbetats fram av tjänstepersoner från VGR, Västtrafik och
kommunalförbundet. Utkastet är skickat till Fyrbodals arbetsutskott, Västtrafik samt
Kollektivtrafiknämnden, Regionala utvecklingsnämnden och Miljönämnden vid VGR. Ett gemensamt
utredningsarbete för att ge kunskaper till Västtrafiks bränsleval vid upphandling av dalslandstrafiken
har dessutom påbörjats.
Ärendet föredras på mötet av Karin Stenlund, affärs- och miljöutvecklingstrateg.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och beslutat att ge ordförande i uppdrag att begära politisk
överläggning med Västra Götalandsregionen om utkastet till avsiktsförklaring.
Politisk överläggning genomfördes den 1 juni mellan ordförande Martin Carling, Dals-Ed och 1:e vice
ordförande Paul Åkerlund, Trollhättan och de kom överens om slutgiltigt förslag på
avsiktsförklaringen.

Förslag till beslut
Att anta förslaget på avsiktsförklaringen.
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Ärende 10 – Val av ersättare till Mediapoolen AB
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad och
Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för att
säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola, förskola och
äldreomsorg.
Ingemar Samuelsson är ordinarie ledamot i styrelsen. Cecilia Sandberg är suppleant. Marie-Louise
Bäckman är också suppleant, men har avsagt sig uppdraget. Mot den bakgrunden har Åsa Karlsson,
samordnare för valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund, berett nomineringsärendet och
föreslår Bedros Cicek att efterträda Bäckman till detta uppdrag.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att utse Bedros Cicek till ersättare i Mediapoolen AB.
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Ärende 11 – Inriktningsunderlag från Västra Götalandsregionen
Regional transportinfrastrukturplan för åren 2018–2029 behöver kompletteras för att få ett jämnt
och effektivt genomförande för hela perioden. En aktualisering av regional systemanalys för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland har gjorts som tillsammans med nya kunskapsunderlag
föreslås bli förslag till inriktningsunderlag för utveckling av transportinfrastrukturen i Västra
Götaland. Kommande komplettering är en mindre justering inom gällande ramar, både tidsmässigt
och ekonomiskt, och ambitionen är att förslaget till inriktningsunderlag även ska ligga till grund för
kommande planer. Förslag till inriktningsunderlag är ingången i dialogen med kommunalförbunden
under perioden fram till sommaren. De synpunkter som framkommer under dialogen beaktas och
eventuella justeringar av inriktningsunderlaget kan bli aktuella inför slutligt ställningstagande under
beredningen för hållbar utvecklings sammanträde i september 2020. Utifrån inriktningsunderlaget
påbörjas sedan åtgärdsplaneringen till hösten/vintern 2020.
Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.
Handlingar bifogas kallelsen.
Direktionens ledamöter ges möjlighet till direktionsmötet att inkomma med eventuella synpunkter
som kan lyftas till Västra Götalandsregionen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Aktuella projektansökningar
Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0
Kommunalförbundet har den 6 maj 2020 tillsammans med Nätverkstan kultur och Högskolan i Borås
skickat in en projektansökan till forskningsrådet Formas under dess utlysning inom Gestaltad livsmiljö
och offentlig konst. Ansökan gäller ”Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0”. Om ansökan blir
beviljad ska medverkande forskare följa de insatser som planeras för genomförande av kommande
verksamhetsplan, där samverkan inom Gestaltad livsmiljö föreslås vara ett prioriterat
utvecklingsområde. Ansökan gäller 100% finansiering. Beslut väntas i september.
Ansökan innebär 100 % finansiering från forskningsrådet Formas under projekttiden oktober 2020 september 2024. Ansökt summa projektmedel kommer vid ett genomförande fördelas mellan de tre
projektparterna Nätverkstan Kultur, Högskolan i Borås, Fyrbodals kommunalförbund (projektägare
och projektledning). Forskningsprojektet är tänkt att löpa parallellt med de insatser som görs inom
utvecklingsområdet och ska behandlas som ett separat projekt.

ESF-ansökan Fenix
Arbetsutskottet gav förbundsdirektören i uppdrag 2020-04-16, att vidta de åtgärder som krävs med
anledning av Covid-19, för att motverka effekterna av pandemin och stötta kommunerna. I slutet av
april öppnade Europeiska Socialfonden en nationell utlysning av medel för
kompetensutvecklingsinsatser riktade mot kvinnor och män anställda inom privat sektor som
drabbats. Syftet med utlysningen är att stärka individens position på arbetsmarknaden så att
individen inte hamnar i arbetslöshet.
Fyrbodals kommunalförbund har ansökt om att få genomföra projektet Fenix och har tagit på sig
projektägarskapet. Projektet är ett samverkansprojekt mellan kommunalförbunden Skaraborg,
Sjuhärad och Fyrbodal, dvs 36 kommuner. Projektet erbjuder kompetensutveckling av olika slag till
de individer som är anställda inom privat sektor och som har drabbats av Coronapandemin.
Budgeten för projektet uppgår till 20 miljoner kronor och innebär en förstärkning av
kompetensplattformarna i respektive kommunalförbund.

Fullföljda studier
Under en treårsperiod har flertalet kommuner i Fyrbodal ingått i projektet En skola för alla (SKA) med
syfte att motverka skolavhopp och främja skolnärvaro. Projektägare var Skaraborgs
kommunalförbund, Fyrbodals och Sjuhärads kommunalförbund ingick som parter ansvariga för
delprojekt. Då projektet avslutades i mars 2020 kunde konstateras mycket goda resultat för
deltagande ungdomar, en mängd modeller, metoder, rutiner och aktiviteter riktade mot målgruppen
har arbetats fram, testats och utvärderats under projektet.
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Ärende 12 fortsätter
Som ett led i att ta vara på erfarenheter från SKA-projektet och inte minst sprida goda exempel till
andra skolor har utbildningschefsnätverket gett tjänstepersoner på förbundet i uppdrag att
undersöka hur detta kan göras. En arbetsgrupp med tjänstepersoner och några utbildningschefer har
arbetat med frågan och haft kontinuerlig dialog och avstämning med hela utbildningschefsnätverket.
Det förslag som tagits fram är att under perioden juni 2020 – december 2022 erbjuda intresserade
skolor ett processtöd kring närvarohantering - uppföljning och insatser kopplat till att åstadkomma
en större skolnärvaro för berörda elever. Processtödet föreslås omfatta 50 % tjänst, finansierat av
regionala tillväxtmedel. Ambitionen är att drygt tio skolor ska erbjudas processtöd.

Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal – Förlängning och utökning med modul Norra Bohuslän
Med anledning av Coronapandemins effekter behöver projektet Strategisk kompetensförsörjning
dels ställas om och förlängas under fem månader för planerade aktiviteter ska kunna genomföras,
dels behöver ett femte delområde Modul norra Bohuslän, läggas till i projektet för att dämpa
effekterna av Coronapandemin. Exempel på aktiviteter i Modul norra Bohuslän är: Utveckling av plan
för kompetensförsörjning, bygga lärcentra för vuxnas lärande, kartläggning av utbildningsbehov och
utbud, marknadsföring och samverkan.
Fyrbodals kommunalförbund som projektägare för projektet ”Strategisk kompetensförsörjning
Fyrbodal” har inlämnat en ansökan om förlängning av projektet till och med 30 juni 2021 samt sökt
extra RUN-medel på 1,4 Mkr för utökning av projektet med en Modul norra Bohuslän. För att erhålla
medel krävs en medfinansiering på 1,4 Mkr. Strömstads kommun medfinansierar projektet med 400
000 kr och au föreslås besluta om att tillskjuta tillväxtmedel på 1 Mkr för förlängning och utökning av
projektet Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal.

Catalyst
Med anledning av förändrade förutsättningar för företag med anledning av Corona/Covid19 vill IUC
Väst AB förlänga projektet Catalyst med två månader tom 2020-12-31 genom att använda överblivna
medel för personal efter en ändringsbegäran hos Tillväxtverket.
Många företag tillämpar korttidsarbete idag och IUC Väst vill att dessa samt andra företag som nu
har tid till kompetensutveckling passar på att stärka organisationen, både på kort och längre sikt.
Genom att förlänga projektet tom slutet av året kan de stötta företagen med kompetensanalyser och
kompetenskartläggningar och slussa företagen vidare in de ESF-projekt som startar i juni för företag
som drabbats av Corona-krisen under ytterligare 2 månader.
Inledningen till de överblivna medlen i projektet är att de har haft lägre kostnader för personal i
början av projektet än vad som var budgeterat, samt lägre kostnader för externa tjänster än
beräknat. Tillväxtverket behövde dessutom skära ner i sin budget för Smart Industri.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 16 (25)

Ärende 12 fortsätter
Förlängningen innebär ingen förändring i budgeten som helhet och påverkar inte
kommunalförbundets medfinansiering.
Ingen föredragning av ärendet.

Arbetsutskottet har beslutat följande
Att anteckna informationen avseende Formas-ansökan ”Följeforskning av Fyrbodalmodellen 2.0” till
protokollet.
Att anteckna till informationen att ESF-rådet avslog ansökan för projekt Fenix till protokollet.
Att godkänna ansökan om tillväxtmedel för processledning rörande fullföljda studier med inriktning
på närvarouppföljning och insatser för ökad skolnärvaro.
Att godkänna inlämnad ansökan om RUN-medel på 1,4 Mkr för förlängning och utökning av projektet
Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal under tiden 2020-06-01 - 2021-06-30 i enlighet med
föreslagen ansökan samt
Att bevilja tillväxtmedel på 1 Mkr för förlängning och utökningen av projektet Strategisk
kompetensförsörjning Fyrbodal.
Att godkänna förlängning av projektet Catalyst.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 17 (25)

Ärende 13 – 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.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 18 (25)

Ärende 14 – Ägardialog Mediapoolen AB
Förbundet äger ett aktieinnehav på 17% i Mediapoolen AB. Information lämnas om Mediapoolen
AB:s verksamhet.
Ärendet presenteras av Ann-Britt Dahl, VD, Mediapoolen AB.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 19 (25)

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 20 (25)

Ärende 15 – Information Naturbruksutbildning
Muntlig information avseende Naturbruksutbildning lämnas av Morgan E Andersson, Mellerud och
Jill Stor, näringslivschef Vänersborgs kommun.
Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 21 (25)

Ärende 16 – Tema Mål 1 i verksamhetsplan: Näringsliv
Presentation av temat Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplan.
Ärendet presenteras på mötet av ansvariga tjänstepersoner från Fyrbodals Kommunalförbund.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 22 (25)

Ärende 17 - 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.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 23 (25)

Ärende 18 – Övriga ärenden
•
•
•

BHU-dag för hela regionen den 7 oktober 2020.
Datum för Position Väst-dagen
I rapporter från riksdagen 2019/20:RFR10 från Trafikutskottet TU ”Mobilitet på landsbygd –
forskningsöversikt och nulägesbeskrivning” är förbundets projekt ”Tur och retur” omnämnt.

Handlingar bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 24 (25)

Ärende 19 – Meddelanden
Inkommen handling från Sotenäs kommun.
Handling bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-06-18
Diarienummer: 2020 - 1051
Sida 25 (25)

Ärende 20 – Nästa möte
Nästa möte äger rum den 24 september i Strömstad.
Ärenden enligt årshjul 2020:
•
•
•

Tema 6 i verksamhetsplan: Kultur
Delårsbokslut 2020-06-30
Mötesdatum 2021

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2020-04-30
Sida 1 av 2

Reviderad inköps- och upphandlingspolicy för Fyrbodals
kommunalförbund
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta godkänna revideringen av gällande inköps- och
upphandlingspolicy.

Sammanfattning
Den befintliga inköps- och upphandlingspolicyn har funnits sedan 2013 och har ett stort
behov av uppdatering då en ny lag om offentlig upphandling kom (LoU 2016:1145) samt att
tidigare satta procedurregler har ökat den interna administrationen.

Bakgrund
Nuvarande policy är förlegad med information som inte längre är aktuell eller stämmer med
nu gällande lagtext. De tröskelvärden som skrevs in 2013 skapar en administration kring
upphandlingsförfaranden som blir mycket påfrestande då även en liten upphandling där värdet
precis överstiger ett prisbasbelopp kräver lika mycket arbete och administration som en
upphandling som når upp till tröskelvärdet för förenklad upphandling, det vill säga 580 000
kr.
Min bedömning är att även om värdet för direktupphandling höjs i policyn kommer den
interna kontrollen att kvarstå och rådgivning av ansvarig för upphandlingar på förbundet
kommer att finnas. Alla inköp/fakturor som görs över ett prisbasbelopp kontrolleras alltid idag
så att upphandling gjorts på ett korrekt vis.

Beskrivning av ärendet
I den reviderade policyn har procedurreglerna uppdaterats med ett högre värde, från ett
prisbasbelopp till tre. I övrigt har tidigare hänvisningar till lagtexter tagits bort då lagarna har
ändrats och hänvisningarna inte längre är korrekta. Istället för att ha urklipp från lagarna har
jag valt att enbart hänvisa till gällande lag, på ett par ställen specifika kapitel. I och med detta
kommer den interna administrationen att underlättas och tidsåtgången för små upphandlingar

Tjänsteskrivelse
2020-04-30
Sida 2 av 2

kommer att minska. Slutligen har redaktionella ändringar gjorts med ny dokumentmall.

Bedömning och synpunkter
Vår bedömning är att den reviderade inköps- och upphandlingspolicyn kommer att fungera
väl och är ett nödvändigt verktyg för alla som arbetar inom förbundet och som behöver
förhålla sig till den.
Finansiering
Arbetet med inköp och upphandling samt uppdatering av styrdokument ligger inom ramen för
den interna administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna.

Koppling till mål
Ingen koppling till något särskilt mål för förbundet men en självklar del i det interna arbetet.

Ansvarig tjänsteperson

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Antagen av direktionen 2013-02-07

Inköpspolicy för Fyrbodals kommunalförbund
Affärsmässighet
Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt
genomföras affärsmässigt.
Kompetens/rådgivning/biträde
Upphandling skall göras med iakttagande av kommersiella villkor för upphandling avseende gällande
regelverk för offentlig upphandling och förekommande avtalsrutiner.
Vid behov kan/bör inköpsavdelning eller motsvarande i medlemskommun konsulteras för rådgivning
och biträde. I förekommande fall kan/bör Fyrbodal söka omfattas av gällande eller nyupprättade
ramavtal upphandlat av någon medlemskommun.
Basbelopp
All offentlig upphandling styrs huvudsakligen av Lagen om offentlig upphandling (LoU), vari redovisas
de upphandlingsformer som gäller samt regler för dessa.
Ovanstående upphandlingar görs enligt kansliets ”Procedurregler för upphandling”.
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Procedurregler för upphandling
Riktlinjer för direktupphandling
Direktupphandling får ske med tillämpning enligt nedan angivna procedurregler upp till låga värdet
enligt LoU.
Grundläggande gäller, att direktupphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter
som finns, och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och anbud skall behandlas utan
ovidkommande hänsyn.
Procedurregler

Basbelopp
≤1

Inköp kan göras utan infodran av skriftliga anbud
Dokumentation i den omfattning som affärsmässigheten kräver.

1 – låga värdet
enligt LoU

Anbud från minst tre anbudsgivare bör införskaffas
Anbud öppnas vid en förrättning där minst två personer deltar. Anbud skall
föras upp i en förteckning (öppningsprotokoll) och skall skriftligen bestyrkas
av dem som deltar i förrättningen. Skriftlig redovisning (beslutsprotokoll) av
motiv för val av leverantör upprättas.
Angivna basbeloppsgränser gäller som huvudregel. Speciella omständigheter
kan medföra annat förfarande. Sådan omständighet skall beslutas av
förbundsdirektören enligt beslutad delegationsordning och obligatoriskt
skriftligt dokumenteras på särskilt utformat dokument.

Förenklad upphandling
Förenklad upphandling tillämpas om upphandlingsvärdet överstiger det låga värdet upp till de olika
tröskelvärden som anges i LoU.
Förenklad upphandling sker genom skriftlig anbudsförfrågan med begäran om skriftliga anbud.
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Upphandling över tröskelvärdena
Vid upphandling över tröskelvärdena tillämpas upphandlingsförfarandena öppen upphandling, selektiv
upphandling samt förhandlad upphandling.
Upphandling av varor och tjänster under tröskelvärde
Enligt LoU 6 kap.
* Direktupphandling
– Får göras utifrån de regler som anges i Fyrbodals upphandlingspolicy.

* Förenklad upphandling
– Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering resp. riktad förfrågan i den omfattning
som affärsmässigheten kräver for uppnående av bästa konkurrens. Förhandling får ske med en eller flera
anbudsgivare.
Upphandling av varor och tjänster över tröskelvärde
* Öppen upphandling
– Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering i Official Journal (OJ) samt i
svensk publikation i den omfattning som affärsmässigheten kräver för uppnående av bästa
konkurrens. Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling.
* Selektiv upphandling

– Upphandlingsförfarande i två steg med annonsering i Official Journal (OJ) om inbjudan
till intresseanmälan, urval av anbudssökande samt inbjudan till dessa att avge anbud.
Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling.

* Förhandlad upphandling

– Upphandlingsförfarande, som får användas vid särskilda omständigheter, där leverantörer
inbjuds att avge anbud och upphandlande enhet upptar förhandling med en eller flera.

Vid behov av kompletterande information eller vid osäkerhet om handläggning av upphandlingsärende kan
kontakt tas med medlemskommuns inköpsavdelning eller motsvarande.
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Registrering av inkomna anbud
LOD 1 kap. Allmänna bestämmelser 20 § (utdrag ur paragrafen)
"Försändelser med anbud skall, så snart som möjligt efter anbudstidens utgång, öppnas vid en
förrättning där minst två av den upphandlande enheten utsedda personer skall delta. Anbuden skall
föras upp i en förteckning, som skall bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. "
Vid utsändande av anbudsförfrågan skall i särskild anbudsförteckning ("Öppningsprotokoll") noteras
vilka leverantörer som tillsänts riktad förfrågan från den upphandlande enheten liksom även de
leverantörer som via annons informerats om upphandlingen och begärt förfrågningsunderlag.
Förfrågningsunderlaget skall ange aktuell anbudsmärkning på anbud samt kuvert.
I särskild kolumn anges ankomstdatum för respektive anbud allteftersom dessa kommer in. Anbud som
inkommer i neutralt kuvert utan angivande av avsändare får ankomstdateras i samband med
anbudsöppningen. För leverantör, som tillsänts förfrågningsunderlag men inte inkommit med anbud,
skall anges i kolumn för notering anges "Ej avgivit anbud".
Vid anbudsöppning skall kuverten sparas av det skälet att dessa har ett bevisvärde för bestyrkande av
anbudets ankomstdatum. Med hänsyn till att skadeståndskrav kan ställas upp till 12 månader efter
tecknande av avtal (LOD 7 kap.) skall kuverten arkiveras i 12 månader efter tecknande av avtal.
I övrigt anger arkiv lagen att handlingar avseende upphandling skall arkiveras enligt följande:
-

Antagna anbud/offerter samt Avtal/Kontrakt skall förvaras minst 2 år efter avtalstidens utgång.
Övriga handlingar Lex. ej antagna anbud/offerter, förfrågningsunderlag, anbudsförteckning
sammanställning skall förvaras minst 2 år.

För upphandlingar som omfattar vatten-, energi-, transport- och telekommunikationsområdena gäller
särskilda krav för arkivering (LOD 4 kap.) Dessa handlingar skall bevaras i minst 4 år.
Om diarieföring av inkommen handling tillämpas skall registreringen handläggas så att detta inte bryter
mot reglerna för sekretess.
Förvaring av anbud
LOD 1 kap. Allmänna bestämmelser 24 §
"En upphandlande enhet skall på betryggande sätt förvara anbud och anbudsansökningar med
tillhörande beskrivningar, modeller och ritningar samt anbudsförteckningar, sammanställningar och

liknande. "

Med "betryggande sätt" avses att anbudshandlingar skall förvaras så att ingen obehörig kan ta del av
handlingarna. Anbudshandlingar, som inte omfattas av direkt handläggning, skall förvaras i låst
utrymme där endast den eller de, som berörs av handläggningen, har tillgång till nyckel.
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Sekretess
Sekretess gäller för all offentlig upphandling och omfattar inte bara priser och andra
avtalsvillkor utan exempelvis även uppgifter avseende
- anbudsansökning vid selektiv eller förhandlad upphandling
- registreringshandling fram till beslut om antagen leverantör och lagd order
- vilka leverantörer som lämnat anbud
- vilka leverantörer som tillfrågats
- sammanställningar
- öppningsprotokoll
Inga uppgifter, som rör den aktuella upphandlingen, får lämnas ut förrän avtal slutits eller
ärendet annars har avslutats.
Om anbudsgivare begär att hans anbud skall omfattas av sekretess även efter avtal slutits eller
ärendet annars avslutats så är det, oavsett skäl och/eller motiv för denna framställan, alltid den
upphandlande personen som avgör om detta skall ske.
Utdrag ur sekretesslagen
Sekretesslagen - 6 kap. 2 § (utdrag ur paragrafen)
Sekretesslagen - 15 kap. 7 § (utdrag ur paragrafen)
"Angår ärendet upphandling eller angår det försäljning av lös egendom för det allmännas
räkning, får uppgift som rör anbud inte i något fall lämnas till annan än den som har avgett
anbudet förrän alla anbuden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har
slutförts.
I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst 20 ar. Betr. handling som
anger villkoren i slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess 2 ar förflutit från det
avtalet slöts.
Sekretesslagen - 8 kap. 10 § (utdrag ur paragrafen)
"Sekretess gäller hos myndighet för uppgift om affär eller driftförhållanden för enskild, som i
annat fall än som avses i 8 och 9 § har trätt i affärsförbindelse med myndigheten, om det av
särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller
också hos myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden för enskild som har trätt i
affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse, som driver
affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande
inflytande, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. "
"Mot beslut varigenom myndighet har avslagit enskilds begäran att få ta del av handling eller
lämnat ut allmän handling medförbehåll, som inskränker sökandens rätt att yppa dess innehåll
eller annars förfoga över den, får sökanden föra talan genom besvär. Om inte annat följer av
andra - fjärde styckena förs sådan talan hos kammarrätten eller, såvitt gäller kammarrätts
beslut i där väckt ärende, hos regeringsrätten.

5

Antagen av direktionen 2013-02-07,
reviderad 2020-04-30

Inköps- och upphandlingspolicy för Fyrbodals kommunalförbund
Affärsmässighet
Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i
övrigt genomföras affärsmässigt.
Kompetens/rådgivning/biträde
Upphandling skall göras med iakttagande av kommersiella villkor för upphandling avseende
gällande regelverk för offentlig upphandling och förekommande avtalsrutiner.
Vid behov kan/bör inköpsavdelning eller motsvarande i medlemskommun konsulteras för
rådgivning och biträde. I förekommande fall kan/bör Fyrbodal söka omfattas av gällande eller
nyupprättade ramavtal upphandlat av någon medlemskommun.
Basbelopp
All offentlig upphandling styrs huvudsakligen av Lagen om offentlig upphandling (LoU), vari
redovisas de upphandlingsformer som gäller samt regler för dessa.
Ovanstående upphandlingar görs enligt kansliets” Procedurregler för upphandling”, se nästa
sida.

Procedurregler för upphandling
Riktlinjer för direktupphandling
Direktupphandling får ske med tillämpning enligt nedan angivna procedurregler upp till låga
värdet enligt LoU.
Grundläggande gäller, att direktupphandling skall göras med utnyttjande av de
konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare
och anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.
Procedurregler
≤ 3 Basbelopp
Inköp kan göras utan infordran av skriftliga anbud. Dokumentation i den omfattning som
affärsmässigheten kräver.
3 Basbelopp – låga värdet enl LoU
Anbud från minst tre anbudsgivare ska införskaffas. Anbud öppnas vid en förrättning där
minst två personer deltar. Anbud skall föras upp i en förteckning (öppningsprotokoll) och
skall skriftligen bestyrkas av dem som deltar i förrättningen. Skriftlig redovisning
(beslutsprotokoll) av motiv för val av leverantör upprättas.
Angivna basbeloppsgränser gäller som huvudregel.
Förenklad upphandling
Förenklad upphandling tillämpas om upphandlingsvärdet överstiger det låga värdet upp till de
olika tröskelvärden som anges i LoU.
Upphandling över tröskelvärdena
Vid upphandling över tröskelvärdena tillämpas upphandlingsförfarandena öppen upphandling,
selektiv upphandling samt förhandlad upphandling.

Upphandling av varor och tjänster under tröskelvärde
Enligt LoU 19 kap.
* Direktupphandling
– Får göras utifrån de regler som anges i Fyrbodals inköpspolicy.
* Förenklad upphandling
– Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering resp. riktad förfrågan i den
omfattning som affärsmässigheten kräver for uppnående av bästa konkurrens. Förhandling får
ske med en eller flera anbudsgivare.
Upphandling av varor och tjänster över tröskelvärde
Enligt LoU 6 kap.
* Öppen upphandling
Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering i Official Journal (OJ) samt I
svensk publikation i den omfattning som affärsmässigheten kräver för uppnående av bästa
konkurrens. Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling.
* Selektiv upphandling
Upphandlingsförfarande i två steg med annonsering i Official Journal (OJ) om inbjudan till
intresseanmälan, urval av anbudssökande samt inbjudan till dessa att avge anbud. Prövning
och antagande av anbud sker utan förhandling.
* Förhandlad upphandling
Upphandlingsförfarande, som får användas vid särskilda omständigheter, där leverantörer
inbjuds att avge anbud och upphandlande enhet upptar förhandling med en eller flera.
Vid behov av kompletterande information eller vid osäkerhet om handläggning av
upphandlingsärende kan kontakt tas med medlemskommuns inköpsavdelning eller
motsvarande.
I övrigt hänvisas till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Offentlighets- och
sekretesslag (2009:400) för hur Fyrbodals kommunalförbund hanterar upphandling och dess
handlingar.

Tjänsteskrivelse
2020-04-29
Sida 1 av 2

Reviderad dokumenthanteringsplan och arkivreglemente för Fyrbodals
kommunalförbund
Förslag till beslut
Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta godkänna revideringen av
dokumenthanteringsplan samt framtaget arkivreglemente.
Sammanfattning
Den befintliga dokumenthanteringsplanen har funnits sedan 2016 och ska
uppdateras/revideras vart annat år, enligt plan. Detta arbete har försenats på grund av
omorganisationen 2018 och byte av ansvarig personal.
Bakgrund
Enligt Arkivlagen (ArkL 6§ 1p) ska myndigheten organisera sitt arkiv på ett sådant sätt att
rätten att ta del av allmänna handlingar underlättas. Det är direktionen för Fyrbodals
kommunalförbund som bestämmer riktlinjerna/reglemente för detta. Det finns ingen
skyldighet enligt lag att ha en dokumenthanteringsplan men det är en förutsättning för att
kunna leva upp till lagens krav.
Beskrivning av ärendet
I den nya versionen av dokumenthanteringsplanen har vi utgått ifrån den processorienterade
klassificeringsstrukturen vi hade förut men utvecklat den och tydligare delat in den efter
verksamhetstyp:
1 Styrnings- och ledningsverksamhet
2 Stödverksamhet
3 Kärnverksamheter
4 Gymnasieantagningen
I och med detta kommer vårt arkiv att få en tydligare struktur där det enklare går att förvara
och hitta dokument som sorteras enligt ovan klassificering. Arkivarbetet underlättas helt
enkelt.

Tjänsteskrivelse
2020-04-29
Sida 2 av 2

Dokumenthanteringsplanen kompletteras med ett arkivreglemente där även en
arkivbeskrivning och begreppsförklaring ingår. Där framgår vilka lagar vi har att förhålla oss
till och hur vi hanterar handlingar, hur vi diarieför och ett förslag till arbetsgång för arkivering
och diarie.
Bedömning och synpunkter
Vår bedömning är att den reviderade dokumenthanteringsplanen kommer att fungera väl och
är ett nödvändigt verktyg för alla som arbetar inom förbundet och som behöver förhålla sig till
den.
Vi ser också att med det nya klassificeringssystemet kommer det att bli mycket enklare att ha
ordning i arkivet och ha en smidigare arbetsgång avseende arkivering och gallring.
Finansiering
Arbetet med dokumenthanteringsplan och arkivreglemente ligger inom ramen för den interna
administrationen i basverksamheten som finansieras av medlemsavgifterna.
Koppling till mål
Ingen koppling till något särskilt mål för förbundet men en självklar del i det interna arbetet.
Ansvarig tjänsteperson

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund
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Antagen av direktionen 2016-02-04

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Handlingsslag

Bevaras/Gallras
efter antal år

Medium

Förvaras

Bevaras

Papper/digitalt

Administration

Bevaras

Papper/digitalt

Administration

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper

Administration
Administration
Tjänsterum
Administration
Administration
Tjänsterum
Tjänsterum

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/ digitalt
Papper/ digitalt
Papper/ digitalt

Administration
Tjänsterum
Tjänsterum

Diariet
Microsoft
Office 365

Anmärkning

Styra och leda förbundet
POLITIK - DIREKTION/BEREDNINGAR
Fatta politiska beslut & administrera sammanträden
Val till direktion och revision, protokollsutdrag om, från
respektive medlemskommun
Kallelser, till AU och direktion utsända till politiker och
tjänstemän
Protokoll med bilagor/handlingar direktionen
Protokoll med bilagor/handlingar AU
Minnesanteckningar med bilagor/handlingar beredningar
Underlag för beslut, AU och direktion
Delegationsbeslut
Underlag för beslut, beredningar
Rapporter beredningarna

X

X
X
X
Ingår och bevaras som bilaga till
direktionsprotokoll

Övriga protokoll och mötesanteckningar
Protokoll med bilagor/handlingar styrgrupper
Protokoll/anteckningar med bilagor/ handlingar, nätverk
Protokoll/anteckningar med bilagor/ handlingar,
referensgrupper

1

X
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Styra och planera verksamheten
Verksamhetsplan
Verksamhetsplan, arbetsmaterial

Bevaras
Vid inaktualitet

Papper/digitalt
Papper

Administration
Tjänsterum

X

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

X
X

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper/digitalt
Papper
Papper

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

X
X

Förbundsordning
Arbetsordning, förbundet
Arbetsordning, valberedning
Revisorsreglemente
Styrande dokument - bolag i vilka Fyrbodal har intressen

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

X
X
X
X
X

Beredningarna, styrdokument för
Delegationsordning

Vid inaktualitet
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Tjänsterum
Administration

X

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

X
X
X
X
X
X
X
X

Finansiera verksamheten
Budget med bilagor
Ansökan av särskild finansiering till uppdrag och projekt
Placeringar av medel, handlingar rörande

Ekonomi och verksamhetsuppföljning
Kvartalsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport, bilagor
Verksamhetsberättelse inkl. ekonomi
Årsredovisning rapporter och bilagor
Årsredovisning, arbetsmaterial

X

Upprätta övergripande styrdokument

Upprätta styrdokument för ekonomi
Arvodesreglemente
Internkontrollplan
Attest- och behörigheter
Inköp- och upphandlingspolicy
Kapitalplaceringspolicy
Resepolicy
Representationspolicy
Attestreglemente

2

Aktieägaravtal, bolagsordning,
konsortialavtal, ägardirektiv m m exvis
Gryning Vård AB m fl.
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Upprätta styrdokument för personal
Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhets- och mångfaldsplan
Nyanställningspolicy
Personalpolicy
Regler för kontokort
Rekryteringspolicy

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

X
X
X
X
X
X

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration

X
X
X

Vid inaktualitet

Digitalt

Ekonomi

Kontoförteckning/kostnadsställe- förteckning/projektförteckning Vid inaktualitet

Papper

Ekonomi

Verifikationer
Följesedlar
Inbetalningar
Handkassa, redovisning av
Kontoutdrag bank
Kundfakturor med underlag
Kundinbetalningar
Leverantörsfakturor
Huvudbok

7 år
2 år
7 år
7 år
7 år
7 år
7 år
7 år
7 år

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Ekonomi
Tjänsterum
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

7 år
7 år

Papper
Papper

Ekonomi
Ekonomi

Upprätta övriga styrdokument
Dokumenthanteringsplan
IT-policy
Krishanteringsplan

Administrera förbundets verksamhet
Administrera ekonomi
Ekonomiadministrativt IT-system Visma 2000

Redovisa skatt och moms
Momsredovisning
Skattedeklarationer

3

Rutin för långtidslagring av digitalt material
ska tas fram
Delvis i projekt och tidredovisningssystem
Visma Tid
Efter avstämning mot fakturan

2016-02-05

Upphandling
Direktupphandling, alla underlag
Offerter, under ett basbelopp
Upphandling - vinnande upphandling
- Förfrågningsunderlag
- Anbud
- Utvärdering
- Beslut
- Avtal
- Öppningsprotokoll

2 år
2 år
Bevaras

Papper/digitalt
Papper
Papper/digitalt

Administration
Tjänsterum
Närarkiv

X

- Annons om pågående upphandling
- Bevis om avsändningsdatum
- Tidning/urklipp
- Sändlistor
- Ansökan om att få lämna anbud
- Anbud
- Skatte- och registreringskontroll
- Soliditetsupplysningar
- Tilldelningsmeddelande, kopia
- Tjänsteanteckningar
- Korrespondens
- Klagomål
-Överklagande
Företagspresentation

4 år (LOU)

Papper/digitalt

Låst säkerhetsskåp

Bevaras

Papper/digitalt

Administration

Avtal om service/hyra/leasing

2 år efter inaktualitet Papper/digitalt

Administration

Avtal/överenskommelser
Konsultavtal

Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration

X
X

Bevaras
Bevaras
2 år

Papper/digitalt
Papper
Papper

Administration
Personalakt
Administration

X

X

De diarieförda handlingarna är knutna till
den upphandling de ingår i. Sekretess under
pågående upphandling.

Sekretess under pågående upphandling. När
vinnande anbud antagits kan övriga anbud
gallras efter angiven gallringstid.

X

Hantera avtal
IT-support, skrivare m m

ADMINISTRERA PERSONAL
Rekrytera
Annonser lediga tjänster
Anställningsavtal
Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst

4

Pga möjlighet att överklaga enligt § 23 i
lag om förbud mot diskriminering.
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Ansökningshandlingar, erhållen tjänst

Bevaras

Papper

Personalakt

Administrera under anställning
Personalhandbok
Behörigheter till IT-system, kvittenser för nycklar m m

Bevaras
Papper/digitalt
2 år efter inaktualitet Papper

Administration
Personal

X

Personalbil, beslut om
Tjänstgöringsbetyg
Arbetsgivarintyg
Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och
årsarbetstid
Semesterväxling, information om
Semesterväxling, avtal
LAS, alla typer av handlingar rörande -

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper
Papper

Administration
Personalakt
Personalakt

Personalförsäkring

Bevaras

Papper

Personal

Försäkring, personal, avtal
Arbetsskada, godkänd/ej godkänd
Arbetsskadeansökan, kopia
Läkarintyg, arbetsskada
Dödsfall

Se personallförs.
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personal
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Kompetensutveckling/studier, betyg, intyg m m
Utvecklingssamtal, anteckningar från
Kompetensutveckling/fritidsstudier, underlag till

Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Papper
Papper
Papper

Personalakt
Tjänsterum
Tjänsterum

Arbetsmiljöutredningar
Personalsociala handlingar

Bevaras
2 år efter
anställningens
upphörande

Papper/digitalt
Papper

Personal
Personalakt

X
X

Lönebidrag, beslut rörande och handlingsplan

Bevaras

Papper

Personalakt

X

X
X

Ex anmälan om företrädesrätt, besked till
arbetstagare, erbjudande om ny anställning,
svar från arbetstagare.

Hantera försäkringsärenden, försäkringar för
personal
Avtal och specifikationer rörande både
grupp- och individuella försäkringar bevaras.
Ex AMF, Grupp, Liv, individuell
pensionsförsäkring.
X
X
X

OBS. SEKRETESS
OBS. SEKRETESS
OBS. SEKRETESS

Personalutveckling & personalvård

5

Ex anmälan till interna kurser, anmälan till
kurser, förslag till åtgärdsplan m m
Anteckningar från samtal om t ex misstänkta
alkoholproblem eller andra frågor av
personlig karaktär. OBS. SEKRETESS
OBS. SEKRETESS

2016-02-05

Handlägga pensioner
Pensionsansökan med bilagor

Bevaras

Papper

Personalakt

Bevaras
Bevaras

Papper
Papper

Personalakt
Personalakt

Löneadministrativt system Visma Lön 600

Vid inaktualitet

Digitalt

Personal

Tidredovisningssystem Visma Tid

Vid inaktualitet

Digitalt

Ekonomi

Kontrolluppgifter
Lönelista
Lönespecifikation

10 år
10 år
10 år

Papper
Papper
Papper

Personal
Personal
Personal

Plus/minustid, sammanställning
Reseräkningar i Visma Reseräkning
Ledighetsanmälan, mer än 6 månader
Ledighetsanmälan, mindre än 6 månader
Läkarintyg
Sjukanmälan
Tidrapport

2 år
2 år
Bevaras
2 år
2 år
2 år
10 år

Papper
Digitalt
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personal
Personal
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personal
Personal

Tidredovisning, attesterad

2 år

Papper

Personal

Övertidssammanställning
Lönebidrag, administration av

2 år
2 år

Papper
Papper

Personal
Personal

MBL-protokoll
Protokoll med bilagor/handlingar samverkansgruppen (APT)

Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Personal
Administration

Förhandlingsprotokoll med bilagor
Samverkansavtal
Protokoll med bilagor/handlingar, löneutveckling

Bevaras
Papper/digitalt
Bevaras
Papper/digitalt
3 år efter avtalstidens Papper/digitalt
utgång

Avsluta anställning
Uppsägning personal
Avgång ur tjänst, egen uppsägning

X

Administrera lön
Rutin för långtidslagring av digitalt material
ska tas fram
Rutin för långtidslagring av digitalt material
ska tas fram
Tidrapport och lönespecifikation
Utskrift månadsvis ur löneadministrativt
system Visma Lön 600

X

Rekvisition av bidrag till arbetsgivare,
avisering om utbetalt belopp.

Samverka med personal, personalorganisation

6

Personal
Personal
Personal

OBS. SEKRETESS.
Till Försäkringskassan
Tas ut månadsvis ur löneadministrativt
system Visma Lön tillsammans med
lönespecifikationen.
Idag i systemet för tid- och
projektredovisning Visma Tid

X
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Personalakt
Anställningsavtal
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst
Personalbil, beslut om
Tjänstgöringsbetyg
Arbetsgivarintyg
Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och
årsarbetstid
Semesterväxling, avtal
LAS, alla typer av handlingar rörande -

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras

Papper
Papper

Personalakt
Personalakt

Arbetsskada, godkänd/ej godkänd
Arbetsskadeansökan, kopia
Läkarintyg, arbetsskada
Dödsfall
Kompetensutveckling/studier, betyg, intyg m m
Personalsociala handlingar

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år efter
anställningens
upphörande

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Pensionsansökan med bilagor
Uppsägning personal
Avgång ur tjänst, egen uppsägning
Ledighetsanmälan, mer än 6 månader
Ledighetsanmälan, mindre än 6 månader
Läkarintyg

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år
2 år

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Adresslistor /epostlistor
Begäran om utlämnande av allmän handling
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
Sekretessprövning av allmän handling
Diarieförda handlingar
Diarium med register
E-post/fax

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Digitalt
Papper/digitalt

Tjänsterum
Administration

Korrespondens av vikt för verksamhet/projekt

Bevaras

Papper/digitalt

Tjänsterum

X

X
X
X

X

Ex anmälan om företrädesrätt, besked till
arbetstagare, erbjudande om ny anställning,
svar från arbetstagare.
OBS. SEKRETESS
OBS. SEKRETESS
OBS. SEKRETESS

Anteckningar från samtal om t ex misstänkta
alkoholproblem eller andra frågor av
personlig karaktär. OBS. SEKRETESS

X

HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR

7

Administration
Administration
Administration
Tjänsterum

X
X
X
X
X

Tillför ärendet information av väsentlig
betydelse.
Tillför ärendet information av väsentlig
betydelse.
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Inkomna handlingar via post/e-post/fax av tillfällig och/eller
ringa betydelse för verksamheten

Vid inaktualitet

Papper

Tjänsterum

Cirkulär och meddelanden av kortvarig
betydelse, handlingar överlämnade för
kännedom samt övrig allmän information,
inbjudningar, rutinmässig korrespondens

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
10 år
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Administration
Administration
Tjänsterum
Administration
Tjänsterum
Administration

Fortlöpande registrering av datorer

Egenproducerat informationsmaterial,
kommunikationsavdelningen

Bevaras

Papper/digitalt

Kommunikation

Hemsida

Vid inaktualitet

Digitalt

Kommunikation

Intranät Fyren

Vid inaktualitet

Digitalt

Kommunikation

Nyhetsbrev, förbundets
Pressmeddelanden och debattartiklar

Bevaras
Bevaras

Digitalt
Papper/digitalt

Kommunikation
Kommunikation

Ett arkivexempel bevaras. Tryck, foton, egna
pressmeddelanden, program, videofilmer,
broschyrer och annan information som rör
verksamheten.
Rutin för långtidslagring av digitalt material
ska tas fram
Rutin för långtidslagring av digitalt material
ska tas fram
Ett arkivex

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

ADMINISTRATIV SERVICE
Förteckning över datorer
Förteckning över program samt användare av dessa
Instruktioner och handböcker, manualer och lathundar
Inventarieförteckningar
Mobiltelefoner, handlingar
Nyckelkvittenser, förteckning

KOMMUNIKATION

Verkställa förbundets uppdrag/bedriva
kärnverksamhet
FÖRDELA MEDEL
Tillväxtmedel, ansökan
Tillväxtmedel, beslut
Tillväxtmedel, styrdokument för
Tillväxtmedel, tjänsteutlåtande och andra handlingar som ligger
till grund för beslut

8

Administration
Tjänsterum

X
X
X
X
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DRIVA ELLER DELTA I PROJEKT/VERKSAMHETER
Projektansökan
Uppdragsbeskrivningar
Uppdragsdokumentation
Lägesrapporter
Minnesanteckningar
Projektdokumentation

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
10 år eller enligt EUprogram

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Ekonomi
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Ekonomi

Projektdokumentation, arbetsmaterial

Vid inaktualitet

Papper

Tjänsterum

Korrespondens av ringa betydelse, underlag i
form av kopior, anteckningar och utkast osv.

Projektredovisning - tid och kostnader

10 år eller enligt EUprogram
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Bevaras

Papper/digitalt

Ekonomi

Bl a i system för tid och projektredovisning
Visma

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper/digitalt

Administration
Administration
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

2 år
2 år
2 år
2 år
Vid inaktualitet
2 år
Vid inaktualitet
2 år
2 år

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper/digitalt
Papper

Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

Utvärdering, slutrapport
Följeforskning, slutrapport
Handlingsplaner
Kallelser, inkomna till förbundet
Kallelser, utsända till politiker och tjänstemän

X

X
X

Ansökan, finansiering,
förstudier/utredningar, projektplan,
protokoll/anteckningar från projektgrupp,
delrapporter, slutrapporter, fotografier samt
övrig unik dokumentation som behövs för
att förstå projektet.

X
X
X

Administrera och genomföra kurser och konferenser
- förbundets egna
Budget, kalkyler m.m. - kurs/konferens
Deltagarlista/bekräftelsebrev - kurs/konferens
Kursanmälningar/kursregistreringar
Kursinbjudan, egen
Kursinbjudan, extern
Kursprogram, eget
Utvärdering kurs/konferens
Utvärdering kurs/konferens, sammanställning
Övriga handlingar i samband med kurs/konferens

9

X

Ett samlingsärende per år.
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Övriga ärenden/dokumentation som uppstår i
förbundets verksamhet/uppdrag
Rapporter/utredningar och dylikt upprättade i förbundets namn Bevaras

Papper/digitalt

Tjänsterum

X

Handlingsplaner
Rekommendationer till medlemskommunerna

Bevaras
Bevaras

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Tjänsterum
Administration

X
X

Förfrågningar till medlemskommuner
Remisser/yttranden
Skrivelser, uppvaktningar
Uppdragsutbildningar, underlag för
Kallelser, inkomna till förbundet

Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper

Tjänsterum
Administration
Administration
Tjänsterum
Tjänsterum
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X
X

Även rapporter producerade av externa
konsulter
Utfärdade av Fyrbodal i anslutning till avtal
mellan kommunalförbund m fl. eller i
samband med andra avtal som påverkar
medlemskommunerna.
Kartläggning etc.

Godkänd av ledningsgruppen 2/3 2020.
Ersätter tidigare dokumenthanteringsplan

Dokumenthanteringsplan 2.0

Antagen av direktionen den….
Handling

Format/medium

Förvaras/
förvaringsplats

1 Styra och leda förbundet
POLITIK - DIREKTION
1.1 Fatta politiska beslut & administrera
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8

1.2 Övriga protokoll och mötesanteckningar

1.2.1
1.2.2
1.2.3

1.3 Styra och planera verksamheten

1.3.1
1.3.2

1.4 Finansiering verksamheten

1.4.1
1.4.2
1.4.3

1.5 Ekonomi och verksamhetsuppföljning

1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5
1.5.6

1.6 Upprättade övergripande styrdokument

1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4

1.6.5

Registreras i
(diariet,
system)

Sekretess

Bevaras/
Gallras

Till slutarkiv
3:e vån

Val till direktion och revision, protokollsutdrag om, från
Papper/digitalt
respektive medlemskommun
Kallelser, till AU och direktion utsända till politiker och tjänstemän Papper/digitalt

Administration

Diariet

Bevaras

Årligen

Administration

Diariet

Bevaras

Årligen

Protokoll med bilagor/handlingar direktionen
Protokoll med bilagor/handlingar AU
Minnesanteckningar med bilagor
Underlag för beslut, AU och direktion
Delegationsbeslut
Underlag för beslut

Administration
Administration
Tjänsterum
Administration
Administration
Tjänsterum

Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Protokoll med bilagor/handlingar styrgrupper
Papper/ digitalt
Protokoll/anteckningar med bilagor/ handlingar, nätverk
Papper/ digitalt
Protokoll/anteckningar med bilagor/ handlingar, referensgrupper Papper/ digitalt

Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen

Verksamhetsplan
Verksamhetsplan, arbetsmaterial

Papper/digitalt
Papper

Administration
Tjänsterum

Diariet

Bevaras
Vid inaktualitet

Årligen
Årligen

Budget med bilagor
Ansökan av särskild finansiering till uppdrag och projekt
Placeringar av medel, handlingar rörande

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen

Kvartalsrapport
Delårsrapport
Delårsrapport, bilagor
Verksamhetsberättelse inkl. ekonomi
Årsredovisning rapporter och bilagor
Årsredovisning, arbetsmaterial

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper/digitalt
Papper
Papper

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Förbundsordning
Arbetsordning, förbundet
Arbetsordning, valberedning
Revisorsreglemente
Styrande dokument - bolag i vilka Fyrbodal har intressen

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Diariet
Diariet
Diariet

Diariet
Diariet
Diariet

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Anmärkning

Aktieägaravtal, bolagsordning,
konsortialavtal, ägardirektiv m
m exvis Gryning Vård AB m fl.

1.6.6

1.7 Upprättade styrdokument för ekonomi

1.7.1
1.7.2
1.7.3
1.7.4
1.7.5
1.7.6
1.7.7
1.7.8
1.7.9
1.7.10

1.8 Upprättade styrdokument för personal

1.8.1
1.8.2
1.8.3
1.8.4
1.8.5
1.8.6

1.9 Upprättade övriga styrdokument

1.9.1
1.9.2
1.9.3

2

Papper/digitalt

Administration

Diariet

Bevaras

Årligen

Arvodesreglemente
Internkontrollplan
Attest- och behörigheter
Inköp- och upphandlingspolicy
Kapitalplaceringspolicy
Resepolicy
Representationspolicy
Attestreglemente
Kommunikationsstrategi
Arkivreglemente

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Kommunikation
Administration

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Arbetsmiljöpolicy
Jämställdhets- och mångfaldsplan
Nyanställningspolicy
Personalpolicy
Regler för kontokort
Rekryteringspolicy

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Dokumenthanteringsplan
IT-policy
Krishanteringsplan

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration

Diariet
Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen

Ekonomiadministrativt IT-system Visma 2001

Digitalt

Ekonomi

Visma

Vid inaktualitet

Årligen

Rutin för långtidslagring av
digitalt material ska tas fram

Kontoförteckning/kostnadsställe- förteckning/projektförteckning Papper

Ekonomi

Visma

Vid inaktualitet

Årligen

Verifikationer
Följesedlar

Papper
Papper

Ekonomi
Tjänsterum

Visma

7 år
2 år

Årligen
Årligen

Delvis i projekt och
tidredovisningssystem Visma
Tid

Inbetalningar
Kontoutdrag bank
Kundfakturor med underlag
Kundinbetalningar
Leverantörsfakturor

Papper
Papper
Papper
Papper
Digitalt

Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi
Ekonomi

Visma
Visma
Visma
Visma/BillBox3

7 år
7 år
7 år
7 år
7 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Huvudbok

Papper

Ekonomi

Visma

7 år

Årligen
Årligen
Årligen

Momsredovisning
Skattedeklarationer

Papper
Papper

Ekonomi
Ekonomi

Visma

7 år
7 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Direktupphandling, alla underlag
Offerter, under ett basbelopp

Papper/digitalt
Papper

Administration
Tjänsterum

Diariet

2 år
2 år

Årligen
Årligen

Administrera förbundets verksamhet

ADMNINISTRERA EKONOMI
2.1 Bokföring och redovisning
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.1.9
2.1.10

2.2 Redovisa skatt och moms

2.2.1
2.2.2

2.3 Upphandling

2.3.1
2.3.2

Delegationsordning

Efter avstämning mot fakturan

Papper/digitalt

Närarkiv

2.3.3

Upphandling - vinnande upphandling
- Förfrågningsunderlag
- Anbud
- Utvärdering
- Beslut
- Avtal
- Öppningsprotokoll

Papper/digitalt

Låst säkerhetsskåp

2.3.4
2.3.5

- Annons om pågående upphandling
- Bevis om avsändningsdatum
- Tidning/urklipp
- Sändlistor
- Ansökan om att få lämna anbud
- Anbud
- Skatte- och registreringskontroll
- Soliditetsupplysningar
- Tilldelningsmeddelande, kopia
- Tjänsteanteckningar
- Korrespondens
- Klagomål
Överklagande

Papper/digitalt

Administration

Avtal om service/hyra/leasing
Avtal/överenskommelser
Konsultavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Administration
Administration
Administration

2.4 Hantera avtal

2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4

ADMINISTRERA PERSONAL
2.5 Rekrytera

2.5.1
2.5.2

2.5.3
2.5.4
2.5.5
2.6 Under anställning

2.6.1
2.6.2
2.6.3
2.6.4
2.6.5
2.6.6
2.6.7

2.6.8

Hantera försäkringsärenden, försäkringar för
2.7 personal

Diariet

Bevaras

Årligen

De diarieförda handlingarna är
knutna till den upphandling de
ingår i. Sekretess under
pågående upphandling.

4 år (LOU)

Årligen

Sekretess under pågående
upphandling. När vinnande
anbud antagits kan övriga
anbud gallras efter angiven
gallringstid.

Diariet

Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen

Diariet
Diariet
Diariet

2 år efter utgång
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

IT-support, skrivare m m

Årligen
Årligen

Annonser lediga tjänster
Anställningsavtal
Ansökningshandlingar, ej erhållen tjänst

Papper/digitalt
Papper
Papper

Administration
Personalakt
Administration

Ansökningshandlingar, erhållen tjänst

Papper

Personalakt

Personalhandbok
Behörigheter till IT-system, kvittenser för nycklar m m
Tjänstgöringsbetyg
Arbetsgivarintyg
Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och
årsarbetstid
Semesterväxling, information om
Semesterväxling, avtal
LAS, alla typer av handlingar rörande -

Papper/digitalt
Papper
Papper
Papper
Papper

Administration
Personal
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Papper/digitalt
Papper
Papper

Administration
Personalakt
Personalakt

Diariet

Bevaras
Bevaras
2 år

Årligen
Årligen
Årligen

Bevaras

Årligen

Diariet

Bevaras
2 år efter avslut
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen

Diaret

Pga möjlighet att överklaga
enligt § 23 i lag om förbud
mot diskriminering.

Ex anmälan om företrädesrätt,
besked till arbetstagare,
erbjudande om ny anställning,
svar från arbetstagare.

2.7.1
2.7.2
2.7.3
2.7.4
2.7.5
2.7.6

2.8 Personalutveckling & personalvård

2.8.1
2.8.2

2.8.3
2.8.4

2.8.5
2.8.6

2.9 Handlägga pensioner

2.9.1

2.10 Avsluta anställning

2.10.1
2.10.2

2.11 Administrera lön
2.11.1
2.11.2
2.11.3
2.11.4
2.11.5
2.11.6
2.11.7
2.11.8
2.11.9
2.11.10
2.11.11

2.11.12
2.11.13
2.11.14

Personalförsäkring

Papper

Personal

Försäkring, personal, avtal
Arbetsskada, godkänd/ej godkänd
Arbetsskadeansökan, kopia
Läkarintyg, arbetsskada
Dödsfall

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personal
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Kompetensutveckling/studier, betyg, intyg m m
Utvecklingssamtal, anteckningar från
Kompetensutveckling/fritidsstudier, underlag till

Papper
Papper
Papper

Personalakt
Tjänsterum
Tjänsterum

Arbetsmiljöutredningar
Personalsociala handlingar

Papper/digitalt
Papper

Personal
Personalakt

Diariet
Diariet

X

Bevaras
Årligen
2 år efter anställningens Årligen
upphörande

Lönebidrag, beslut rörande och handlingsplan

Papper

Personalakt

Diariet

X

Bevaras

Årligen

Pensionsansökan med bilagor

Papper

Personalakt

Bevaras

Årligen

Uppsägning personal
Avgång ur tjänst, egen uppsägning

Papper
Papper

Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen

Löneadministrativt system Visma Lön 601

Digitalt

Personal

Vid inaktualitet

Årligen

Rutin för långtidslagring av
digitalt material ska tas fram

Tidredovisningssystem Visma Tid

Digitalt

Ekonomi

Vid inaktualitet

Årligen

Rutin för långtidslagring av
digitalt material ska tas fram

Kontrolluppgifter
Lönelista

Papper/digitalt
Papper

Personal
Personal

Visma
Visma

7 år
7 år

Årligen
Årligen

Lönespecifikation

Papper/digitalt

Personal

Visma

7 år

Årligen

Plus/minustid, sammanställning
Reseräkningar i Visma Reseräkning
Ledighetsanmälan, mer än 6 månader
Ledighetsanmälan, mindre än 6 månader
Läkarintyg
Sjukanmälan
Tidrapport

Papper
Digitalt
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personal
Personal
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personal
Personal

2 år
2 år
Bevaras
2 år
2 år
2 år
7 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Tidredovisning, attesterad

Papper

Personal

2 år

Årligen

Övertidssammanställning

Papper

Personal

2 år

Årligen

Diariet
Diariet
Diariet

X
X
X

Diariet

Visma
Diariet
Visma

X

Bevaras

Årligen

Se personallförs.
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Årligen
Årligen
Årligen

Avtal och specifikationer
rörande både grupp- och
individuella försäkringar
bevaras. Ex AMF, Grupp, Liv,
individuell pensionsförsäkring.

Ex anmälan till interna kurser,
anmälan till kurser, förslag till
åtgärdsplan m m
Anteckningar från samtal om t
ex misstänkta alkoholproblem
eller andra frågor av personlig
karaktär.

Tidrapport och
lönespecifikation
Utskrift månadsvis ur
löneadministrativt system
Visma Lön 600

Till Försäkringskassan
Tas ut månadsvis ur
löneadministrativt system
Visma Lön tillsammans med
lönespecifikationen.
Idag i systemet för tid- och
projektredovisning Visma Tid

Lönebidrag, administration av

Papper

Personal

2 år

Årligen

MBL-protokoll
Protokoll med bilagor/handlingar samverkansgruppen (APT)

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Personal
Administration

Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen

Förhandlingsprotokoll med bilagor
Samverkansavtal
Protokoll med bilagor/handlingar, löneutveckling

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Personal
Personal
Personal

Bevaras
Bevaras
3 år efter
avtalstidens utgång

Årligen
Årligen
Årligen

Anställningsavtal
Ansökningshandlingar, erhållen tjänst
Personalbil, beslut om
Tjänstgöringsbetyg
Arbetsgivarintyg
Försäkringskassans förfrågan om anställds inkomst och
årsarbetstid
Semesterväxling, avtal
LAS, alla typer av handlingar rörande -

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Papper
Papper

Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen

Arbetsskada, godkänd/ej godkänd
Arbetsskadeansökan, kopia
Läkarintyg, arbetsskada
Dödsfall
Kompetensutveckling/studier, betyg, intyg m m
Personalsociala handlingar

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år efter anställningens
upphörande

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Pensionsansökan med bilagor
Uppsägning personal
Avgång ur tjänst, egen uppsägning
Ledighetsanmälan, mer än 6 månader
Ledighetsanmälan, mindre än 6 månader
Läkarintyg

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt
Personalakt

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
2 år
2 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Adresslistor /epostlistor
Begäran om utlämnande av allmän handling
Avslag på begäran om utlämnande av allmän handling
Sekretessprövning av allmän handling
Diarieförda handlingar
Diarium med register
E-post

Papper
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Digitalt
Papper/digitalt

Tjänsterum
Administration
Administration
Administration
Administration
Administration
Tjänsterum

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Korrespondens av vikt för verksamhet/projekt

Papper/digitalt

Tjänsterum

Diariet

Bevaras

Årligen

2.11.15

Samverka med personal,
2.12 personalorganisation

2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5

2.13 Personalakt

2.13.1
2.13.2
2.13.3
2.13.4
2.13.5
2.13.6
2.13.7

2.13.8
2.13.9
2.13.10
2.13.11
2.13.12
2.13.13

2.13.14
2.13.15
2.13.16
2.13.17
2.13.18
2.13.19
2.13.20

HANTERA ALLMÄNNA HANDLINGAR
2.14 Allmänna handlingar

2.14.1
2.14.2
2.14.3
2.14.4
2.14.5
2.14.6
2.14.7
2.14.8

Diariet

Diariet

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Diariet

X
X
X

Rekvisition av bidrag till
arbetsgivare, avisering om
utbetalt belopp.

Ex anmälan om företrädesrätt,
besked till arbetstagare,
erbjudande om ny anställning,
svar från arbetstagare.
Se under punkt 2.7
Se under punkt 2.7
Se under punkt 2.7
Se under punkt 2.7
Anteckningar från samtal om t
ex misstänkta alkoholproblem
eller andra frågor av personlig
karaktär. OBS. SEKRETESS
Se under punkt 2.7
Se under punkt 2.7
Se under punkt 2.7

Tillför ärendet information av
väsentlig betydelse.
Tillför ärendet information av
väsentlig betydelse.

Inkomna handlingar via post/e-post av tillfällig och/eller ringa
betydelse för verksamheten

Papper

Tjänsterum

Vid inaktualitet

Årligen

Cirkulär och meddelanden av
kortvarig betydelse,
handlingar överlämnade för
kännedom samt övrig allmän
information, inbjudningar,
rutinmässig korrespondens

Förteckning över datorer

Papper

Administration

Vid inaktualitet

Årligen

Förteckning över program samt användare av dessa
Instruktioner och handböcker, manualer och lathundar
Inventarieförteckningar
Mobiltelefoner, handlingar
Nyckelkvittenser, förteckning

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper

Administration
Tjänsterum
Administration
Tjänsterum
Administration

Vid inaktualitet
Vid inaktualitet
7 år
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Fortlöpande registrering av
datorer

Egenproducerat informationsmaterial,
kommunikationsavdelningen

Papper/digitalt

Kommunikation

Bevaras

Årligen

Ett arkivexempel bevaras.
Tryck, foton, egna
pressmeddelanden, program,
videofilmer, broschyrer och
annan information som rör
verksamheten.

Hemsida

Digitalt

Kommunikation

Vid inaktualitet

Årligen

Rutin för långtidslagring av
digitalt material ska tas fram

Intranät Fyren

Digitalt

Kommunikation

Vid inaktualitet

Årligen

Rutin för långtidslagring av
digitalt material ska tas fram

Nyhetsbrev, förbundets
Pressmeddelanden och debattartiklar

Digitalt
Papper/digitalt

Kommunikation
Kommunikation

Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen

Ett arkivex

Tillväxtmedel, ansökan
Tillväxtmedel, beslut
Tillväxtmedel, styrdokument för
Tillväxtmedel, tjänsteutlåtande och andra handlingar som ligger
till grund för beslut

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Administration
Tjänsterum

Diariet
Diariet
Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Projektansökan
Uppdragsbeskrivningar
Uppdragsdokumentation
Lägesrapporter
Minnesanteckningar

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt

Ekonomi
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

Diariet

Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

2.14.9

ADMINISTRATIV SERVICE
2.15 Förteckningar och instruktioner
2.15.1
2.15.2
2.15.3
2.15.4
2.15.5
2.15.6
2.15.7

KOMMUNIKATION
2.16 Media och material

2.16.1
2.16.2
2.16.3
2.16.4
2.16.5

Verkställa förbundets uppdrag/bedriva
3 kärnverksamhet
FÖRDELA MEDEL
3.1 Tillväxtmedel

3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

DRIVA ELLER DELTA I
PROJEKT/VERKSAMHETER
3.2 Handlingar för projekt/verksamheter

3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5

Årligen

Diariet

3.2.6

3.2.7
3.2.8
3.2.9
3.2.10
3.2.11
3.2.12
3.2.13

Administrera och genomföra kurser och
3.3 konferenser - förbundets egna

3.3.1
3.3.2
3.3.3
3.3.4
3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9

Ärenden/dokumentation som kan uppstå i
3.4 förbundets verksamhet/uppdrag
3.4.1
3.4.2

3.4.3
3.4.4
3.4.5
3.4.5
3.4.6
3.4.7

4 Antagningen Fyrbodal
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Projektdokumentation

Papper/digitalt

Ekonomi

Projektdokumentation, arbetsmaterial

Papper

Projektredovisning - tid och kostnader

Diariet

10 år eller enligt
EU-program

Årligen

Ansökan, finansiering,
förstudier/utredningar,
projektplan,
protokoll/anteckningar från
projektgrupp, delrapporter,
slutrapporter, fotografier samt
övrig unik dokumentation som
behövs för att förstå projektet.

Tjänsterum

Vid inaktualitet

Årligen

Papper/digitalt

Ekonomi

Årligen

Utvärdering, slutrapport
Följeforskning, slutrapport
Handlingsplaner
Kallelser, inkomna till förbundet
Kallelser, utsända till politiker och tjänstemän

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper/digitalt

Administration
Administration
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

10 år eller enligt
EU-program
Bevaras
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Bevaras

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Korrespondens av ringa
betydelse, underlag i form av
kopior, anteckningar och
utkast osv.
Bl a i system för tid och
projektredovisning Visma

Budget, kalkyler m.m. - kurs/konferens
Deltagarlista/bekräftelsebrev - kurs/konferens
Kursanmälningar/kursregistreringar
Kursinbjudan, egen
Kursinbjudan, extern
Kursprogram, eget
Utvärdering kurs/konferens
Utvärdering kurs/konferens, sammanställning
Övriga handlingar i samband med kurs/konferens

Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper
Papper/digitalt
Papper

Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum
Tjänsterum

2 år
2 år
2 år
2 år
Vid inaktualitet
2 år
Vid inaktualitet
2 år
2 år

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Rapporter/utredningar och dylikt upprättade i förbundets namn

Papper/digitalt

Tjänsterum

Diariet

Bevaras

Årligen

Handlingsplaner
Rekommendationer till medlemskommunerna

Papper/digitalt
Papper/digitalt

Tjänsterum
Administration

Diariet
Diariet

Bevaras
Bevaras

Årligen
Årligen

Förfrågningar till medlemskommuner
Remisser/yttranden
Skrivelser, uppvaktningar
Uppdragsutbildningar, underlag för
Kallelser, inkomna till förbundet

Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper/digitalt
Papper
Papper

Tjänsterum
Administration
Administration
Tjänsterum
Tjänsterum

Vid inaktualitet
Bevaras
Bevaras
Vid inaktualitet
Vid inaktualitet

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Ansökningar inkomna till Antagning Fyrbodal
Ansökningar inkomna till Gymnasieantagningen

Digitalt/Indra2
Papper

Tjänsterum/arkiv

3 år
3 år

Årligen
Årligen

Ansökningar för papperslösa, antagna
Ansökningar för papperslösa, antagna
Ansökningshandlingar för elever med skyddad identitet

Digitalt/Indra2
Papper, kassaskåp
Digitalt/Indra2

3 år
3 år
3 år

Årligen
Årligen
Årligen

Tjänsterum/arkiv

Diariet
Diariet
Diariet

Diariet

Diariet
Diariet

Ett samlingsärende per år.

Även rapporter producerade
av externa konsulter
Utfärdade av Fyrbodal i
anslutning till avtal mellan
kommunalförbund m fl. eller i
samband med andra avtal som
påverkar
medlemskommunerna
Kartläggning etc.

Pappersansökningar som läggs
in i Indra2

I Indra2 registreras inga
personuppgifter

4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11

Ansökningshandlingar för elever med skyddad identitet

Papper

Antagningslistor

Digitalt/Indra2

Antagningslistor
Avtal fristående skolor
Fri kvot särskilda omständigheter

Digitalt
Papper
Digitalt/Indra2

Frågor från allmänheten
Antagningsstatistik

Kassaskåp på
Gymmnasieantaning
en

3 år

Årligen

Årligen
Årligen
Årligen
Årligen

Digitalt/Outlook

Innevarande
antagningsår
10 år
10 år
Gallring av bifogade
handlingar efter 1 år
1 år

Digitalt

Bevaras

Årligen

3 år

Årligen

Ansökan, betyg och bilagor.

Tjänsterum/arkiv
Tjänsterum/arkiv

Diariet

Årligen

Diariet

4.12
4.13
4.14
4.15
4.16

Hanteras inte i Indra2,
personbevis och betyg i
pappersform. Gäller alla
ansökningar.

Arkiveras i diariet

Frågor av rutinmässig
karaktär, mail
Statistiktillfälle vid
beslutspunkter, kommunerna
tar ut egen statistik ur Indra2.
Viss statistik läggs ut på
soktillgymnasiet.se

Fri kvot utländska betyg

Digitalt/Indra2

Fri kvot i utlänska betyg

Papper

Tjänsterum/arkiv

3 år

Årligen

Ansökan, betyg och bilagor.

Dispens från behörighetskravet i engelska
Dispens från behörighetskravet i engelska

Papper
Digitalt/Indra2

Tjänsterum/arkiv

3 år
3 år

Årligen
Årligen

Ansökan och ev bilagor.
Ansökan och ev bilagor.

Antagen av direktionen den

Arkivreglemente för Fyrbodals kommunalförbund
En väl planerad informationshantering är förutsättningen för att förmedla information inom
organisationen effektivt, underlätta allmänhetens insyn och bevara information som
dokumenterar verksamheten för framtiden. Arkiven är en del av vårt kulturarv.
Utarbetandet av förbundets dokumenthanteringsplan har gått i olika steg. Metoden har varit
inventering av verksamheternas dokument dels genom samtal med medarbetare, dels genom
att rent fysiskt gå igenom dokumenten. Uppgifterna har sedan sammanställts i en plan i
samråd med Rundström AB, utbildare i arkiv- och dokumenthantering.
Planen bygger på processinriktad klassificeringsstruktur där styr- och stödprocesserna
förändras minst över tid och därför placeras dessa först. Kärnverksamheten kan däremot
komma att förändras relativt mycket, och placeras därför efter styr- och stödprocesserna, så att
planen kan hållas så intakt som möjligt över tid.
Planen ingår i internkontrollarbetet och utvärderas och revideras vart annat år.
Planen är i sin helhet gemensam för alla verksamheter inom förbundet.
Som bilaga till dokumenthanteringsplanen finns detta arkivreglemente med arkivbeskrivning
för kommunalförbundet. Arkivreglementet visar förbundets organisation, arkivets struktur
samt vilka handlingar som är viktiga för verksamheten.
Lagar och förordningar
Tryckfrihetsförordningen (1949:105) 2 kap
Tryckfrihetsförordningen är en av våra grundlagar. Andra kapitlet handlar om allmänna
handlingars offentlighet. Det betyder att allmänheten har rätt att ta del av myndigheters
handlingar. Här slås fast vad som är allmän handling och vad som gäller för att kunna ta del
av dem. Enligt lag (TF, OSL 5 kap, Arkivlagen §5) ska allmänna handlingar hållas ordnade så
att de snabbt kan återsökas och i Fyrbodals kommunalförbund sker detta genom diarieföring.
Handlingar som innehåller uppgifter som skyddas av sekretess har ett absolut
registreringskrav.
I alla förbundets verksamheter och projekt förekommer handlingar som diarieförs. Alla
diarieförda handlingar behandlas på samma sätt och tas därför upp kollektivt i den
gemensamma planen. Diarieförda handlingar bevaras som regel.
Arkivlagen (1990:782)
Bestämmelser om myndigheters arkiv finns i arkivlagen. Arkivlagen säger att en myndighets
arkiv bildas av de allmänna handlingarna från myndighetens verksamheter, och handlingar
som särskilt tagits om hand för arkivering. Myndigheten ska vårda och göra arkivet
tillgängligt enligt arkivlagen. Det innebär bland annat att skydda informationen mot
manipulation och obehörig åtkomst (till t ex hemliga uppgifter).
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Arkivförordningen (1991:446)
Talar bland annat om när handlingar är arkiverade. T ex ska handlingar arkiveras när ett
ärende slutbehandlats eller när de är färdigställda. Poster/anteckningar är arkiverade så fort
som de förts in i diarium, journal eller register.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.
Bestämmelser om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.
Arkivera
Ordnade arkiv är nödvändiga för att våra handlingar ska finnas tillgängliga för framtiden.
Tillgängligheten till handlingar är viktig både för att vi ska kunna säkra allmänhetens rätt till
insyn i verksamheten, skapa effektivitet i vårt arbete och för att vi ska kunna återanvända
information.
Arkivering innebär att man urskiljer handlingar som ska bevaras från handlingar som kan
gallras samt att man ordnar dem så att de går att återfinna bland mängden av dokument. Det är
också viktigt att vi förvarar dem så att de inte förstörs eller på annat sätt fysiskt far illa.
När ärenden avslutas
Innan ett ärende arkiveras ska de handlingar eller uppgifter som inte ska tillhöra arkivet rensas
ut. Det gäller sådana handlingar som inte tillfört ärendet sakuppgift och handlingar som blivit
inaktuella efter att ett slutligt exemplar framställts eller ett arbete fullbordats. Det är inte
handlingens utseende utan innehållet som avgör om de ska arkiveras eller inte. Om den tillför
ärendet något nytt ska även den mest oansenliga lapp bevaras.
Det är bra att tänka på att när ett ärende avslutas eller handlingar av andra anledningar
arkiveras, blir alla handlingar allmänna.
Diarieföra
Registrering av allmänna handlingar måste göras för att verksamheten ska leva upp till
lagkrav på öppenhet, tillgänglighet och rättssäkerhet. För vår egen del är det viktigt med god
ordning så att vi kan gå tillbaka och hitta handlingar.
Det är viktigt att notera att E-post som kommer in eller skickas ut hanteras på samma sätt som
traditionellt postbefordrade handlingar. Är de inkomna eller upprättade och fordrar åtgärd, ska
de diarieföras eller arkiveras.

Antagen av direktionen den

Rensa
Vem ansvarar för rensningen?
Det är handläggaren som ska ansvara för att ärendena rensas. Dock är det gällande lagstiftning
som styr vilka handlingar som får rensas bort. Ärenderensning bör ske så snart som möjligt
eftersom det i efterhand blir mycket svårare att avgöra vilka papper som ska sparas och inte.
Vad ska vara kvar?
Handlingar som behövs för att förstå ett ärende, eller en händelse, ska förstås tas omhand för
arkivering. Varje anställd ansvarar för sina egna pärmar och sina egna mappar i datorn.
Gallra
Grundregeln är att allmänna handlingar bevaras men i vissa fall kan handlingar behöva
gallras. Vissa typer av handlingar förekommer hos förbundet i stor kvantitet och är av
rutinmässig art vilket gör att man med fördel gallrar dessa och därmed låter arkivet spegla
förbundets verksamhet. Om man sparar allt blir förbundets arkiv överfullt och osökbart.
Tänk på att städa datorn också. Gamla utkast och kopior i mapparna i OneDrive gör det svårt
att hitta och gör också att kostnader för lagring och backup ökar.
Bevara
Dokument som inte ska diarieföras eller arkiveras men som är användbara som mallar eller i
övrigt anses innehålla nyttig information ska sparas på separat hårddisk. Detta är alltså
dokument som inte behövs i det dagliga arbetet. Hårddiskarna förvaras i säkerhetsskåpet och
varje användare har sin egen namngivna mapp. Dessa dokument ska först flyttas från
OneDrive till en egen mapp på Skrivbordet i datorn, kontakta därefter administrativ chef för
överflyttning till hårddisk.
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Förslag till arbetsgång arkivering
Generellt
Instruktioner för hur dokument ska arkiv- eller diarieföras framgår på intranätet, där även
dokumenthanteringsplanen är sökbar. Förbundet har tillsvidare både fysiskt arkiv och
E-arkiv. Handlingar som arkiveras på intranätet Fyren ska även vara arkiverade i pärmar med
tydlig beskrivning på pärmrygg och i register. Årtal måste framgå på pärmryggen.
Pärmar med arkiverat material förvaras hos respektive användare eller i närarkivet (kansliet)
för att därefter flyttas till slutarkivet (rum 307 och 308).
Basverksamhet och övrig verksamhet
Dokument som ska arkiveras ska löpande överflyttas till Arkivet i intranätet enligt framtagen
dokumenthanteringsplan. Vid avslut av anställning ska även relevant övrig dokumentation
sparas på ett USB till den person som övertar tjänsten. Användarens digitala profil och därtill
hörande OneDrive tas därefter bort.
Projektverksamhet
Dokument som ska arkiveras ska löpande eller senast i samband med projektavslut överflyttas
till Arkivet på intranätet enligt framtagen dokumenthanteringsplan. Användarens profil och
därtill hörande OneDrive tas därefter bort.
Alla anställda
Det åligger alla anställda att inför ett nytt verksamhetsår göra en genomgång av sina filer i
OneDrive och rensa/slänga enligt dokumenthanteringsplanen. I OneDrive ska endast finnas
dokument relevanta för det dagliga arbetet. Övriga dokument ska vara diarieförda, arkiverade
eller sparade på hårddisk.
Arbetsgång diariet
Handlingar som ska diarieföras framgår av dokumenthanteringsplanen. Handlingar lämnas till
ansvarig arkivarie på kansliet för vidare hantering till diariet.
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Arkivbeskrivning för Fyrbodals kommunalförbund
(org.nr 222000–1776)
Ägarförhållanden

Fyrbodals kommunalförbund bildades den 1 april 2005 och är kommunernas organisation och
gemensamma resurs. Genom att arbeta tillsammans skapas förutsättningar att möta
förväntningarna och åstadkomma en bra och rationell offentlig verksamhet.

Medlemmar i kommunalförbundet är kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda,
Lysekil, Mellerud, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum, Trollhättan, Uddevalla,
Vänersborg och Åmål.

Organisation och arbetsuppgifter
Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemskommunernas intressen och att främja deras
samverkan. Syftet skall vara att stärka Fyrbodal och samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande.
Ett övergripande mål för verksamheten är att stödja och utveckla det kommunala självstyret.
Förbundets kansli finns i Uddevalla.
Direktionen är förbundets ledande politiska organ och utses av medlemskommunerna.
Förbundet leds av en förbundsdirektör som direkt under direktionen ansvarar för förbundets löpande
verksamhet.
Kanslifunktionen ansvarar för all intern administration, ekonomi, kursadministration och
kommunikation. Det innefattar bland annat ekonomiska rapporter, internkontroll, IT, arbetsmiljö och
hemsida.
Projektledare kopplade till särskilt finansierade verksamheter och projekt ansvarar inom ramen för sitt
uppdrag.

Arkivorganisation

Handlingar från verksamheten förvaras på kommunalförbundet, där närarkiv finns och handhas av
arkivansvarig. Handlingar bevaras och slutarkiveras i kommunalförbundets arkiv på Riverside,
Uddevalla.
Arkivansvarig: Administrativ chef
Kommunalförbundet har en dokumenthanteringsplan. Här redovisas de handlingar som förekommer
och hur de handhas, bevaras och gallras, samt leveranstid till slutarkivet.
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Begreppsförklaring till dokumenthanteringsplan
Dokumenthanteringsplan

Ett dokument som talar om vilka handlingar som förekommer
i verksamheten, hur de ska förvaras, vilka handlingar som ska
bevaras eller gallras samt hur arkivet bildas.
Dokumenthanteringsplanen är en bra sökväg in i arkivet.

Handling

Alla typer av informationsbärare. En handling kan vara en
datafil, en databas, mikrofilm, ett ljudband, ett fotografi eller
ett papper.

Bevaras

Betyder att handlingen skall bevaras för all framtid.

Gallras

Handlingen ska efter en angiven tid förstöras.

Gallringstid

Anger efter hur lång tid en handling får förstöras. ”2 år”
betyder 2 år efter utgången av det kalenderår då handlingen
upprättades. En handling som upprättades 2014 kan alltså
gallras tidigast den 1 januari 2017.

Vid inaktualitet

Detta betyder att handlingen kan gallras så snart uppgifterna i
den inte längre behövs. Detta görs av handläggaren själv
eftersom det är hon/han som vet hur länge handlingen behövs.
Man måste dock ta hänsyn till överklagandetider och behov
av att använda uppgifterna till sammanställning och statistik.

Format/Medium

Talar om hur informationsbäraren ser ut. Det kan vara papper,
datafiler, databaser, webbsidor, fotografier eller annat.

Förvaras/Förvaringsplats

Här finns information om var handlingen förvaras.
Handlingen kan t ex förvaras i närarkiv, tjänsterum eller hos
funktion, t ex ekonomi.

Anmärkning

Här finns kommentarer och extra information som underlättar
förståelsen för handlingarna och den verksamhet de
uppkommit i.

Slutarkiv

Handlingar överförs till slutarkiv när de inte längre behövs i
verksamheten. I dokumenthanteringsplanen anges vid vilken
tid man kan leverera. Före leverans ska materialet vara rensat
från gem, plastfickor, häftklamrar, minnesanteckningar och
annat som inte hör till ärendet. Detta görs av den som är
ansvarig för ärendet.

Diariet/system

Diariet finns i Office 365, exempel på system kan vara Visma
Lön 600 eller Visma administration 2000.

Tjänsteskrivelse
2020-05-14

Remissförslag till verksamhetsplan och budget för basverksamheten på
Fyrbodals kommunalförbund 2021 - 2023
Förslag till beslut
Att rekommendera direktionen/medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget till
verksamhetsplan och budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2021 –
2023 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.
Sammanfattning
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan
med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin
under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin
under den kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar
senast under oktober månad året före verksamhetsåret.
Bakgrund
Förbundet har tagit fram förslag till förändrad struktur för verksamhetsplan 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. En
demokratisk process har ägt rum där dialog och process har skett tillsammans med politiska
företrädare, professionsnätverk och medarbetare.
Budgetförslaget för perioden 2021 – 2023 har arbetats fram och vi har bland annat tagit i
beaktande det ekonomiska läget som kommunerna står i, den besparingsåtgärd avseende
Kurser och konferenser som gjorts under innevarande år samt det osäkra läget på grund av
Covid-19.
Beskrivning av ärendet
Se processplan för arbetet med verksamhetsplanen, bifogad efter denna tjänsteskrivelse.
Budgetarbetet har sin utgångspunkt i den översyn som gjordes av förbundet under 2017 och
som resulterade i det uppdrag och den bemanningsplan som nu gäller. I översynen klargjordes
det att för att dessa ska kunna upprätthållas krävs en årlig indexuppräkning av
medlemsavgiften om 3%. Det är också ett måste att alla fasta administrativa kostnader
fördelas ut på våra pågående projekt och verksamheter. Budgeterat resultat för
basverksamheten landar, med ovan inräknat, på ett överskott om + 190 000 kr.

Vi har gjort en konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om indexuppräkning för
kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års finansiering, det vill
säga 35 kr per kommuninvånare i Fyrbodal. Vi kan konstatera att budgeterat resultat direkt
påverkas och landar i ett underskott om – 180 000 kr.
Utöver indexuppräkningen om 3% har vi gjort en analys av befolkningsökningen i regionen
under de tre senaste åren och kommit fram till ett genomsnitt på årlig ökning på 0,04%. Detta
har vi för första gången sedan omorganisationen använt som en faktor för att räkna fram
medlemsavgiften för kommande tre år.
Under framtagningen av budgetförslaget så har vi varit mycket noga med att hålla nere
kostnaderna, räknat på våra pågående projekt och med hjälp av fördelningsnycklar lyckats
reducera våra fasta administrativa kostnader för basen. Detta är ju dock avhängt att en viss del
av förbundets verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att förbundet då
får ta del av de ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Ett bra exempel på detta
är årsresultatet för 2019, som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund av ett
antal avslutade och slutredovisade projekt.
Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela
verksamheten fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.
En skillnad mot föregående budget som direkt påverkar intäkterna är att tidigare
överenskommelse med Västkom om att hyra arbetsplats på kansliet har sagts från Västkoms
sida. Därmed minskar intäkterna med ca 64 000 kr per år.
Den kommande modellen för delregionala tillväxtmedel kan komma att påverka förbundets
budget men på vilket sätt är för tidigt att säga då modellen är under framtagande.
I budgeten ingår också ett förslag på långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst från
och med 2022.
Bedömning och synpunkter
Verksamheten bedömer att verksamhetsplanen för 2021–2023 har tagits fram i en
demokratisk process och svarar nu bättre mot förbundsordningen. Bedömningen är att
förslaget på ny modell tillsammans med årliga aktivitetsplaner bidrar till en bättre
långsiktighet i det uppdrag som förbundet har från medlemskommunerna. Förhoppningen att
förbundet, mot bakgrund till revisonens granskning av årsredovisning och bokslut, bättre kan
koppla verksamhet till måluppfyllelse.
Förbundet bedömer att det budgetförslag som presenteras är relevant och genomtänkt utifrån
de förutsättningar som finns.

Finansiering
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna, projektmedel från externa
finansiärer och avtal med kommunerna.

Förbundets finansiering, fördelat på
verksamheter 2019

33%

22%

Basverksamhet
Projektverksamhet
Verksamhet övriga avtal

45%

Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund
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Vi vill nå längre. Tillsammans.
Fyrbodals kommunalförbund är ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland. Genom
oss samarbetar våra 14 medlemskommuner för en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen samt
en enkel och rationell hantering av de mellankommunala frågorna.
Genom samverkan blir Fyrbodal starkare och kan möta framtiden på ett bättre sätt.
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Vår vision: Det goda livet
Utgångspunkten för vårt arbete är visionen om Det goda livet, som vi har tillsammans med Västra
Götalandsregionen och de tre andra delregionala kommunalförbunden. Visionen är framtagen gemen
samt av Västra Götalandsregionen och de fyra delregionala kommunalförbunden i Västra Götaland.
Visionen om det goda livet står för en god hälsa, arbete och utbildning, trygghet, gemenskap och del
aktighet i samhällslivet, en god miljö där vi värnar de förnybara systemen, möta behoven hos barn och
ungdomar, en uthållig tillväxt och ett rikt kulturliv.
Vägen till det goda livet förutsätter en hållbar utveckling ur ett ekonomiskt, ekologiskt och social pers
pektiv. Vi vill vara ett föredöme när det gäller omställningen till ett hållbart samhälle med en cirkulär
och fossiloberoende ekonomi.
En ledstjärna för omställningsarbetet är FN:s globala utvecklingsmål. Dessa 17 mål antogs av FN:s
medlemsländer 2015 och är en del av Agenda 2030. Kommunalförbundet strategiska utvecklings
områden och strategiska mål har en koppling till ett eller flera av de globala utvecklingsmålen.
De horisontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra
allt arbete.
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Organisationens uppdrag
Fyrbodals kommunalförbund är kommunernas organisation. Förbundet är en politiskt styrd organisation
och till karaktären en samarbetsorganisation. Genom att vara ett kompetenscenter och en specialistor
ganisation ska vi vara den samlande kraften i samverkan med medlemskommunerna för att stärka deras
intressen och bidra till en hållbar utveckling av Fyrbodalsregionen.

Den regionala utvecklingsstrategin
Arbetet med en ny regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 har skett parallellt med
framtagandet av en ny treårig verksamhetsplan för Fyrbodals kommunalförund. De strategiska målom
råden och strategiska mål som finns i kommunalförbundets verksamhetsplan ligger i linje med den nya
regionala utvecklingstrategin samt utgör även delregional genomförandeplan. Utgångspunkter har även
hämtas från den regionala kulturstrategin samt kraftsamlingen Klimat 2030.
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Våra ledord
Framåt
Fyrbodals kommunalförbund visar tydligt att vi är ett forum
för utveckling, intressebevakning, värdeskapande och ett fo
rum för hållbar utveckling och tillväxt. Förbundet ligger i
framkant och driver framåt på uppdrag av, med och för våra
medlemskommuner.

Forum
Fyrbodals kommunalförbund är en självklar mötesplats och
forum för samtal, samsyn, samarbete och samhandling ge
nom möten som är med och bidrar till nytta.

Flerstämmigt
Fyrbodals kommunalförbund är lyhörd i relation till alla sina
medlemskommuner och har en god förmåga att låta flera
stämmor höras. Flerstämmighet är en självklar del av kultu
ren.

Förtroende
Fyrbodals kommunalförbund har tillsammans med medlems
kommunerna utvecklat en relation som bygger på förtroende
och tillit där delregionala frågor hanteras som gagnar både
delregionen och den enskilda kommunen.
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Samverkan och nätverk
För Fyrbodals kommunalförbund är samverkan en inte
grerad del i verksamheten. Vi arbetar bara med frågor
som rör flera kommuner och ofta tillsammans med an
dra organisationer.
Ett särskilt sätt att samverka för vår medlemskommuner
är deltagandet i det 60-tal nätverk som kommunalför
bundet driver. Genom dessa nätverk samverkar tjänste

personer och politiker från alla våra medlemskommuner.
Det finns nätverk för förtroendevalda, chefer och för en
lång rad olika professioner.
Genom att arbeta tillsammans blir vi en stark röst och
en stark partner till Västra Götalandsregionen och an
dra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Fyrbo
dals kommunalförbund med kunskap och kompetens.
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Identitet
Fyrbodals kommunalförbund är en ung organisation, bild
ad 2005. Även Fyrbodal som begrepp och som geografisk
region är nya skapelser, jämfört med månghundra
åriga
begrepp som Bohuslän, Dalsland och de väl inarbetade
namnen som våra medlemskommuner har.
Genom att öka tydligheten kring Fyrbodals kommunal
förbunds uppdrag och verksamhet stärker vi förbundets
legitimitet, identitet och varumärke. På samma sätt stär
ker vi det geografiska varumärket Fyrbodal när vi kommu
nicerar och marknadsför vår delregion på ett gemensamt
och framgångsrikt sätt.
Vi vill att alla i vårt område som är med och bidrar i det
delregionala arbetet ska känna sig som ”Fyrbodalingar”.
Orden Fyrbodals kommunalförbund ska signalera stolthet
och framåtanda i enlighet med vår vision och våra fyra
ledord. Det geografiska begreppet Fyrbodal ska förknip
pas med innovationer och livsmiljöer som lockar invåna
re, besökare och näringsliv till vår delregion.
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Fyrbodals möjligheter och utmaningar
F
yrbodalsregionen är en varierad delregion i Västra Götaland med städer och landsbygd, hav
och sjöar. Här finns viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög
kompetens, starka nätverk, ett positivt innovationsklimat och fantastiska livsmiljöer.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodalsregionen en rad utmaningar och möjligheter som
hänger ihop med vår geografi och historiska utveckling. Här finns en blandning av små och medel
stora kommuner och en avsaknad av ett tydligt delregionalt centrum. Eftersom Fyrbodal är en ung
skapelse sätter äldre administrativa gränser fortfarande sin prägel på kommunal samverkan, infra
struktur och rörelsemönster när det gäller arbete och studier. Samtidigt är Fyrbodal en gränsregion
och det finns en stor potential i att bättre utnyttja närheten till Norge och det centrala läget mellan
Göteborg och Oslo.
Demografiska förändringar, ett försämrat klimat och ekonomiska följder av Coronapandemin är an
dra utmaningar som kommer att prägla de närmaste åren. Det finns även en oro kring människors
delaktighet i samhället och tilliten till det demokratiska systemet. Detta är utmaningar som kräver
medvetna satsningar på att öka sammanhållningen och tryggheten i samhället.
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Finansiella mål
Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina
uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovisning,
med en effektiv resursanvändning och med en god
framförhållning inför förändrade finansiella förutsätt
ningar.
• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent,
nivån kan dock variera över tid
beroende av åtaganden som direktionen
finner angelägna.
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga
kostnaderna.
• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både
täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskot
tera medel i projekt där förbundet är projektägare.
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med
minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna
och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Vägledande principer
• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska
förvaltas på ett betryggande sätt.
• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och rikt
linjer för sin finansförvaltning.
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Finansiering
Medlemsavgiften indexregleras årligen. För 2021 är
avgiften 36 kronor per invånare.
Förbundets projekt och verksamheter har särskild fi
nansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och
övriga program, Västra Götalandsregionen, staten och
medlemskommunerna.
Årligen erhåller förbundet 10 miljoner kronor i form av
delregionala utvecklingsmedel från Västra Götalands
regionen under förutsättning att de växlas upp med
motsvarande belopp av kommunala medel. Utöver
de delregionala utvecklingsmedlen får förbundet
500 000 kronor av regionen för att finansiera för
studier och analyser. De delregionala utvecklings
medlen uppgår således till 20,5 miljoner kronor per
år. Medlen används dels för att finansiera utveck
lingsprojekt och verksamheter inom delregionen, och
dels funktioner som arbetar som utvecklingsstrateger
inom olika utvecklingsområden på förbundet.
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Direktionen
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna
utses för fyra år efter ordinarie kommunalval. Ledamöter för 2019-2022 är:
Ordinarie
Martin Carling (C), Dals Ed (ordförande)
Paul Åkerlund (S), Trollhättan (1.e vice ordf.)
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla (2.e vice ordf.)
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Jan-Olof Johansson (S), Lysekil
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Jan Hognert (M), Munkedal
Anders Arnell (M), Orust
Mats Abrahamsson (M), Sotenäs
Kent Hansson (S), Strömstad
Liselotte Fröjd (M), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Gunnar Lidell (M), Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Ersättare
Per-Erik Norlin (S), Dals Ed
Monica Hanson (S), Trollhättan
Michael Staxäng (M), Uddevalla
Per Eriksson (S), Bengtsfors
Ulla Börjesson (S), Färgelanda
Ronald Rombrant (LP), Lysekil
Michael Melby (S), Mellerud
Liza Kettil (S), Munkedal
Lars Larsson (C), Orust
Birgitta Albertsson (S), Sotenäs
Lars Tysklind (L), Strömstad
Louise Thunström (S), Tanum
Bedros Cicek (KD), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Bo Carlsson (C), Vänersborg
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg
Michael Karlsson (M), Åmål
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Medarbetare
Kommunerna har dubbla uppdrag i att
vara en leverantör av välfärdstjänster
samt vara en samhälls- och demokrati
utvecklare.
Våra medarbetare är specialister inom
sina respektive områden och är både
intressebevakare och värdeskapare
inom kommunalförbundets uppdrag.
I vardagen sker detta genom omvärlds
bevakning, verksamhet- och kun
skapsutveckling samt i genomförandet
av projekt, ledandet av professions
nätverk med mera.
Arbetet utgår från en tillitsbaserad
organisationskultur.
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Strategiska
utvecklingsområden
Fyrbodals kommunalförbund har fem strategiska utvecklings
områden för perioden 2021-23. Inom varje område finns
strategiska mål som beskriver ett önskvärt läge för Fyrbodals
regionen på cirka 10 års sikt. De strategiska målen ska ses
som en inriktning för Fyrbodalsregionen som helhet som kan
nås genom samverkan och gemensamma satsningar.
Kopplat till varje strategiskt mål finns årliga aktivitetsplaner
som beskriver kommunalförbundets insatser för att nå de
strategiska målen. Aktivitetsplanerna innehåller mätbara
delmål som följs upp kontinuerligt.

Stöd, omsorg och hälsa

Kompetensförsörjning
och utbildning

Fysisk planering
och hållbara transporter

Näringsliv, kultur
och attraktionskraft

Digitalisering
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Strategiskt utvecklingsområde

Stöd, omsorg och hälsa
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Stöd, omsorg och hälsa
Strategiska mål
Kvalitet och välfärdsteknik
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är
kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och om
sorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livs
kvalitet.
Barn och unga
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete
främjar en ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.
Kompetens, FoU och samverkan
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete
med forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Ge
nom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta
likartade arbetssätt.
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Strategiskt utvecklingsområde

Kompetensförsörjning och utbildning
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Kompetensförsörjning och utbildning
Strategiska mål
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå:
Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till Sve
rige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade stu
dier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar.
Vuxenutbildningen är väl utbyggd och möjliggör ett livslångt lärande.
Samverkan och tillgänglighet
Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom
exempelvis arbetsliv, regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet, är
dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov.
Forskning och utveckling
Forskning och utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är etablerat och stöder kommunernas skolutveckling samt
kompetensförsörjningen i Fyrbodal.
Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla
ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har
jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett kön.
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Strategiskt utvecklingsområde

Fysisk planering och hållbara transporter
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Fysisk planering och hållbara transporter
Strategiska mål
Hållbart resande
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och
invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering
och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effekti
vitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola,
service och fritidsaktiviteter. Det finns ett beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.
Gemensam planering
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodals
regionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild
Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbild
ning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och kraft
försörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi.
Samspel och utveckling
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder.
Trestadsområdet har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i
hela Fyrbodalsregionen.
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Strategiskt utvecklingsområde

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
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Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Strategiska mål
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet
Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler
arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en
stark del av tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan
näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för
en god kompetensförsörjning. Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och
utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen.
Innovation, styrkeområden och investeringsvilja
Befintliga bolag väljer att expandera i Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera
sig och investera här, via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda
genom att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna näring
ar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med akademi, institut,
finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att växa fram. Företagen i Fyrbodals
regionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller samverkan, innovationer och utvecklandet av en cir
kulär ekonomi. Innovationssystemet är robust, välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De
företagsfrämjande aktörernas roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.
Kultur och attraktionskraft
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation
och en stark utveckling av platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för
att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda förutsätt
ningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kultur
miljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.
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Strategiskt utvecklingsområde

Digitalisering
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Digitalisering
Strategiska mål
Innovation, kompetens och ledarskap
Det finns en förmåga hos kommuner och näringsliv i Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och effektivitet
samt att balansera dessa i takt med skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög digital kompetens och ett ut
vecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring digitalisering, innovationer och skapan
det av gemensamma plattformar.
Infrastruktur och digital service
En väl utbyggd digital infrastruktur skapar värde för näringsliv, kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och
bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och landsbygder, till exempel när det gäller kompetensförsörjning, fö
retagande samt innovations- och konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och agera utifrån ett helhetsperspektiv
för att möta förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.
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Definitioner
Vision
Beskriver ett önskvärt framtida tillstånd. Möjliggör långsiktig
planering.

Strategiskt utvecklingsområde
Utvecklingsområde som identifierats som viktigt för att nå vi
sionen. Är vägledande vid fastställande av strategiska mål.

Strategiska mål
Strategiskt mål som är kopplat till ett strategiskt utvecklings
område. Är vägledande vid fastställande av aktivitetsplaner.

Verksamhetsplan
Beskriver förbundets verksamhetsinriktning, utveckling och
strategiska mål utifrån visionen och de strategiska utveck
lingsområdena. Klargör vilken verksamhet som ska bedrivas i
kommunalförbundet de kommande tre åren.

Aktivitetsplan
Beskriver planerade aktiviteter, tidsplan samt uppföljning och
utvärdering. Möjliggör att förverkliga och utvärdera verksam
hetsplanen. Revideras en gång per år.
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Budget 2021-2023 Basverksamheten
2021

2022

2023

9 900 000

10 216 000

10 534 000

0

750 000

750 000

35 000

35 000

35 000

SUMMA INTÄKTER:

9 935 000

11 001 000

11 319 000

Personalkostnader

- 7 204 000

- 7 292 000

- 7 512 000

Bilersättningar

- 120 000

- 120 000

- 120 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 400 000

- 400 000

- 400 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Administrativa fasta kostnader

- 731 000

- 782 000

- 832 000

- 1 090 000

- 1 855 000

- 1 890 000

SUMMA KOSTNADER:

- 9 745 000

- 10 649 000

- 10 954 000

BERÄKNAT RESULTAT:

190 000

352 000

365 000

Medlemsavgift
Finansiering Kommunakademin Väst?
Övriga intäkter

Administrativa rörliga kostnader (inkl. Kommunakademin Väst?)
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Tjänsteskrivelse
2020-05-28

Ny budgetmodell och ärendegång avseende budgeten för de delregionala
tillväxtmedlen 2021–2023
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beslutar att:
- godkänna förslaget till ny modell för tillväxtmedelsbudgeten för de delregionala
tillväxtmedlen under 2021–2030,
- remisshanteringen för budgeten för de delregionala tillväxtmedlen i år tillfälligt ändras,
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa ett budgetförslag för de delregionala
tillväxtmedlen till arbetsutskottet den 8 oktober.
Sammanfattning
Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland och
kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2030 ska en ny budgetmodell och ett
budgetförslag tas fram för de delregionala tillväxtmedlen. Den nya modellen ska anpassas för
att svara upp mot dels den nya regionala utvecklingsstrategin och dels innehållet i den nya
verksamhetsplanen. Den normala ärendegången är att budgetförslaget skickas ut på remiss till
kommunerna samtidigt som remissversionen av förbundets verksamhetsplan skickas efter
beslut i direktionen i juni. Efter bearbetning av eventuella inspel beslutas budgeten av
direktionen i oktober.
På grund av att den nya regionala modellen för de delregionala tillväxtmedlen inte ännu är
klar, påverkas även processen med framtagandet av budgeten. Beredningsarbetet i
professionsnätverken är försenat vilket innebär att budgeten inte kan skickas ut på remiss
innan sommaren. För att inte den totala processen med budgetarbetet ska påverkas kommer
inte en remissversion av budgeten att skickas ut till kommunerna. Den nya budgetmodellen är
dock klar för beslut och kan tas av arbetsutskottet.
Bakgrund
Under hösten 2019 och våren 2020 har ett omfattande arbete med framtagande av en ny
regional modell för de delregionala tillväxtmedlen, anpassad till den nya regionala
utvecklingsstrategin, bedrivits. Modellen har presenterats för förbundets presidium och
arbetsutskott i april. Modellen har även presenterats för några av förbundets
professionsnätverk. Den nya regionala modellen för tillväxtmedlen är ännu inte klar varför
beredningsprocessen avseende förslag till budget för de delregionala tillväxtmedlen i
Fyrbodal har försenats.

Beskrivning av ärendet
En ny budgetmodell har tagits fram för att säkerställa en röd tråd och spårbarhet mellan
kommande regionala utvecklingsstrategi för Västra Götaland och för förbundets
verksamhetsplan 2021–2023. Förslag till modell är klar och kan beslutas i arbetsutskottet (se
bilaga).
Beredningsarbetet att budgetera för kostnader kopplade till respektive strategi i modellen är
inte klar då Västra Götalandsregionen inte ännu fattat beslut om modellen för de delregionala
tillväxtmedlen. Professionsnätverken har därför inte kunnat diskutera och komma in med
inspel till förbundet för att säkerställa att förslaget baseras på kommunernas behov och vilja.
Under förutsättning att arbetsutskottet beslutar att anta förslaget på Fyrbodals budgetmodell,
ska professionsnätverken i nästa steg, få möjlighet att diskutera och inkomma med inspel till
förbundet, så ett budgetförslag baserat på kommunernas och näringslivets behov kan tas fram.
Förslaget ska sedan presenteras för kommunchefsnätverket innan det går vidare till
arbetsutskottet och direktionen.
Inspel till budgeten ska primärt komma från följande professionsnätverk:
- Nätverket för näringslivschefer
- Nätverket för utbildningschefer
- Nätverket för kulturansvariga
Budgetförslaget ska presenteras för arbetsutskottet den 8 oktober och därefter beslutas i
direktionen den 29 oktober. Det traditionella remissförfarandet med utskick till samtliga
kommuner samtidigt med verksamhetsplanen uteblir således.
Bedömning och synpunkter
Ansvariga tjänstepersoner inom Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden
(KUN) och Miljönämnden (MN) på förbundet har tillstyrkt förslagen till beslut.
Finansiering
Arbetet finansieras genom medlemsavgiften.
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
2020-05-28

Vägledande principer för beviljande av delregionala tillväxtmedel
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beslutar att anta de vägledande principer som arbetats fram enligt förslag. De
vägledande principerna ska gälla vid beviljande av delregionala tillväxtmedel för finansiering
av projekt under programperiod 2021-2030.
Sammanfattning
Den 6 april 2020 gav beslutsgruppen förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag på
vägledande principer som ska gälla vid beviljande av delregionala finansiering av projekt.
Arbetet skulle utföras i samband med arbetet med framtagandet av ny modell för delregionala
tillväxtmedel för kommande RUS 2030.

Bakgrund
Under tjänstemannaberedningen av en ansökan som Entreprenörsarenan inkom med i början
av 2020, väckte näringslivsnätverket frågan om vilka principer som gäller för att delregionala
medel ska beviljas för att bedriva projekt. Tjänstepersonen på förbundet, som ansvarar för de
delregionala tillväxtmedlen på RUN-sidan, fick i uppdrag att ta fram ett förslag på hur
principerna bör se ut i samband med utarbetandet av en ny modell för de delregionala
tillväxtmedlen.
På arbetsutskottet den 5 mars 2020 lyftes de principiella frågorna återigen upp. Mötet var av
åsikten att principerna måste utredas innan beslut om fler projekt tas.
De principiella frågorna som lyftes var;
1. Hur många gånger ska en och samma aktör kunna söka medel för ett projekt efter att
projektet har fått avslag?
2. Kan ett projekt beviljas delregionala tillväxtmedel om det enbart ska ske insatser inom en
kommun?
Dessa frågor har skickats ut till näringslivsnätverket varpå förbundet har sammanställt svaren
och tagit fram ett förslag på principer. Förslaget har tillstyrkts av näringslivsnätverket och
kommunchefsnätverket.

Beskrivning av ärendet
Ärendet har bestått i att ta fram ett förslag på hur de vägledande principerna ska se ut för
beredning och beslut av delregionala medel under kommande programperiod 2021-2030.
Förslaget har tagits fram genom att samla in svar från näringslivsutvecklarna i kommunerna,
på de två frågor som väckts. Förslaget lyder som följer:

Bedömning och synpunkter
Förslaget har tillstyrkts av näringslivsnätverket och kommunchefsnätverket.
Finansiering
Arbetet finansieras tills vidare genom medlemsavgiften.
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel
Fyrbodals kommunalförbund

Vägledande principer för
delregionala tillväxtmedel
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Fyrbodals kommunalförbund
Vägledande principer för delregionala tillväxtmedel
28 maj 2020

Tjänstepersonsberedningen för delregionala tillväxtmedel
Anna Lärk Ståhlberg
Karin Jansson
Ida Svanberg
Karin Stenlund
Almir Erkocevic

Bakgrund
Den 6 april uppdrog beslutsgruppen förbundsdirektören i
uppdrag att ta fram förslag på vägledande principer som
ska gälla vid beviljande av delregionala finansiering av
projekt.
Arbetet ska utföras i samband med arbetet med
framtagandet av ny modell för delregionala tillväxtmedel
för kommande RUS 2030.

Beredning
Tjänstemannaberedningen av de delregionala tillväxtmedlen har arbetat fram förslag på principer
som ska ligga till grund vid bedömning av ansökningar. Näringslivsutvecklarna och
kommundirektörerna har tillstyrkt förslaget.

Förslag
Styrande dokument:

Regional utvecklingsstrategi, Kulturstrategi VG och kommunalförbundets verksamhetsplan.

Fyrbodalsperspektiv:

Medel avsätts endast för projekt som aktivt berör flera kommuner (minst tre) och som tydligt
beskriver hur delregionen stärks. Kravet på tre kommuner gäller inte förstudier för att
möjliggöra piloter i avgränsad geografi som i ett senare skede kan spridas till en större geografi.

Utlysning:

Bedömningskriterier som speglar utlysningens ambition ska tas fram innan utlysningen öppnar
och ligga till grund för bedömningen. Dialog kan endast ske så länge utlysningsfönstret är öppet.

Projekt som avslås under utlysningen ska inte beviljas i ett senare skede.

Öppet ansökningsförfarande: Ansökningar av medel för förstudier och projekt handläggs löpande. Under beredningen finns

utrymme för komplettering för att utveckla både form och innehåll för att svara mot de styrande
dokumenten. Efter politiskt beslut får endast bearbetning av ansökan ske om politiken
beslutat att så ska ske.

Chefsnätverkens uppdrag:

Chefsnätverken bedömer ansökan demokratiskt och avger svar som nätverk och inte som
enskild kommun enligt nätverkens roll och beskrivning. Är någon kommun förhindrad att delta
kan svar avlämnas till ansvarig person på kommunalförbundet innan mötet.

Läs mer på www.fyrbodal.se
• Avsluta gärna med en tack-sida och med info om hur åhörarna kan läsa mer,
samt följa oss och/eller ditt projekt/verksamhet i sociala media.
• Ibland kan en komplementfärg i rubriker, illustrationer etc vara effektfullt. I
sådana fall ska vår komplementfärg grön användas.

Du kan även följa oss på
Facebook, Twitter och Instagram

Tjänsteskrivelse
2020-05-19

Svar till revisorerna avseende förbundets projekthantering
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom formulerat svar till revisorerna avseende förbundets
projekthantering och ger förbundet i uppdrag att uppdatera projektpolicyn.
Beskrivning av ärendet
Revisorerna har skrivit rapport avseende kommunalförbundets projekthantering. I rapporten
pekas tre förbättringsområden ut.
1. Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning av projektpolicyn
2. Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske
3. Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs
För att tillgodose de förbättringsområden som revisorerna pekat ut kommer förbundets
projektpolicy uppdateras med följande delar.
1. De olika projekttypernas styrning ska definieras i projektpolicyn och utgå från de olika
finansiärernas regelverk.
2. Projektpolicyn kommer att uppdateras med ett avsnitt om uppföljning och rapportering
där rutiner för detta specificeras.
3. Projektpolicyn ska uppdateras med rutiner för återrapportering till direktionen.

Bedömning och synpunkter
Bedömningen är att projektpolicyn ska uppdateras senast 1 augusti 2020 och beslutas av
Direktionen den 24 september 2020.
Finansiering
Finansieras av basfinansiering.

Klicka här för att beskriva vilket/vilka mål i Fyrbodals verksamhetsplan som projektet knyter
an till. Även mål i andra styrande dokument kan anges.
Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson och Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Välfärdsutveckling och teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund

2020-04-03

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

Granskning
projekthantering
Granskningsrapport
Fyrbodals kommunalförbund
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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.
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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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4

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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2020-04-03

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.
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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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Fyrbodals kommunalförbund
Granskning projekthantering
2020-04-03

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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Avsiktsförklaring angående utveckling och användning av
biogas i Fyrbodalsområdet
Parter: Fyrbodals kommunalförbund (FK), Västtrafik och Västra Götalandsregionen genom
Kollektivtrafiknämnden (KTN), Regionala utvecklingsnämnden (RUN) samt Miljönämnden
(MN).
Biogasen minskar klimatpåverkan och medverkar till ett cirkulärt samhälle, den skapar
arbetstillfällen och har flera andra samhällsnyttor. Genom att underteckna denna
avsiktsförklaring förbinder sig parterna för att aktivt arbeta för en ökad produktion,
distribution och användning av biogas i Fyrbodalsområdet. I förslag till Regional
utvecklingsstrategi för Västra Götaland lyfts omställning till ett hållbart samhälle som är
fossiloberoende och cirkulärt som centralt. Avsiktsförklaringen är ett led i en sådan
omställning.
Kollektivtrafiken är fortsatt en viktig aktör för en stabil och ökad användning av biogas i
Fyrbodalsområdet. Dessutom är det angeläget att öka efterfrågan och användningen från
andra aktörer både för att totalt öka efterfrågan och avsättningsmöjligheter (inklusive
industriell sådan), för att minska biogasproduktionens sårbarhet och för att kollektivtrafik på
landsbygden ska ha en acceptabel kostnadsbild.
Avsiktsförklaringen har både ett kort- och långsiktigt perspektiv. Insatser och effekter i närtid
bidrar till att skapa långsiktiga förutsättningar för biogasens utvecklingsmöjligheter i
Fyrbodalsområdet och hela Västra Götaland.
Parterna är överens om att
1. Västtrafik har för avsikt att, i enlighet med VGR:s klimat och miljöstrategi, prioritera
användning av biogas i regiontrafiken, i vilken kollektivtrafiken i Dalsland med
trafikstart 2023 ingår.
Parterna ska tillsammans ta fram erforderligt underlagsmaterial till den förstudie
som Västtrafik påbörjat inför upphandling av ovan nämnd kollektivtrafik i Dalsland.
Här ingår bland annat att utreda konceptet grön gas-princip relativt krav på fysisk
biogas. En utredningsgrupp med tjänstepersoner från parterna är ansvariga för
arbetet. Utredningsgruppen koordineras av VGR.
Den gemensamma ambitionen är att underlagsmaterialet ska vara klart 30
september 2020. Utredningsgruppens arbete rapporteras vid två-tre tillfällen till en
politisk gruppering med representanter från respektive part.
Därutöver kommer Västtrafik, innan upphandling, att återkoppla status till en politisk
gruppering med representanter från respektive part.
2. Under åren 2020 – 2022 har Fyrbodals kommunalförbund och VGR, genom RUN och
MN, för avsikt att utreda och stimulera en bredare användning av biogas för fordon
och andra marknadssegment, såväl för fordonsändamål som för industriell

användning mm, ett värdehöjande av biogödseln, effektivare produktion samt
möjligheter att producera flytande biogas för att främja ökad och mer
kostnadseffektiv biogasproduktion, distribution, minskade risker, ökad avsättning och
även en konkurrenskraftig prisbild för kollektivtrafiken. Här ska även
kommunikationsinsatser ingå som viktiga åtgärder. I denna punkt ingår även att
parterna har ambition att underlätta för aktörerna under eventuella glapp i
biogasanvändning på grund av icke överlappande upphandlingsperioder.
En plan som omfattar samtliga delar i denna punkt ska tas fram och presenteras för
parterna senast september 2020. VGR koordinerar.
3. Fyrbodals kommunalförbund och VGR, genom MN och RUN inom Kraftsamling
Biogas, avser att samarbeta kring ökad produktion av biogas från hushållsavfall och
annan regional potential.
Fyrbodals medlemskommuner arbetar för att medborgarnas utsorterade biologiska
hushållsavfall ska bli till biogas i delregionen liksom annat tillgängligt biologiskt
nedbrytbart avfall. En utredning pågår därför. För att höja tempot i arbetet och för
att öka möjligheterna att lyckas ska en plan för samarbetet finnas senast september
2020. Fyrbodals kommunalförbund koordinerar.
4. Avsiktsförklaringen ska följas upp kvartalsvis under år 2020, därefter halvårsvis under
år 2021 - 2022. En första uppföljning ska redovisas för parterna gällande tredje
kvartalet 2020. Uppföljningen ska redovisa genomförda aktiviteter och effekter
kopplade till avsiktsförklaringens intentioner. Ambitionen är att hitta en modell för
biogasanvändning. VGR koordinerar arbetet med uppföljningen.
5. Avsiktsförklaringen och dess resultat ska kommuniceras externt. Gärna gemensamt.
2020-06-xx
För Västra Götalandsregionen
.................................................................................
Kristina Jonäng
Regionutvecklingsnämndens ordförande

2020-06-xx
.................................................................................
Magnus Berntsson
Miljönämndens ordförande

2020-06-xx
.................................................................................
Ulrika Frick
Kollektivtrafiknämndens ordförande
2020-06-xx
För Fyrbodals kommunalförbund

2020-06-xx
För Västtrafik AB

.................................................................................
Martin Carling

.................................................................................
Peter Hermansson

Förbundsordförande

Styrelseordförande

Tjänsteskrivelse
2020-06-18

Val av representant till ersättare i Mediapoolen AB
Förslag till beslut
Att direktionen beslutar att utse Bedros Cicek till ersättare i Mediapoolen AB.
Sammanfattning
Mediapoolen är ett kommunalägt bolag som ägs av kommunalförbunden Skaraborg, Sjuhärad
och Fyrbodal samt Uddevalla kommun. Tillsammans delar 37 kommuner på kostnaderna för
att säkerställa att man har det bredaste mediepedagogiska innehållet tillgängligt för skola,
förskola och äldreomsorg.
Bakgrund
Ingemar Samuelsson är ordinarie ledamot i styrelsen. Cecilia Sandberg är suppleant. MarieLouise Bäckman är också suppleant, men har avsagt sig uppdraget. Mot den bakgrunden har
Åsa Karlsson, samordnare för valberedningen för Fyrbodals Kommunalförbund, berett
nomineringsärendet och föreslår Bedros Cicek att efterträda Bäckman till detta uppdrag.
Beskrivning av ärendet
Bedömning och synpunkter
Finansiering
Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson
-

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund
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1 INLEDNING
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på landsbygd
- förbättrad tillgänglighet

A

tt verka för hållbara transportlösningar
är en förutsättning för att uppnå de
politiska målsättningarna om en
hållbar regional utveckling. Västra
Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen
region. Det förutsätter att delarna samspelar och
förstärker varandra samt att de bidrar till en
konkurrenskraftig helhet med hållbar tillväxt,
välfärd och god miljö. En gemensam region ger fler
möjlighet till arbete, utbildning, vård och omsorg,
kultur och fritid. I den gemensamma regionen
ingår både större arbetsmarknader med högre
tillgänglighet och möjligheter för fler att utnyttja
tillgångar inom till exempel kulturen. Med ambitionen att fortsatt vara Sveriges ledande transportoch logistikregion måste Västra Götaland ligga i
framkant även i denna omställningsprocess.
I inriktningsunderlaget redovisas regionens
långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av
transportsystemet inklusive nya kunskapsunderlag.
Fokus ligger på att verka för en bättre helhet genom
att eftersträva synergieffekter för ett effektivt
genomförande av den regionala infrastrukturplanen. Ambitionen är att inriktningsunderlaget ska
verka över tid samt ge en bra grund, ökad kunskap
och en inriktning som består även inför framtida
revideringar av den regionala infrastrukturplanen.
För att invånarnas vardagsresor och näringslivets transporter ska fungera tillfredställande är det
viktigt att satsningar i Västra Götalandsregionen
tillkommer såväl storstadsområden som landsbygden.

Tillgänglighet
Transportsystemet skapar tillsammans med andra
områden (till exempel IT/bredband och bebyggelsestruktur) tillgänglighet till arbete, utbildning
och fritid. Investeringar i en hållbar och säker
infrastruktur har avgörande betydelse för näringslivets utveckling såväl i regionen som i landet som
helhet. Funktionsmålet om tillgänglighet tar sikte
på att transportsystemet ska vara öppet och
användbart för alla, både medborgare och
näringsliv (Transportpolitiska målen prop.
2008/09:93)

På regional nivå finns flera styrande dokument som
beskriver transportsystemets mål och inriktningar.
Västra Götalandsregionens långsiktiga utvecklingsstrategi för transportsystemet sammanställs i
inriktningsunderlaget Regional systemanalys för
transportinfrastrukturen i Västra Götaland. I
systemanalysen lyfts de viktigaste funktionerna
som regionens transportinfrastruktur bör tillhandahålla och utveckla för att uppfylla de mål som är
satta på nationell och regional nivå.
Under år 2019 har en inventering av utredningsbehovet genomförts, och inriktningsunderlaget
från föregående planeringsprocess bedöms i stort
vara aktuell. Det föreligger dock behov av att
utveckla och förankra det regionala inriktningsunderlaget med kunskap från nya kunskapsunderlag:
miljörekommendationer, trafiksäkerhetsanalys och
social hållbarhet.

Transporteffektivt samhälle
Utveckling mot ett mer transporteffektivt
samhälle innebär att trafikarbetet, och därigenom
utsläppen och övrig miljöpåverkan, kan minska
utan att tillgängligheten försämras. Detta
åstadkoms bl.a. genom transporteffektiv samhällsplanering, universell utformning, tillgång till
effektiv, punktlig och tillförlitlig kollektivtrafik,
samordnade godstransporter, överflyttning till
mindre energiintensiva transportsätt och fordon,
ökad fyllnadsgrad, ökad möjlighet till längre och
tyngre tåg, ökad möjlighet till längre och tyngre
lastbilar där överflyttning till järnväg och sjöfart
inte är ett realistiskt alternativ, ruttoptimering,
ökad användning av digitala lösningar och
innovativa lokala och regionala transport- och
mobilitetslösningar. I vissa fall kan transporter
kortas eller ersättas helt. Utveckling och användning av teknisk infrastruktur för virtuella möten
och distansarbete är också ett exempel på hur
trafikarbetet kan minska utan att tillgängligheten
försämras (Klimatpolitiska handlingsplanen prop.
2019/20:65).
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Transportinfrastruktur är inget ändamål i sig, utan
ett verktyg för att möjliggöra andra värden som
exempelvis tillgänglighet till arbetstillfällen vilket
stödjer näringslivets behov/konkurrenskraft.
Tidigare planer har i huvudsak beskrivits utifrån
olika åtgärdsområden som utvecklar infrastrukturen. Ambitionen nu är att tydligare sätta infrastrukturen i sitt sammanhang - hur den bidrar till
ett transporteffektivt samhälle.

Re gion

al inf ra s t r u k tu r p la n
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Nedanstående figur (se Figur 1) syftar till att
illustrera komplexiteten av de förutsättningar som
styr utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen.

Den översta plattformen representerar den
regionala planen och dess syfte i form av
förbättrad tillgänglighet.
(Konkretiseras i arbetet med åtgärdsplaneringen)

I den mittersta plattformen redovisas regionens
långsiktiga viljeinriktning för utvecklingen av
transportsystemet. Utgångspunkten för arbetet
är systemanalysen som tillsammans med nya
kunskapsunderlag ska ge en tydligare inriktning.
(Se kapitel 3. Inriktning)

I basen finns nationella och regionala ramverk i
form av lagar, förordningar, mål och strategier.
(Se kapitel 2. Utgångspunkter)

U tgång s punkte r

Figur 1. Illustration över komplexiteten av de förutsättningar som styr utvecklingen av den regionala
transportinfrastrukturen.
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2 UTGÅNGSPUNKTER

D

et övergripande målet för den nationella transportpolitiken är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela
landet.
Det övergripande målet stöds av två huvudmål:
funktionsmålet (tillgänglighet) och hänsynsmålet
(säkerhet, miljö och hälsa), se Figur 2. Regeringen
har förtydligat att det transportpolitiska funktionsmålet i huvudsak behöver utvecklas inom ramen för
hänsynsmålet för att klimatmålet ska nås och att
utvecklingen inte får ske på bekostnad av människors hälsa och säkerhet. Detta innebär att tillgängligheten bör utvecklas på hänsynsmålets villkor.
Agenda 2030
FN:s agenda 2030 och dess 17
globala mål (med 169 delmål)
omfattar alla politiska områden och
delaktighet och engagemang på
regional nivå är centralt. De regionala målen
ligger till grund för flera av underlagen som
beskrivs i inriktningsunderlaget. Mer information om de globala målen finns här.

Figur 2. De transportpolitiska målen.

Klimatlagen
Klimatlagen är en av tre delar inom ett klimatpolitiskt ramverk som trädde i kraft i januari
2018. De andra delarna är nya klimatmål och ett
klimatpolitiskt råd. Klimatmålet innebär att
Sverige år 2045 inte ska ha några ”nettoutsläpp”
av växthusgaser, för att därefter uppnå ”negativa
utsläpp”.

De transportpolitiska målen utgör ramen för
framtagandet den regionala planen. Nationella
utgångspunkter är även Agenda 2030 och Klimatlagen, se faktarutor. Regionens Vision det Goda
Livet utgör grunden för regionens strategiska
inriktningar. Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland, som bland annat
pekar ut de viktigaste funktionerna i regionens
transportinfrastruktur, utgör basen för kompletteringen tillsammans med de beslutade dokument
som ligger till grund för denna. Andra beslutade
utgångpunkter som berör transportinfrastrukturen
är den Regionala utvecklingsstrategin, Klimat 2030
– Västra Götaland ställer om och Trafikförsörjningsprogram.
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3 INRIKTNING
3.1 REGIONAL SYSTEMANALYS FÖR
TRANSPORTINFRASTRUKTUREN I
VÄSTRA GÖTALAND

P

NATIONELLA MÅL
- Funktionsmål: Tillgänglighet, kapacitet
- Hänsynsmål: Trafiksäkerhet, trygghet
- Klimatmål: Fossilfritt och klimatneutralt

å regional nivå finns flera styrande
dokument som beskriver transportsystemets mål och inriktningar. Västra
Götalandsregionens långsiktiga
utvecklingsstrategi för transportsystemet sammanställs i inriktningsunderlaget Regional systemanalys
för transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
Systemanalysen beslutades av regionstyrelsen år
2016 och utgör basen för det fortsatta arbetet med
den regionala infrastrukturplanen.
Målbilden för transportsystemets utveckling i
Västra Götaland illustreras i nedanstående figur (se
Figur 3). De övergripande målen är formulerade
utifrån kategorierna: Transportsystem, Godstransporter och Persontransporter. De nationella målen
som systemanalysen tar avstamp i är de transportpolitiska målen.

En aktualisering av systemanalysen har gjorts och
förslag till ändringar av två övergripande målformuleringar föreslås. Första ändringen gäller
transportsystemmålet där förslaget är att byta
”ökad tillgänglighet för alla” till ”förbättrad
tillgänglighet”. Den andra ändringen gäller persontransportmålet där förslaget är att byta ”en effektiv
kollektivtrafik för hållbar pendling och ökat
kollektivt resande samt för att stärka regionens
kärnor” till ”andelen hållbara resor ska öka i hela
Västra Götaland” i enlighet med transportförsörjningsprogrammet.

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad
och på landsbygd – förbättrad tillgänglighet

GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet för alla
transportslag

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Figur 3. Uppdaterade mål i Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
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Utifrån ovanstående mål har funktionsmål formulerats och dessa ligger till grund för de prioriterade
funktionerna (se Figur 4). De prioriterade funktionerna beskriver de delar av regionens transportsystem som behöver utvecklas för att nå de nationella

och regionala målen och är indelade i samma
kategorier som speglar målen. Prioritering av
åtgärder inom den regionala infrastrukturplanen
görs med stöd av dessa funktioner, med koppling
till målen.

TRANSPORTSYSTEM
Funktionsmål: En tillförlitlig och stark infrastruktur som möjliggör hållbara
transporter, arbete och boende i hela regionen
Prioriterade funktioner:
• Ett robust och tillförlitligt transportsystem för alla transportslag
• Effektiv rörlighet genom att varje transportslag nyttjas på bästa sätt för både
stad och landsbygd

GODSTRANSPORTER
Funktionsmål: Effektiva, hållbara och välfungerande transportkedjor med fortsatt
utvecklad sjöfart och hamnverksamhet
Prioriterade funktioner:
• Hög kapacitet och tillförlitlighet för effektiv godshantering med huvudsaklig
inriktning på järnväg
• Hög tillgänglighet till Göteborgs hamn från både hav och land
• God tillgänglighet för Vänersjöfarten

PERSONTRANSPORTER
Funktionsmål:
• Attraktivt och hållbart resande i starka stråk mellan regionala och interregionala
knutpunkter
• Storregional/nationell arbetsmarknad med närhet till internationella affärer
Prioriterade funktioner:
• Välfungerande och tillgänglig arbets- och studiependling
• Förbättrad tillgänglighet till noder för näringsliv och turism för alla transportslag
• Säkra tillgängligheten till Landvetter flygplats

Figur 4. Funktionsmål och prioriterade funktioner i Regional systemanalys för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland.
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3.2 KOMPLETTERANDE KUNSKAPSUNDERLAG
Sedan den regionala planen antogs år 2018 har nya
kunskapshöjande analyser tagits fram. Respektive
kunskapsunderlag beskrivs som utmaningar i detta
kapitel och har symboliskt illustrerats i Figur 5
nedan.

Figur 5. Illustration för de kompetterande kunskapsunderlagen: Klimatutmaning, Social utmaning och
Trafiksäkerhetsutmaning
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3.2.1 KLIMATUTMANING:
TRANSPORTINFRASTRUKTURUTVECKLINGEN SKA BIDRA TILL ATT MINIMERA
KOLDIOXIDUTSLÄPP

I systemanalysens utgångspunkt för transportsystemet som helhet lyfts ett fossiloberoende transportsystem fram, vilket är ett långsiktigt mål. Att
minska koldioxidutsläppen i den omfattning som
skulle motsvara det regionala transportarbetets
totala koldioxidutsläpp är inte möjligt även om hela
planen skulle innehålla åtgärder för kollektivtrafik,
gång/cykel och samfinansiering av järnväg. Infrastrukturens utveckling är en av flera pusselbitar för
omställningen till ett fossiloberoende transportsystem. Omställning av drivmedel, teknikutveckling
för energieffektivitet, bebyggelseplanering och
andra styrmedel krävs för att nå målet.
För att den regionala planen ska gå i riktning
mot minskat koldioxidutsläpp förutsetts att
åtgärder som gynnar överflyttning till mer hållbara
transportslag prioriteras i högre grad, där de
geografiska förutsättningarna medger detta.
Fyrstegsprincipen
Fyrstegsprincipen är Trafikverkets arbetsstrategi
som tillämpas för att säkerställa en god resurshushållning och för att åtgärder ska bidra till en
hållbar samhällsutveckling.

1.
Tänk om

2.
Optimera

3.
Bygg om

Koppling till regional infrastrukturplan
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) av den
regionala infrastrukturplanen för åren 2018-2029
är genomförd. De miljöaspekter som behandlas är
kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen och
sorterade under fokusområdena Klimat, Hälsa och
livskvalitet, Landskap samt Resurser tillgängliga
för människan. Av de fyra fokusområdena är det
främst inom fokusområde Klimat som den regionala planen medför risk för påverkan. Inom övriga
områden bedöms planen totalt sett bidra positivt
eller ha viss potential att bidra positivt.
Med anledning av att den regionala planen
motverkar möjligheten till uppfyllelse av klimatmålen har planens miljöeffekter följts upp på uppdrag
av regionfullmäktige. Resultatet finns sammanställt i PM Uppdaterad analys av miljöeffekter, samt
rekommendationer inför kommande revidering av
regional infrastrukturplan, redovisat för BHU
2019-11-19. Analysen av miljöeffekterna överensstämmer i stort med slutsatserna i MKB. Enligt
rekommendationerna, som godkänts av BHU och
därefter regionfullmäktige, bör en övergripande
diskussion föras om hur planen kan förhålla sig till
nationella klimatmål och klimatlagen. Det tas nu
omhand genom detta inriktningsunderlag med
tillhörande dialog under våren 2020.

4.
Bygg nytt

För att nå en större effekt på så kort sikt som fram
till år 2029 skulle åtgärder inom steg 1 och 2
utifrån Trafikverkets fyrstegsmodell kunna bidra,
se faktaruta. Tyvärr medger inte regelverket att
medel i regional infrastrukturplan får nyttjas till
steg 1 och 2 åtgärder som fristående åtgärder, utan
endast i samband med större ombyggnadsprojekt.
Här behöver kommuner och region arbeta gemensamt för att komplettera den regionala planen och
genomföra åtgärder som gynnar en omställning till
hållbara transporter. Detta kan exempelvis vara
åtgärder som underlättar effektivare logistik för
godstransporter, intermodalitet och beteendeförändringar för mer hållbara resval samt åtgärder som
snabbar upp teknik-/bränsleskiftet.

Sveriges mål för transportsystemet
Växthusgasutsläpp från inrikes transporter ska
minska med minst 70 procent senast år 2030
jämfört med år 2010.
En tumregel att reflektera över:
För att planen ska bidra till att minimera
koldioxidutsläpp, baserat på förenklade schablonberäkningar, behöver varje krona som satsas
på åtgärder som gynnar fossilberoende transporter motsvaras av en minst lika stor satsning på
åtgärdsalternativ för kollektivtrafik, cykel eller
järnväg.

Fokus framåt
För regional infrastrukturplan föreslås följande:
Regional infrastrukturplans klimatpåverkan ska
minimeras.
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3.2.2 SOCIAL UTMANING:
ETT INKLUDERANDE TRANSPORTSYSTEM

Transportsystemet har en viktig roll att skapa
förutsättningar för invånarna att delta i samhället
genom att tillgängliggöra dess platser och aktiviteter. Enligt propositionen om de transportpolitiska
målen behöver transportsystemet tillgodose både
näringslivets och medborgarnas skiftande behov av
välfungerande resor och transporter. Behoven
skiftar över länet, geografiskt, mellan stad och
landsbygd, mellan kvinnor och män, personer med
funktionsnedsättning, olika grupper i samhället
och varierar även över tid.
I en delrapport från arbetet med kunskapsunderlaget Relationen mellan transportinfrastruktur
och sociala aspekter av hållbarhet beskrivs och
analyseras den sociala dimensionen av hållbarhet
för det regionala transportsystemet. Analysen tyder
på att grupper som barn och unga, kvinnor, äldre
och ekonomiskt svaga, av olika skäl, har mindre
möjlighet att ta del av den tillgänglighet som
möjliggörs av investeringar i transportinfrastrukturen. Analysen lyfter även att ovanstående grupper
generellt transporterar sig mer med kollektivtrafik
och cykel, samt gör fler kortare resor än starkare
socioekonomiska grupper.
Samtidigt konstateras att bilen i många fall är
det enda alternativet för att kunna ta del av samhällets resurser, speciellt i geografiska områden som
ligger utanför de starka kollektivtrafikstråken.

Fokus framåt
Förutsättningar för att kunna
delta i samhället på ett tryggt och trafiksäkert sätt
bör förbättras för olika grupper och utifrån geografiska förutsättningar. Följande rekommendationer
lyfts för att hantera de sociala aspekterna av hållbarhet i den regionala planen från beslutsfattande till
genomförande:
• Fortsatt bygga kunskap kring den sociala
dimensionen inom transportsystemet
• Säker och trygg tillgänglighet till funktioner med särskild betydelse för barn och
unga
• Gång och cykel samt kollektivtrafik är
fortsatt prioriterade transportslag
För att den regionala planen ska utvecklas mot att
bättre koppla infrastrukturinvesteringar mot de
sociala dimensionen föreslås ambitionen vara:
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen
av ett inkluderande transportsystem där olika
gruppers behov och förutsättningar beaktas och
värderas i planeringen

Koppling till regional infrastrukturplan
Investeringar i cykel- och kollektivtrafik samt
tillgänglighetsanpassning av hållplatser i regional
infrastrukturplan är goda exempel som bidrar till
social hållbarhet. Det finns behov av ytterligare
studier för att ge en tydligare inriktning för
framtida åtgärdsval.

Vad är barnkonventionen?
Barnkonventionen är ett rättsligt bindande internationellt avtal som slår fast att barn är individer med
egna rättigheter, inte föräldrars eller andra vuxnas ägodelar. Den innehåller 54 artiklar som alla är lika
viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grundläggande principer som alltid ska beaktas när det
handlar om frågor som rör barn:
2

3

6

12

Alla barn har samma rättigheter

Barnets bästa ska beaktas vid alla

Alla barn har rätt till liv och

Alla barn har rätt att uttrycka sin

och lika värde

beslut som rör barn

utveckling

mening och få den respekterad
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3.2.3 TRAFIKSÄKERHETSUTMANING:
REGIONAL NOLLVISION

Regeringens målsättning ”nollvisionen” innebär att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken.
Det nuvarande etappmålet innebär att antalet
omkomna och allvarligt skadade ska halveras
respektive minskas med 25 procent mellan år 2007
och 2020. Sedan framtagandet av nollvisionen har
antalet omkomna och allvarlig skadade minskat,
dock inte i den takt som behövs för att nå etappmålet enligt gällande tidplan.
I en delrapport från arbetet med kunskapsunderlag Trafiksäkerhetsutveckling 2009–2018,
beskrivs och analyseras trafiksäkerhetssituationen i
Västra Götaland. Analyserna visar att en majoritet
av alla allvarliga olyckor i Västra Götaland sker på
det regionala vägnätet. Cirka hälften av olyckorna
med omkomna och allvarligt skadade på regionala
vägnätet sker på de lågtrafikerade vägarna, särskilt
på det så kallade mindre vägnätet (vägnummer
högre än 500). Det mindre vägnätet är mycket
omfattande och består av cirka 900 mil väg.
Samtidigt konstateras att den största andelen
allvarligt skadade i trafikolyckor är oskyddade
trafikanter (gående och cyklister). Antalet omkomna och svårt skadade har minskat på det kommunala vägnätet. Samma positiva utveckling noteras
inte på det regionala vägnätet. Västra Götalandsregionen har höga ambitioner för en ökad cykling
vilket återspeglas i Strategi för ökad cykling i Västra
Götaland. I strategin är trafiksäkerhetshöjande
åtgärder prioriterade.

Regeringens höjda ambitionsnivå för arbetet
med trafiksäkerhet
13 februari 2020
Etappmålet innehåller en halvering av antalet
omkomna till följd av trafikolyckor inom
vägtrafiken, sjöfarten, och luftfarten. Även
antalet omkomna inom bantrafiken ska halveras,
och dessutom ska antalet allvarligt skadade inom
samtliga trafikslag minska med minst 25 procent.
Målet ska vara uppfyllt till 2030. Därmed
omfattas alla trafikslag av målet, som även är
tidsatt.

Koppling till regional
infrastrukturplan
I regional infrastrukturplan finns medel för
trafiksäkerhetshöjande åtgärder både på de kommunala och regionala vägnäten. Trafiksäkerhet har
en central roll i genomförandet av beslutade
åtgärder, och ingår även i effektbedömning inför
beslut om infrastrukturinvesteringar. Trafiksäkerhetshöjande åtgärder är ofta av betydelse för såväl
gods- som persontransporter.
Fokus framåt
Att förbättra trafiksäkerheten för samtliga trafikanter är viktigt, och har bäring på flera av de globala
målen i Agenda 2030. Med stöd i kunskapsunderlaget ges följande rekommendationer:
• Öka kunskapen om, samt prioritera, trafiksäkerhetsåtgärder för det lågtrafikerade vägnätet
• Fortsatt satsning på trafiksäkerhetshöjande
åtgärder för oskyddade trafikanter
Ambitionen för den regionala planen föreslås följa
den nationella nollvisionens målsättning. Regeringen har en ny högre ambition med ett etappmål
enligt faktaruta. Ett regionalt etappmål föreslås
enligt nedan:
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett regionalt etappmål omräknat
utifrån Västra Götalands förutsättningar.
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4 MED HELHETEN I FOKUS

D

en regionala infrastrukturplanen är ett
verktyg för att utveckla tillgängligheten
för både gods- och persontransporter.
Utgångspunkten är att transportslagen
ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt
stödja efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets förutsättningar och uppfylla de transportpolitiska målen.
Utvecklingen av infrastrukturen ska stödja
• Godstransporter: att vara en internationellt
och nationellt ledande hållbar logistikregion
med utvecklad intermodalitet för alla transportslag
• Persontransporter: andelen hållbara resor ska
öka i hela Västra Götaland
Baserat på systemanalysens målsättningar och
utifrån de nya kunskapsunderlagen föreslås transportinfrastrukturen utvecklas utifrån följande
principer:
• Regional infrastrukturplans klimatpåverkan
ska minimeras.
• Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett inkluderande transportsystem där
olika gruppers behov och förutsättningar
beaktas och värderas i planeringen
• Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett regionalt etappmål omräknat
utifrån Västra Götalands förutsättningar.

Det övergripande målet för den regionala
infrastrukturplaneringen är :
Ett fossiloberoende transportsystem med
möjlighet till goda livsmiljöer i stad och på
landsbygd - förbättrad tillgänglighet.
Planeringen ska göras utifrån ett helhetsfokus som
möjliggör synergieffekter vid val av åtgärder, vilket
kan beskrivas som att tillgängligheten ska förbättras på klimatets villkor samt bidra till goda livsmiljöer i stad och land. Hur möjliga synergier kan
uppnås behöver beaktas från problemformulering
och alternativgenerering till fastställande av planen.
Regionens varierade geografiska och demografiska förutsättningar innebär att olika åtgärdskombinationer behöver göras på olika platser, med olika
tyngd för respektive inriktning, för att nå en hög
måluppfyllelse. Till exempel sker det stora antalet
olyckor på det mindre vägnätet, oftast i landsbygdsmiljö, medan potential för överflyttning till
kollektivtrafik främst gäller starka pendlingsstråk
och stadsmiljöer.
Utifrån erfarenhet av genomförandet av regional
infrastrukturplan behöver kommande åtgärdsplanering anpassas så att känsligheten mot underförbrukning av medel minskar (se bilaga 1 Effektivare
genomförande).

TRANSPORTSYSTEM
Ett fossiloberoende transportsystem med möjlighet till goda livsmiljöer i stad
och på landsbygd – förbättrad tillgänglighet
GODSTRANSPORTER
Att vara en internationellt och
nationellt ledande hållbar
logistikregion med utvecklad
intermodalitet för alla transportslag

PERSONTRANSPORTER
Andelen hållbara resor ska öka i
hela Västra Götaland

Regional
minimeras.
Regionalinfrastrukturplans
infrastrukturplansklimatpåverkan
klimatpåverkanska
ska
minimeras
Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen av ett inkluderande
Regional infrastrukturplan
stöttar utvecklingen
av ett inkluderande
transportsystem
där olika gruppers
behov och förutsättningar
transportsystem
där iolika
gruppers behov och förutsättningar
beaktas
och värderas
planeringen
beaktas och värderas i planeringen
Regional infrastrukturplan bidrar till Nollvisionen med ett regionalt
Regional infrastrukturplan
bidrar Götalands
till Nollvisionen
med ett regionalt
etappmål
omräknat utifrån Västra
förutsättningar
etappmål omräknat utifrån Västra Götalands förutsättningar.
Figur 6. Mål för den regionala infrastrukturplaneringen.
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BILAGA 1 EFFEKTIVARE GENOMFÖRANDE

E

n ordinarie revideringsprocess inkluderar nya ekonomiska ramar och en
förlängning av planens tidsperiod med
fyra år. Kompletteringen som regionen
behöver göra nu är begränsad då den genomförs
inom samma tidsperiod och ekonomiska ramar som
gällande regional infrastrukturplan (2018 – 2029).
Detta påverkar möjligheten att göra större inriktningsförändringar med kommande komplettering.
Ambitionen är att inriktningsunderlaget ska verka
över tid och ge bra grund, ökad kunskap och en
inriktning som består även inför framtida revideringar av den regionala infrastrukturplanen.
Under genomförandet av gällande regional
infrastrukturplan har de namngivna objekten
tenderat att dra ut på tiden. Detta påverkar hur
mycket av det årliga anslaget som förbrukas. Trots
en medveten ökning och tidigareläggning av
mindre, mer flexibla, åtgärder kommer planen att
ha en underförbrukning av medel för de första fyra
åren. Upparbetningen motsvarar cirka 85 procent
av budget. Värt att notera är att tidsförlängningar
ofta medför att objekt ökar i kostnad, vilket kan ta
en betydande del av de inom ramen för aktuell
kompletterings tillgängliga medel i anspråk.
Planen innehåller investeringar främst för
regionala vägar och kollektivtrafikanläggningar.
Åtgärder över 25 mnkr beslutas i samband med
revidering/komplettering av planen, vilket normalt
sker vart fjärde år. För ett bättre genomförande har
det varit positivt att löpande kunna ta beslut om
mindre åtgärder (under 25 mnkr) mellan revideringarna. Detta belopp har allt oftare visat sig skapa
begränsningar då många (även relativt små) åtgärder tenderar att överstiga angiven nivå. En höjd
beloppsgräns bedöms önskvärd för att underlätta
genomförandet. En eventuell förändring av detta
belopp kan dock tidigast ske i samband med nästa
revidering av nationell transportinfrastrukturplan.
Kommande plan bör anpassas så att känsligheten
mot underförbrukning av medel minskar.

Vid de senaste revideringarna har ambitionen varit
att lämna de sista fyra åren öppna för att på så sätt
möjliggöra en mer flexibel och anpassningsbar
hantering av åtgärderna. Syftet har också varit att
hålla planen aktuell och inte vara låst i tolv år
gamla beslut. Detta har dock visat sig minska
möjligheterna till att hålla igång produktionen då
det inte finns något alternativt objekt att tillgå när
pågående objekt blir senarelagda. Att helt ”fylla”
planen med namngivna åtgärder innebär samtidigt
att eventuella framtida behov att ändra inriktning
blir svårare. En avvägning behöver göras i kommande åtgärdsplanering avseende namngivna
åtgärder.
Ett annat alternativ kan vara att öka med fler
flexibla, mindre, åtgärder/åtgärdspotter som är
lättare att anpassa. Även mindre åtgärder tar
relativt lång tid att starta upp, men är samtidigt
mindre resurskrävande. Det blir därmed enklare att
starta upp nya åtgärder om pågående åtgärder skulle
stanna av.
Sannolikt är en kombination av både fler
namngivna åtgärder och en utökning av åtgärdspotter bästa sättet att göra planen mer robust. I denna
komplettering är dock både tidsramen och det
ekonomiska utrymmet relativt begränsat. Dessutom med hänvisning till den relativt korta tid som
kompletteringen avser kommer det medföra
svårigheter att hinna påbörja arbetet med större
åtgärder.

RAPPORTEN KAN LADDAS NER PÅ
WWW.VGREGION.SE/REGIONALPLAN
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Tjänsteutlåtande
Datum 2020-03-16
Diarienummer RS 2019-08293

Västra Götalandsregionen
Koncernkontoret
Handläggare: Max Falk
Telefon: 0704-700588
E-post: max.falk@vgregion.se

Till beredningen för hållbar utveckling

Information om inriktningsdokument inför
komplettering av regional
transportinfrastrukturplan 2018-2029
Förslag till beslut
1. Beredningen för hållbar utveckling noterar informationen

Sammanfattning av ärendet
Regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029 behöver kompletteras för att få ett
jämnt och effektivt genomförande för hela perioden. En aktualisering av regional
systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland har gjorts som tillsammans
med nya kunskapsunderlag föreslås bli förslag till inriktningsunderlag för utveckling av
transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
Kommande komplettering är en mindre justering inom gällande ramar, både tidsmässigt
och ekonomiskt, och ambitionen är att förslaget till inriktningsunderlag även ska ligga till
grund för kommande planer.
Förslag till inriktningsunderlag är ingången i dialogen med kommunalförbunden under
perioden fram till sommaren. De synpunkter som framkommer under dialogen beaktas
och eventuella justeringar av inriktningsunderlaget kan bli aktuella inför slutligt
ställningstagande under beredningen för hållbar utvecklings sammanträde i september
2020.
Utifrån inriktningsunderlaget påbörjas sedan åtgärdsplaneringen till hösten/vintern
2020.

Fördjupad beskrivning av ärendet
Komplettering av regional transportinfrastrukturplan 2018-2029

Gällande regional transportinfrastrukturplan sträcker sig över perioden 2018 – 2029
och i slutet av perioden finns ospecificerade medel. Nu när revidering av nationell
Postadress:
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462 80 Vänersborg
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010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se
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Datum 2020-03-16
Diarienummer RS 2019-08293
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plan har skjutits fram behöver regional infrastrukturplan specificeras för hela
perioden för att Trafikverket ska kunna hålla en jämn produktionstakt och bra
resursplanering. Västra Götalandsregionen (VGR) behöver därmed komplettera
gällande regional plan.
Förslag till inriktningsunderlag

Den regionala systemanalysen som togs fram 2016 är ett inriktningsdokument
som pekar ut de viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur.
Systemanalysen utgör samtidigt underlag för den regionala inriktningsplaneringen
och de prioriteringar av åtgärder som sker i arbetet med en regional
transportinfrastrukturplan. En aktualisering av systemanalysen har gjorts och
förslag till ändringar av två övergripande målformuleringar föreslås. I övrigt är
förslaget att inriktningsunderlaget även ska ligga till grund för kommande planer.
På global och nationell nivå har det dessutom tillkommit ett antal nya lagar och
avsiktsförklaringar som nämns i inriktningsunderlaget. Sedan systemanalysen
antogs har regionens klimatstrategi Klimat 2030 reviderats. Dessutom pågår
revidering av en del regionala strategiska dokument där
trafikförsörjningsprogrammet och den regionala utvecklingsstrategin bör nämnas
särskilt.
Utöver aktualiseringen av systemanalysen har under 2019 tre kunskapsunderlag
tagits fram: miljörekommendationer, social hållbarhet och trafiksäkerhetsanalys.
Redogörelser från dessa tre kunskapsunderlag presenterades på BHU under 2019.
I inriktningsunderlaget redovisas förslag till regionens långsiktiga viljeinriktning
för utvecklingen av transportsystemet där de nya kunskapsunderlagen har
beaktats. Fokus ligger på att verka för en bättre helhet genom att eftersträva
synergieffekter mellan mål, samt ett effektivt genomförande av den regionala
transportinfrastrukturplanen. Ambitionen är att underlaget ska ge bra grund, ökad
kunskap och en inriktning inför framtida revideringar av den regionala
transportinfrastrukturplanen.
För att invånarnas vardagsresor samt näringslivets transporter ska fungera
tillfredställande är det viktigt att satsningar i Västra Götaland tillkommer såväl
storstadsområdena samt landsbygden.
Koncernkontoret
Helena Lundberg Nilsson
Regionutvecklingsdirektör

Ulrika Bokeberg
Kollektivtrafik- och infrastrukturchef

Datum 2020-03-16
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Protokoll från beredningen för hållbar utveckling, 2020-03-24

§ 10
Information om inriktningsdokument inför komplettering av
regional transportinfrastrukturplan 2018-2029
Diarienummer RS 2019-08293
Beslut

1. Beredningen för hållbar utveckling noterar informationen
Sammanfattning av ärendet

Regional transportinfrastrukturplan för åren 2018-2029 behöver kompletteras för att få ett
jämnt och effektivt genomförande för hela perioden. En aktualisering av regional
systemanalys för transportinfrastrukturen i Västra Götaland har gjorts som tillsammans
med nya kunskapsunderlag föreslås bli förslag till inriktningsunderlag för utveckling av
transportinfrastrukturen i Västra Götaland.
Kommande komplettering är en mindre justering inom gällande ramar, både tidsmässigt
och ekonomiskt, och ambitionen är att förslaget till inriktningsunderlag även ska ligga till
grund för kommande planer.
Förslag till inriktningsunderlag är ingången i dialogen med kommunalförbunden under
perioden fram till sommaren. De synpunkter som framkommer under dialogen beaktas
och eventuella justeringar av inriktningsunderlaget kan bli aktuella inför slutligt
ställningstagande under beredningen för hållbar utvecklings sammanträde i september
2020.
Utifrån inriktningsunderlaget påbörjas sedan åtgärdsplaneringen till hösten/vintern
2020.
Beslutsunderlag
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Max Falk, max.falk@vgregion.se, för kännedom

Justerare:

Justerare:

Justerare:

Rätt utdraget intygar:

Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören, tagna under 2019/2020
Projekt

Innovationskapacitet för landsbygd - förstudie för utveckling av Innovationsplatform Dalsland
Förstudie: Dans för hälsa
Förstudie: Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal
Bohuslän berättar - mer
Fyrbodals nya cirkusnav - nära kust och hav! Obs, avslag på ansökan!
Förstudie: Mötet mellan konst och kulturarv i Tanum - metodutveckling

Ägare

Not Quite ek förening
Danspoolen, Vänersborgs kommun
Fyrbodals Kommunalförbund
Tingsby kommunikation AB
Reinos Vänner - Bohusläns cirkussällskap
Tanums Kommun

Tiotusenbitarspusslet - En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengerfors bruk,

Not Quite (ekonomisk förening)

Bygdedräkt för Catwalk
Förstudie: Pilotprojektet Flätan

Melleruds Kommun
Kulturskolan, Uddevalla kommun

Beslutat RTV

150 000
150 000
150 000
200 000
1 000 000
150 000

Sign

JL
JL
JL
JL
JL
JL

tidigare beslut enl
ovan men nu ökad
medfinansiering,
samt förlängd
projekttid pga
Corona. JL
Återkallande av
tidigare beviljad
ansökan JL
150 000 JL

Dnr nr

2020-1010
2020-1011
2020-1012
2020-1013
2020-1014
2020-1016

Datum

2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16
2020-04-16

2020-1046 2020-05-18

2020-1047 2020-05-18
2020-1048 2020-05-18

Beslut avseende avtal på delegation av förbundsdirektörren, enligt delegationsordning beslutad i direktionen den 20 september 2018
Avtal
Inga nya sedan direktionsmötet den 7 maj 2020.

Part

Sign Dnr nr

Datum

SAMVERKANSAVTAL NATURBRUKSUTBILDNING
Mellan Västra Götalandsregionen, nedan kallad VGR, och .............………….... kommun,
nedan kallad kommunen, träffas följande Samverkansavtal om Naturbruksutbildning.
Utgångspunkt
De gröna näringarna är en mycket viktig del av näringslivet i Västra Götaland. Parterna
känner stort ansvar för näringens tillväxt och utveckling. En modern och attraktiv
gymnasieutbildning är av stor vikt så att sysselsättning och kompetensförsörjning kan
upprätthållas och utvecklas.
Parterna konstaterar att det är primärkommunen som har ansvaret för gymnasieutbildning.
Parterna noterar också att det har tillkommit flera fristående skolor i länet som erbjuder
naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan.
VGR har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49 kommunerna
varit huvudman för naturbruksutbildningarna i Västra Götaland. De tidigare avtalen och det
här aktuella samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att ett
landsting/region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma
lagrum för sin verksamhet som en kommun.
Det är parternas avsikt att med förtroende, transparens och tillit gemensamt arbeta för en
fortsatt positiv utveckling av samarbetet med gymnasieskolans naturbruksprogram.
Verksamheten ska kännetecknas av framtidsinriktade och uppdaterade utbildningar där
digital teknik, modern pedagogik och entreprenörsskap ges stort utrymme.
Omfattning
Samverkansavtalet innebär att kommunen uppdrar till VGR att vara skolhuvudman i
skollagens mening med ansvar för naturbruksprogrammet inom gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan och kommunal vuxenutbildning. Avtalet avser elever som är
folkbokförda i kommunen.
Samverkansavtalet omfattar naturbruksprogram inom gymnasieskola, gymnasiesärskola
och kommunal vuxenutbildning inom naturbruksområdet. Inom gymnasieskolan omfattar
avtalet även programinriktat individuellt val, yrkesintroduktion samt lärlingsutbildning
inom naturbruk.
Kommunen förbinder sig att till VGR samt till den gemensamma samverkansorganisationen
redovisa om man kommer att anordna naturbruksutbildning i egen regi eller teckna
samverkansavtal om sådan utbildning med annan kommun eller landsting/region
Antagning
Kommunen ansvarar för att grundläggande information om de utbildningar som
samverkansavtalet omfattar lämnas till såväl grund- och grundsärskolans elever som
kommunens övriga invånare. Kommunen ska erbjuda naturbruksgymnasierna möjlighet att
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delta i kommunens olika informations- och marknadsaktiviteter inför gymnasievalet på
samma villkor som övriga anordnare av gymnasieutbildningar.
VGR ansvarar för antagning av elever/studerande till de utbildningar som omfattas av
avtalet. Parterna är överens om att utveckla ett integrerat och synkroniserat
antagningssystem i syfte att underlätta för sökande och administration, utan att detta avtal
behöver omförhandlas.
För ungdomselever som skall börja i VGRs naturbruksutbildningar förbinder sig kommunen
att, om sekretess inte hindrar detta, överlämna information om de elever som har haft
behov av extra stödinsatser och om de elever som har haft dokumenterad hög frånvaro.
Verksamhetens finansiering
Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt programinriktat individuellt val (IMPRO),
yrkesintroduktion (IMYRK) och lärlingsutbildning inom naturbruk.
Kommunen förbinder sig att till VGR erlägga interkommunal ersättning (IKE) för de elever
från kommunen som finns i utbildning i något av VGR:s naturbruksprogram
avstämningsdagarna det aktuella läsåret. Datum för avstämning är den 15 september för
höstterminen och den 15 februari för vårterminen. Elever som börjar efter
avstämningsdatum har avstämningsdag den femte undervisningsdagen och kommunen
debiteras vid nästkommande månadskifte.
VGR förbinder sig att inom 14 dagar lämna rapport om elevs avbrutna studier. Kommunen
förbinder sig att erlägga ersättning för hela terminen för elev som avbryter utbildningen
efter avstämningsdagen om rapport om detta har lämnats i överenskommen ordning. I
annat fall erläggs ersättning för faktisk tid i utbildningen. För elever som avbryter sina
studier mellan den 15 september och den 15 oktober samt mellan den 15 februari och 15
mars betalar kommunen endast halva terminskostnaden.
Kommunens betalningsansvar för elever i påbörjade utbildningar och för i utbildning
antagna elever kvarstår till dess eleven fullföljt sin utbildning om detta avtal upphör att
gälla.
Ersättningen betalas terminsvis efter faktura från VGR. Betalningsvillkor är 30 dagar efter
mottagen faktura. VGR förbehåller sig rätten att ta ut dröjsmålsränta vid försenad
betalning.
Kommunen svarar för kostnaden för resor mellan bostad och skola belägen inom Västra
Götaland för de gymnasieelever som är under 20 år i de fall inackorderingstillägg inte utgår.
Kostnader för utbildning förlagd på annan plats eller annan tid än ordinarie skola bekostas
av anordnande skola och regleras i självkostnadspriset i enlighet med bilaga 2.

För elever som är folkbokförda i kommunen och som genomgår naturbruksutbildning i
annat län svarar kommunen för den del av kostnaden som motsvarar den kostnad
kommunen skulle ha haft om eleven gått på någon av VGR:s naturbruksgymnasier. VGR
erlägger resterande del av kostnaden till kommunen efter faktura som skall vara VGR
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tillhanda senast 30 dagar efter det att kommunen betalat interkommunal ersättning till
anordnande skolhuvudman.
Utgångspunkten för den interkommunala ersättningen (IKE) som kommunen betalar till
VGR är ett självkostnadsbaserat pris, beräknat enligt bilaga 2, som årligen beslutas av
Naturbruksstyrelsen efter samråd mellan VGR och kommunerna i den gemensamma
samverkansorganisationen. Kommunen ska svara för 50% av kostnaden och VGR ska svara
för 50% av kostnaden.
Självkostnadspriset för naturbruksprogrammet justeras årligen och ska avse ett pris för
varje av naturbruksprogrammets olika inriktningar. Den gemensamma samverkansorganisationen ska fastställa när priset ska överenskommas så att parterna kan budgetera
sin verksamhet.
Ersättningen till VGR ska beräknas utifrån det självkostnadspris, baserat på en effektiv och
rationell organisation med hög kvalitet och god ekonomisk hushållning, som VGR har för
verksamheten. För att uppnå transparens och tydlighet ska verksamheten bedrivas som en
egen resultatenhet med egen resultaträkning. Gymnasieverksamheten ska redovisa eget
kapital där eventuella över- och underskott balanseras mellan verksamhetsåren.
VGR ska varje år senast den 1 mars till den gemesamma samverkansorganisationen, i ett
bokslut med resultaträkning redovisa de ekonomiska förhållandena för verksamheten.
Gymnasiesärskola inom naturbruk
Kommunen betalar en enhetlig ersättning för alla elever i gymnasiesärskolan och har fullt
ansvar för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.
Utbildning på gymnasiesärskolans individuella program med inriktning mot naturbruk kan
erbjudas efter särskild överenskommelse. Kommunen svarar för alla kostnader för resor och
boende. Vid behov av extraordinära stödinsatser träffas överenskommelse i varje enskilt
fall.
Vuxenutbildning
VGR förbinder sig att erbjuda vuxenutbildning inom de gröna näringarna. Förslag på
utbildningar ska presenteras till den gemesamma samverkansorganisationen och vara
geografiskt fördelad över hela Västra Götaland.
Naturbruksgymnasierna kan lämna anbud på Yrkesvuxutbildningar till kommunerna.
Kommunen betalar ersättning för elever i vuxenutbildningen och har fullt betalningsansvar
för alla kostnader på samma sätt som gäller för beräkning av självkostnadspriset för
naturbruksprogrammet i gymnasieskolan.
VGR beslutar om sin organisation för vuxenutbildningen och kan för denna verksamhet
tillföra ett ägarbidrag.
Innan studerande antas till utbildning ska VGR till hemkommunen redovisa kostnaderna för
utbildningen och det är hemkommunen som beslutar om ersättning för kostnaderna ska
utgå.
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Ledning och styrning
Detta avtal förutsätter en gemensam ledning och styrning av verksamheten och som ska
kännetecknas av öppenhet, transparens och ett gemensamt ansvarstagande, utan att
VGR:s ansvar som skolhuvudman begränsas. Regionutvecklingsnämnden är beställarnämnd
till naturbruksstyrelsen.
Gemensam ledning och styrning ska ske på följande sätt:
1. Ett partsgemensamt Politiskt Samråd Naturbruk etableras där kommunerna har fem
representanter och VGR har fem representanter. Samrådets uppgift är att svara för
övergripande avtalsuppföljning samt diskussion om årsredovisning och budget för
verksamheten. Samrådet kan besluta om eventuella ändringar och tillägg i avtalets
bilagor utan att detta huvudavtal måste omförhandlas. Samrådet träffas två gånger
per år.
2. Ett partsgemensamt Ledningsråd Naturbruk skapas där kommunerna har fem
representanter och VGR har fem representanter. Ledningsrådet uppgifter är löpande
arbete med frågor som planering, dimensionering, kvalitet och uppföljning av
resultat. Ledningsrådet ska bereda ärenden till styrgruppen. Ledningsrådet träffas
en gång per kvartal. Ledningsrådet kan tillsätta särskilda arbetsgrupper för olika
sakområden som behöver utredas.
VGR svarar för administrativt stöd till de båda ledningsorganen.
Gemensamt utvecklingsarbete
Parterna är överens om att utveckla rutiner för hur olika utvecklingsfrågor ska hanteras. Det
kan gälla etablering av nya utbildningar, förändring av utbudspunkter m.m.
Tvister
Tvist i anledning av detta avtal löses i första hand genom lokala förhandlingar. Om parterna
inte kommer överens, ska medling ske i BHU-presidiet mellan VGR och VästKom.
Avtalstid
Parterna vill pröva ovanstående avtalsmodell med ett tidsbegränsat avtal men intentionen
ska vara ett långsiktigt samarbetsavtal som kan gälla tillsvidare.
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022.
En utvärdering av avtalet och samverkansformen ska ske efter två år och parterna ska
senast 2021-12-31 bestämma om ett nytt tillsvidareavtal ska träffas när detta avtal löper ut.
Om det under avtalstiden fattas beslut på nationell nivå som väsentligt ändrar
förutsättningarna för detta avtal skall parterna uppta förhandlingar.

Detta avtal är upprättat i två exemplar där parterna har tagit var sitt.
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För Västra Götalandsregionen

För kommunen

__________________________

___________________________

Johnny Magnusson

Namnförtydligande

Regionstyrelsens ordförande

___________________________

__________________________

Ann-Sofi Lodin

Namnförtydligande

Regiondirektör
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Bilaga 1 till samverkansavtal naturbruk.
Styrning och ledning
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och
förbinder sig att bidra till detta i en konstruktiv dialog.

Politiskt Samråd Naturbruk
Syftet med gruppen politiskt samråd naturbruk är att på övergripande och strategisk nivå samordna
insatser för naturbruksutbildning och kompetensförsörjning för de gröna näringarna. Till detta
kommer att övervaka, följa upp och vårda samverkansavtalet mellan Västra Götalandsregionen och
de 49 kommunerna kring naturbruksutbildning samt kunna diskutera resurssättning av
verksamheten.
Gruppen skall vara en arena för ett gemensamt ansvarstagande för naturbruks-utbildningarnas
utveckling på strategisk nivå, utan att inkräkta på skollagens krav på huvudmannaskap som bärs av
Västra Götalandsregionen.

Politiskt Samråd Naturbruk
Uppdrag: Politiskt samråd naturbruk skall
•
•
•

•

•

Främja samverkan mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner inom området.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden och kommunerna kring
strategisk inriktning för berörda verksamheter.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden kring den självkostnad som
ligger till grund för budget och interkommunal ersättning. Samråd kring
naturbruksprogrammets ekonomi ska alltså ske innan Regionutvecklingsnämnden
fastställer budgetramarna till Naturbruksstyrelsen.
Lämna rekommendationer till Regionutvecklingsnämnden rörande budget, resultat och
andra ekonomiska förhållanden inför nämndens fastställande av uppdrag till
Naturbruksstyrelsen.
Ansvara för regelbunden uppföljning av samverkansavtalet.

Arbetsordning
•
•
•

Gruppen består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra Götalandsregionen och
kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och sammankallar till möten.
Gruppen möts i regel två gånger per år i samband med budget och verksamhetsplanering
samt årsredovisning och uppföljning.
Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
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Ledningsrådet för naturbruk
Syftet med ledningsrådet är att bistå det politiska samrådet samt att utgöra ett forum för
diskussioner kring länsgemensamma verksamhetsfrågor rörande naturbruksutbildning och
kompetensförsörjning för de gröna näringarna.

Ledningsrådets uppdrag
•
•

Ledningsrådet bereder frågor till politiskt samråd naturbruk.
Ledningsrådet utgör ett forum för diskussioner om samverkan och verksamhetsutveckling
till gagn för elever, naturbruksförvaltningen och kommunerna, till exempel
marknadsföringsfrågor, digitalisering, antagning med mera.

Arbetsordning
•

•
•
•

Ledningsrådet för naturbruk består av 5 + 5 ledamöter från vardera Västra
Götalandsregionen och kommunerna. Västra Götalandsregionen är ordförande och
sammankallar till möten.
Gruppen möts i regel fyra gånger per år, en gång per kvartal.
Västra Götalandsregionen bistår gruppen med administrativt stöd.
Ledningsrådet kan vid behov skapa olika arbetsgrupper för att lösa uppgifter. Parterna
förutsätts delta i dessa.

Noteringar
•
•

Det noteras att det kan finnas behov av samordning, t ex på delregional eller annan nivå, som
inte hanteras i ovan beskrivna strukturer.
Det noteras att båda parters representanter har ett ansvar för förankring och återkoppling i de
egna organisationerna.
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Bilaga 2 till Samverkansavtal naturbruksutbildning rörande
verksamhetens finansiering.
Denna bilaga gäller Naturbruksprogrammet på ungdomsgymnasiet samt
programinriktat individuellt val (IMPRO), yrkesintroduktion (IMYRK) och
lärlingsutbildning inom naturbruk.
Parterna är överens om att dessa former för samarbete behöver utvecklas under arbetets gång och
förbinder sig att bidra till det i en konstruktiv dialog.

Beräkning av självkostnadspris
Naturbruksförvaltningen beräknar grundpriset för respektive inriktning enligt de regler
gymnasieförordningen förskriver enligt 13 kap. I 3 § gymnasieförordningen ingår följande
kostnadsslag i grundbeloppet.
1. Undervisning: kostnader för skolans rektor och andra anställda med ledningsuppgifter, skolans
undervisande personal, stödåtgärder till elever, arbetslivsorientering, kompetensutveckling av
personalen och liknande kostnader.
2. Lärverktyg: kostnader för läroböcker, litteratur, datorer, maskiner som används i undervisningen,
skolbibliotek, studiebesök och liknande kostnader.
3. Elevhälsa: kostnader för sådan elevhälsa som avser medicinska, psykologiska eller psykosociala
insatser.
4. Måltider: kostnader för livsmedel, personal, transporter och därmed sammanhängande
administration och liknande kostnader.
5. Administration: administrativa kostnader ska beräknas till självkostnad.
6. Lokalkostnader: kostnader för hyra, drift, inventarier som inte är lär verktyg och kapital i form av
ränta på lån och liknande, dock inte kostnader för amortering.
Beräkningen genomförs årligen i samband med att budgeten är fastställd för kommande
verksamhetsår.
• Naturbruksförvaltningen bedriver utöver gymnasium även vuxenutbildning och
kompetenscentrum för de gröna näringarna. Det innebär att de olika verksamheterna delar
på gemensamma kostnader. Kostnaderna fördelas med hjälp av bland annat respektive
verksamhets elevveckor och faktisk förbrukning.
• Kostnader för internat ingår inte i beräkningen av självkostnadspris. Utan faktureras
separat.
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Ekonomisk uppföljning
Naturbruksförvaltningen lämnar ekonomiska rapporter för uppföljning samt för att ge en
rättvisande bild hur verksamheten utvecklas. Förutom rapportering till Regionutvecklingsnämnden
följs dessa upp enligt nedanstående tabell.

Aktivitet
Årsrapport/bokslut
föregående år
Delårsrapport och
budgetindikator
Naturbruksstyrelsen
sammanträden
Politisk samrådsgrupp
Ledningsråd

Jan

Feb

Mar

Apr

Maj

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

X
X

X

Dec

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

Hantering av gymnasieverksamhetens över- och underskott
Naturbruksförvaltningen lämnar en ekonomisk rapport senast den 1 mars för föregående år.
Ledningsrådet (enligt bilaga 1) förbereder en rekommendation till Naturbruksstyrelsen hur ett
överskott eller underskott ska hanteras baserat på de behov verksamheten ser framåt.
Gymnasieverksamhetens resultat balanseras över åren och särredovisas under
Naturbruksförvaltningens egna kapital. Detta förutsätter ett beslut om undantag från VGR:s
regelverk för hantering av eget kapital.
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Informationsdag om gemensamma
strategier för Västra Götaland
Beredningen för hållbar utveckling (BHU) och Politiskt samrådsorgan (SRO) bjuder
den 7 oktober in till en gemensam informationsdag och samtal med fokus på hur
kommunerna och Västra Götalandsregionen samverkar inom områdena regional
utveckling och hälso- och sjukvård.
Målgrupp: Kommunstyrelsens ordförande, oppositionsråd och kommundirektör
När: 7 oktober kl. 10.00 – 16.00, fika finns från 9.30
Plats: Göteborg
Mer information om program och anmälningsmöjligheter kommer i augusti.
För frågor: Maria Berhe, maria.berhe@vgregion.se

Varmt välkomna!

Johnny Magnusson
Ordförande BHU
Västra Götalandsregionen

Axel Josefson
Ordförande Västkom
Göteborgsregionens
kommunalförbund

Kent Lagrell
Ordförande SRO
Göteborgsregionens
kommunalförbund

Datum: 2020-06-04

Det finns ingen väg till demokrati. Demokratin är vägen.
Det finns ibland ett till synes odemokratiskt förfaringssätt i politikens Sverige.
I snart 30 år har Sotenäs kommun stridit för en förbättring av vägarna 162, 171, 174,
sträckningen Gläborg (E6), Hunnebo Lera och Kungshamn som går genom
kommunerna Munkedal, Lysekil samt Sotenäs. Denna vägsträckning har nu hamnat
högst upp, i topp, den är näst på tur i den namngivna prioriterade lista över vägprojekt i
regionen- och som vi har väntat!
Väg 171 ligger delvis under havsnivå (översvämningar), har passager där tyngre trafik,
som bussar, lastbilar och utryckningsfordon, inte kan mötas och på vissa sträckor räcker
inte bärigheten till. Med andra ord, det är en icke hållbar väg.
Vi har även trätt tillbaka under denna tid, då vi har tyckt att andra vägar borde ha förtur
på grund av större infrastruktursatsningar eller industrietableringar (Preem, IKEA, E6).
Vi har också, som en liten kommun, fogat oss för att regionen och Fyrbodal, i
samverkan med Trafikverket, gör prioriteringar som alla vi kommuner som ingår i
kommunförbundet och VG-regionen, accepterar.
Den regionala systemanalysen som togs fram 2016, är ett inriktningsdokument som
pekar ut de viktigaste funktionerna för regionens transportinfrastruktur. Här nämns att
Västra Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen region. Det förutsätter att
delarna samspelar och förstärker varandra samt att de bidrar till en konkurrenskraftig
helhet med hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. Under år 2019 har en inventering av
utredningsbehovet genomförts, och inriktningsunderlaget från föregående
planeringsprocess bedöms i stort vara aktuell.
En prioriteringslista är ”lagt kort ligger” och man får bida sin tid. med andra ord vänta
på sin tur. Anledningarna till sådana förfaringssätt är att skapa en demokratisk ordning
då budgetar inte räcker till för alla önskemål.
Då vi nu har nått denna topp prioritering startar Trafikverket en utredning (ÅVS), som
just nu pågår och ska bilda underlag för såväl Fyrbodal som VG-Regionen att fatta
beslut om medel till vägförbättringar. Så i teorin så skulle förbättringar på väg 171
kunna starta redan hösten 2021.
I tillägg till detta och under utredningens gång, har en industrietablering kommit på tal i
Sotenäs kommun. En etablering i storleken 20 miljarder, 2000 arbetstillfällen i Sotenäs.
Företaget ska producera 100 000 ton landodlad lax per år. Etableringsstart för odlingen
beräknas åren 2023/2024.
I det här läget startar en parallell process där man nu i praktiken ska nedprioritera
Sotenäs väg 171 och alla andra namngivna vägprojekt på prioriteringslistan för att i
stället satsa på andra vägsträckor i dom större städerna som aldrig funnits med i
diskussionen. Det största argumentet är att om man inte gör detta kommer pengarna att
frysa inne. Med andra ord aldrig användas. Dessutom framförs det att tilldelningen av
medel i framtiden kommer att minska. Var finns dessa instruktioner nedskrivna?
Dessutom finns en gemensam pott på för hela Regionen som sträcker sig över flera år
och en 10 års-planering av infrastruktur som handhas av Fyrbodal och VG-Regionen.
Det är här ifrån pengarna och resurserna tas för de nya prioriteringarna, vilket medför
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att det blir mindre över för andra projekt som vägsträckningen Gläborg – Hallinden Hunnebo Lera-Kungshamn.
Hade nu Sotenäs varit en större kommun så skulle man säkert ha närmat sig oss med ett
resonemang och faktainsamling för att med bra argument försöka övertyga oss. Gick
inte det så släpper man fram Sotenäsprojektet och väntar på sin tur, alternativt så
avvaktar man tills en liten kommun finns högt på prioriteringslistan. Som i fallet med
väg 171.
Det förefaller som att devisen hela Sverige skall leva bara är ord utan handling, för när
det kommer i ett skarpt läge så prioriteras mindre orter och kommuner bort.
Den nyetablering som är under utredning kommer att bli den grönaste industriprocessen
som någonsin gjorts i Sverige med en planerad elektrifierad transportlogistik och den
största solcellsanläggning i norra Europa. Den kommer även att skapa tusentals
arbetstillfällen direkt och indirekt (underleverantörer) i 8-10 kommuner inom
Fyrbodalområdet. Det innebär att med den redan etablerade industrin kommer
näringslivet att öka sin omsättning med flera 100 %. Mot bakgrund av denna kunskap
undrar vi: fattas verkligen regionala beslut utifrån fakta?
Kommunalråd
Mats Abrahamsson (M)
Infrastrukturgruppen
Lars Erik Knutsson
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Oppositionsråd
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