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Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 29 oktober 2020
Plats och tid:

Stadshuset Uddevalla, Uddevalla/Teams, kl. 11.15 – 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.
OBS! Delregionalt kollektivtrafikråd träffas kl. 9.00 – 11.00. Samma lokal
och länk används som till Direktionsmötet.
Fika serveras från kl. 8.30, lunch kl. 12.00 och eftermiddagsfika ca kl.
14.30.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande

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

Beslutsärenden, kl. 11.15 – 14.20 (lunch kl. 12.00)
2. Remissvar verksamhetsplan och budget 2021 – 2023
3. Remissvar budget delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och omfördelning
av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala utvecklingsnämnden (RUN,
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
4. Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 2020–07 – 2020–09
5. Handlingsplan för Suicidprevention
6. Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal
7. Åtgärdsvalsstudie väg 161
8. Åtgärdsvalsstudie väg 45 Vänersborgs – Mellerud

Informations- och anmälningsärenden, kl. 14.20 – 16.00 (paus ca kl.14.30)
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Nuläge infrastruktur och kollektivtrafik
Revision delårsrapport 2020-06-30
Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i verksamhetsplan)
Aktuella projektansökningar
Aktuella delegationsbeslut
Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och
Samrådsorganet (SRO)
15. Övriga ärenden
16. Meddelanden
17. 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)
Liza 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 – Remissvar verksamhetsplan och budget 2021 - 2023
Enligt 15§ i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet. Budgeten
ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt förbundsavgift.
Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig.
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2021 – 2023.
Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senaste under oktober månad året före
kommande verksamhetsår.
Verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023 har varit utsänd på remiss till kommunerna för
synpunkter. I remissen har även ett förslag på långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst
lämnats.
I remissen ingick frågan till hur kommunerna ställer sig till långsiktig finansiering av samverkansytan
Kommunakademin Väst. Förslaget avser en medfinansiering direkt från kommunerna om 2,75 kr per
kommuninvånare, vilket motsvarar halva den totala finansieringen. Denna har hittills finansierats
genom kommunalförbundet av icke upparbetade tillväxtmedel. Andra hälften finansieras av
Högskolan Väst.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna verksamhetsplan
och budget för 2021 – 2023 med de justeringar som diskuterats på arbetsutskottet, att utse en
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av direktionsledamöter
avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst samt att ge förbundsdirektören i uppdrag
att konkretisera ett förslag på formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgrupp.

Förslag till beslut
Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023.
Att utse en arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av
direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst samt
Att godkänna förslag på formulering av finansieringsuppdraget till arbets- och styrgrupp avseende
långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.
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Ärende 3 – Remissvar budget delregionala utvecklingsmedel 2021 (-2023) och
omfördelning av den kommunala medfinansieringen mellan Regionala
Utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta budget för delregionala utvecklingsmedel
(tidigare kallade tillväxtmedel) 2021.
Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–2030
och kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023 har ett budgetförslag tagits fram för de
delregionala utvecklingsmedlen. Den nya budgetmodellen har anpassats för att svara upp mot dels
den nya regionala utvecklingsstrategin dels innehållet i den nya verksamhetsplanen. Budgetförslaget
har beretts i chefsnätverken näringsliv, kultur, utbildning och kompetensförsörjning och hos
kommundirektörerna. En förfrågan om finansiering med 37 kronor per invånare har skickats på
remiss till kommunerna.
Ärendet föredras på mötet av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.
Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna budgetförslaget för
de delregionala utvecklingsmedlen under 2021 (-2023) samt att föreslå direktionen att besluta
godkänna att 1 miljon av den kommunala medfinansieringen omfördelas från RUN till KUN och MN
(500 tkr till vardera nämnd).

Förslag till beslut
Att godkänna budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen under 2021 (-2023)
Att godkänna att 1 miljon kronor av den kommunala medfinansieringen omfördelas från RUN till KUN
och MN (500 tkr till vardera nämnd).
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Ärende 4 – Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi 2020–07 – 2020–09
Enligt fastställt årshjul 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska kvartalsrapport för verksamhet och
ekonomi lämnas till direktionen vid oktober månads möte.
Kvartalsrapporten visar att verksamheten följer prognosen för perioden. Ekonomin avviker från
budget med ett överskott på 389 tkr. Budgeterat resultat för perioden är +43 tkr, resultatet ligger på
+432 tkr. Beräknat resultat för året ligger på +548 tkr i förhållande till budgeterat resultat på +170
tkr.
Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att godkänna redovisningen för kvartal 3 2020. Baserat på informationen ser direktionen i nuläget
ingen anledning att vidta några åtgärder.

Kallelse/ärendelista
Förbundsdirektionen
Sammanträdesdatum: 2020-10-29
Diarienummer: 2020–1109
Sida 7 (19)

Ärende 5 – Handlingsplan för suicidprevention
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018-2020 finns beskrivet att
en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med handlingsplanen är att
med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska
utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även
andra aktörer kan inkluderas.
En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för suicidprevention och denna
skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen. Synpunkter som inkom har omhändertagits.
Ärendet föredras av Tittii Andersson, teamchef Välfärdsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att rekommendera medlemskommunerna att fatta beslut om handlingsplan för suicidprevention.
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Ärende 6 – Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för
Vårdsamverkan Fyrbodal
Två av ordförandena i nätverket, Lena Hult och Ann-Charlott Gustafsson, har varit valda till
representanter i delregionalt SRO. Ann-Charlott har avsagt sig uppdraget och behöver således
ersättas i delregionalt SRO.
Valberedningen i Fyrbodals kommunalförbund har berett nomineringsärendet och föreslår Stefan
Skoglund (S), Uddevalla till detta uppdrag
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att utse Stefan Skoglund (S), Uddevalla, som kommunalförbundets representant till Delregionalt
samrådsorgan för Vårdsamverkan Fyrbodal.
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Ärende 7 – Åtgärdsvalsstudie väg 161
Trafikverket har under ett drygt års tid drivit en åtgärdsvalsstudie om väg 161 mellan Rotviksbro och
Skår. Syftet med studien har varit att, i dialog med berörda, beskriva vägen, dess funktion och dess
brister samt att ta fram kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara åtgärder. Den framtagna rapporten ska
utgöra beslutsunderlag för Fyrbodals kommunalförbund och Västra Götalandsregionen inför
revideringen av den regionala planen för infrastruktur. Samlade effektbedömningar (SEB) kommer
att arbetas fram och granskas parallellt med denna remiss och ingår således inte i remissen.
Remissen skickades till Fyrbodals kommunalförbund den 24 juli 2020. Kommunalförbundet har
begärt in remissvar från medlemskommunerna för sammanställning senast det 2 oktober. Sista
svarsdag till trafikverket är 30 oktober 2020.
Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och gett infrastrukturansvarig i uppdrag att sammanställa ett
remissvar som presenteras på direktionsmötet. Förslaget har passerat arbetsutskottets ledamöter
innan det går ut med kallelsen till direktionsmötet.

Förslag till beslut
Att godkänna upprättat remissvar samt att sända det till Trafikverket.
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Ärende 8 – Åtgärdsvalsstudie väg 45 Uddevalla - Mellerud
Kommunalförbundet har emottagit och sammanställt svar på remisskrivelse gällande
Åtgärdsvalsstudie för Väg E45, delen Vänersborg (Båberg) – Mellerud (Bloms-korsningen).
Vägsträckan är ett prioriterat stråk för näringslivets transporter, arbetsresor, kollektivtrafik, och är
primär väg för transport av farligt gods.
Åtgärdsvalsstudiens syfte har varit att se hur byggande av 2+1-väg i befintlig sträckning bäst kan
göras samt att uppnå en med övriga intressenter gemensam syn på problem, behov och mål samt att
föreslå åtgärder enligt fyrstegsprincipen på kort och lång sikt. I utredningens direktiv finns angivet att
studien ska utreda hur 2+1-väg kan byggas på sträckan och studien har därför inte utrett andra
alternativ. Åtgärdsvalsstudien ska utgöra underlag för att pröva sträckan mot nationell
infrastrukturplan för finansiering, som i dagsläget saknas.
Kommunalförbundet har begärt in remissvar från medlemskommunerna för sammanställning senast
det 16 oktober. Sista svarsdag till trafikverket är 1 november 2020.
Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig.
Handlingar till ärendet kompletteras före mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 9 – Nuläge infrastruktur och kollektivtrafik
Muntlig lägesuppdatering gällande utredningar och åtgärdsvalsstudier samt pågående
infrastrukturarbeten och förbättringar i Fyrbodals området.
Information ges också angående ärende bristlista och länsstyrelsens arbete kring effektförsörjningen
i Västra Götaland.
Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig och Max Falk från Västra Götalandsregionen.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 10 – Revision delårsrapport 2020-06-30
Delårsrapporten är godkänd av direktionen och reviderad av de förtroendevalda revisorerna.
PWC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna granskat förbundets delårsrapport per 202006-30 och verksamhetsrapport för Q2 enligt revisionsplanen.
Revisorerna träffas den 21 oktober för att skriva under granskningsrapporten och
revisionsberättelsen.
Ärendet presenteras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet kompletteras före mötet.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet samt
Att översända granskningsrapport och revisionsberättelse för information till kommunerna.
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Ärende 11 – Tema: En stark och attraktiv gränsregion (mål 5 i
verksamhetsplan)
Information om arbetet med verksamhetsplanens mål kring en stark och attraktiv gränsregion.
Ärendet föredras av Elsie Hellström från Svinesundskommittén.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Aktuella Projektansökningar
Fiskekommunerna 2021 – 2023
Fiskekommunerna, FK, är ett i Sverige unikt kommunalt nätverk inklusive VGR sedan mer än 20 år
tillbaka och som verkar för ett alltmer hållbarare fiske och vattenbruk. Nätverket gör att
kommunerna lär av varandra, får en styrka att agera tillsammans och påverkar genom remissvar till
myndigheter. Andra aktiviteter genomförs också som studiebesök, uttalanden och seminarium. FK
ses som ett neutralt nätverk mellan nationella myndigheter och andra aktörer och fyller därmed en
viktig funktion. De nio kommunerna har beviljat sin medfinansiering och VGR tar beslut inom kort.
Alla kostnader för Fyrbodal inklusive lokaler, datastöd och administration finansieras av kommunerna
och VGR.
Under de kommande tre åren 2021–2023 kommer FK att fortsätta att vara en påverkansorganisation
som främjar fiske och vattenbruk med angränsande näringar med målet att vara en stark aktör som
underlättar det fortsatta arbetet mot ett alltmer hållbart fiske och vattenbruk. FK arbetar för ”Hav i
balans och levande kust och skärgård”.
För projekttiden 2021–2023 avses att samma person fortsätter sin anställning som förnärvarande
25%. Om någon ny person kommer att projektanställas för mindre uppdrag görs det i så fall utifrån
given budget med helt extern finansiering och efter beslut. Merkostnader som uppstår hos Fyrbodals
kommunalförbund som kontorskostnader och administrativ personal finansieras av projektet.
Ingen föredragning på mötet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och godkänt att Fyrbodals kommunalförbund fortsatt ska vara
projektägare för det kommunala nätverket Fiskekommunerna under tiden 2021 - 2023. Christer
Hasslebäck och Liselotte Fröjd deltog inte i behandlingen av ärendet då de båda sitter med i styrelsen
för Fiskekommunerna.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 13 – Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.

Ingen föredragning av ärendet.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

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

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

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Meddelanden

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 17 – Nästa möte
Nästa arbetsutskottsmöte den 26 november.
Nästa direktionsmöte den 10 december.
•
•
•
•
•

Årshjul 2021
Årlig uppdatering av policys och riktlinjer
Utvärdering av direktion och förbundsdirektör
Tema: Affärsdriven miljöutveckling (mål 1 i verksamhetsplan)
Dialog med riksdagsledamöter

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2020-09-29

Remissvar verksamhetsplan och budget 2021 - 2023
Förslag till beslut
Att godkänna verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023.

Sammanfattning
Verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023 har varit utsänd på remiss till kommunerna för
synpunkter.
I remissen har även ett förslag på långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst lämnats.

Bakgrund
Enligt 15§ i Förbundsordningen ska direktionen årligen fastställa en budget för förbundet.
Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåren samt
förbundsavgift. Budgeten ska enligt förbundsordningen vara treårig.
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om verksamhetsplan och budget 2021 –
2023. Direktionens beslut ska delges förbundets medlemmar senaste under oktober månad
året före kommande verksamhetsår.

Beskrivning av ärendet
Kommunalförbundet har tagit fram ett förslag till förändrad struktur för verksamhetsplan som
bättre kopplar an till förbundsordningen. I förslaget är verksamhetsplanen treårig och gäller
därmed för 2021 – 2023 precis som budgeten. Förslaget har tagits fram genom en demokratisk
process där dialog och arbetsprocess skett tillsammans med politiska företrädare,
professionsnätverk och medarbetare.
Avseende finansiering av Kommunakademin väst har kortsiktigt sådan lösts till och med 2021
genom icke upparbetade tillväxtmedel. Från och med 2022 och framåt föreslås en kommunal
finansiering för att finna en långsiktig sådan av samverkansytan. Frågan till
medlemskommunerna i Fyrbodal avser framtida finansiering av den gemensamma

samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma verksamhetsarenan är behovet att årligen
medfinansiera med 2, 75 kr per kommuninvånare (baserat på att alla medlemskommuner
fortsätter att ingå som part).

Bedömning och synpunkter
En sammanställning över inkomna svar ligger bilagd tjänsteskrivelsen.
Finansiering
Budgetförslaget som varit ute på remiss ryms inom ramen för medlemsavgiften för
kommunerna. Stora delar av förbundets verksamhet finansieras även av externa projektmedel
och genom särskilda avtal med kommunerna, Västra Götalandsregionen med flera.

Koppling till mål
§ 15 i Förbundsordningen.

Expediering
Beslut expedieras till medlemskommunerna.

Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ chef.
Jeanette.lammel@fyrbodal.se , carina.ericson@fyrbodal.se

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Ändringar jämfört med remissversionen finns på
sidorna 10, 18, 20 och 22 och är markerade
i röd textfärg. På sidan 26 är budget för 2020
inlagd som jämförelse.
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Fyrbodals kommunalförbund
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Vi vill nå längre. Tillsammans.
Vår vision: Det goda livet
Organisationens uppdrag
Våra ledord
Samverkan och nätverk
Identitet
Fyrbodals möjligheter och utmaningar
Finansiella mål och Finansiering
Direktionen och Medarbetare
Strategiska utvecklingsområden
Stöd, omsorg och hälsa
Kompetensförsörjning och utbildning
Fysisk planering och hållbara transporter
Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Digitalisering
Definitioner
Budget basverksamheten 2021-2023

2

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.

3

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 gemensamt 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 delaktighet 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 specialistorganisation 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 målområden 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 forum 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 genom 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 kulturen.

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 integrerad del i verksamheten. Vi arbetar bara med frågor
som rör flera kommuner och ofta tillsammans med andra organisationer.
Ett särskilt sätt att samverka för vår medlemskommuner
är deltagandet i det 60-tal nätverk som kommunalförbundet 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 andra offentliga aktörer. I alla samarbeten bidrar Fyrbodals kommunalförbund med kunskap och kompetens.
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Identitet
Fyrbodals kommunalförbund är en ung organisation, bildad 2005. Även Fyrbodal som begrepp och som geografisk
region är nya skapelser, jämfört med månghundraåriga
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 stärker vi det geografiska varumärket Fyrbodal när vi kommunicerar 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 förknippas med innovationer och livsmiljöer som lockar invånare, 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 medelstora 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, infrastruktur 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 andra 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 förutsättningar. God ekonomisk hushållning bedöms uppfyllas under budgetåren genom uppföljning
av finansiella mål och vägledande principer. Uppföljning görs
i samband med delårs- och helårsbokslut.
• 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 förskottera medel i projekt
där förbundet är projektägare.
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50
procent, utöver de medel som kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

Vägledande principer
• Fyrbodals kommunalförbunds tillgångar och skulder ska förvaltas på
ett betryggande sätt.
• Fyrbodals kommunalförbund ska ha tydliga regler och riktlinjer 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 finansiering, 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 förstudier och analyser. De delregionala utvecklingsmedlen uppgår således till 20,5 miljoner kronor per
år. Medlen används dels för att finansiera utvecklingsprojekt 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 omvärldsbevakning, verksamhet- och kunskapsutveckling 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 omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet.
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. Genom 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 Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar.
Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda 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. Förbundet har utvecklade former för att
stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med kommuner, region och stat.
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
likvärdiga, 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 effektivitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola,
service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. 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 Fyrbodalsregionen 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, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och kraft
försörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete
kring större externa etableringar i Fyrbodalsregionen.
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 och väl genomförda generationsväxlingar. 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 näringar, 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 cirkulär 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 förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. 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 utvecklat digitalt ledarskap. Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring digitalisering, innovationer och skapandet 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, företagande 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 visionen. Är vägledande vid fastställande av strategiska mål.

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

Verksamhetsplan
Beskriver förbundets verksamhetsinriktning, utveckling och
strategiska mål utifrån visionen och de strategiska utvecklingsområdena. 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 verksamhetsplanen. Revideras en gång per år.
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Budget 2021-2023 Basverksamheten
2021

2022

9 900 000

10 216 000

10 534 000

9 555 000

0

750 000

750 000

100 000

35 000

35 000

35 000

0

SUMMA INTÄKTER:

9 935 000

11 001 000

11 319 000

9 655 000

Personalkostnader

- 7 204 000

- 7 292 000

- 7 512 000

-6 530 000

Bilersättningar

- 120 000

- 120 000

- 120 000

-180 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 400 000

- 400 000

- 400 000

-370 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 100 000

- 100 000

- 100 000

-150 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

-100 000

Administrativa fasta kostnader

- 731 000

- 782 000

- 832 000

-920 000

- 1 090 000

- 1 855 000

- 1 890 000

-1 235 000

SUMMA KOSTNADER:

- 9 745 000

- 10 649 000

- 10 954 000

-9 485 000

BERÄKNAT RESULTAT:

190 000

352 000

365 000

170 000

Medlemsavgift
Finansiering Kommunakademin Väst?
Övriga intäkter

Administrativa rörliga kostnader (inkl. Kommunakademin Väst?)

2023 jämförelse med

budget 2020
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Tjänsteskrivelse
2020-09-29

Budget för delregionala utvecklingsmedel 2021(-2023) och omfördelning av den
kommunala medfinansieringen mellan Regionala utvecklingsnämnden (RUN),
Kulturnämnden (KUN) och Miljönämnden (MN)
Förslag till beslut
Beslutsgruppen beslutar att:
- godkänna budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen under 2021(-2023),
- 1 miljon kronor av den kommunala medfinansieringen omfördelas från RUN till KUN och
MN (500 tkr till vardera nämnd).
Sammanfattning
Som en del i genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin för Västra Götaland 2021–
2030 och kommunalförbundets verksamhetsplan 2021–2023 har ett budgetförslag tagits fram
för de delregionala utvecklingsmedlen. Den nya budgetmodellen har anpassats för att svara
upp mot dels den nya regionala utvecklingsstrategin dels innehållet i den nya
verksamhetsplanen. Budgetförslaget har beretts i chefsnätverken näringsliv, kultur, utbildning
och kompetensförsörjning och hos kommundirektörerna. En förfrågan om finansiering med
37 kronor per invånare har skickats på remiss till kommunerna.
Bakgrund
Under hösten 2019, våren och sensommaren 2020 har ett omfattande arbete med framtagande
av en ny regional modell för de delregionala utvecklingsmedlen, anpassad till den nya
regionala utvecklingsstrategin, bedrivits. Budgetmodellen har presenterats för några av
förbundets professionsnätverk, förbundets presidium och arbetsutskott i april och
konkretiserats i ett förslag till överenskommelse mellan Västra Götalandsregionen och
kommunalförbundet som har presenterats för presidiet i september. Budgetmodellen har även
presenterats för förbundets professionsnätverk näringsliv, kultur, utbildning och
kompetensförsörjning och kommundirektörerna.
Delregionala utvecklingsmedel består av knappt 50% kommunala/KF medel och lite drygt
50% regionala medel. Förslaget är att VGR går in med totalt 11,5 mnkr per kommunalförbund
(varav 7,5 mnkr från RUN, 2 050 tkr från KUN och 1,5 mnkr från MN). Kommunala/KFmedel motfinansierar med totalt ca 10,3 mnkr (där 7 mnkr riktas mot
näringsliv/kompetens/innovation, 2 050 tkr mot kultur och 1,5 mnkr mot miljö- och
klimatområdet). Medlen ska emellertid ses som en helhet och det finns flera områden som
ligger i gränsytorna mellan tex näringsliv/kultur eller klimat/innovation. Medlens inriktning

regleras via en överenskommelse som tecknas mellan Västra Götalandsregionen och
kommunalförbunden. Samtliga projekt och verksamheter som beviljas medel följs upp och
utvärderas löpande under projektets gång och efter projektets avslut. Årligen sammanställs
projekten och verksamheterna i en samlad rapport som föredras på ett direktionsmöte en gång
per år.
Delregionala utvecklingsmedel finns för att ge stöd till nytänkande och konkreta projekt som
främjar en hållbar regional utveckling och bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar i
Västra Götaland. Projekten ska bygga på bred samverkan mellan aktörer, gärna inom olika
sektorer, samt bedrivas och tillföra värde i hela Västra Götaland. Den stora merparten av
medlen ska gå till satsningar som genomförs av aktörer inom delregionen.
Beskrivning av ärendet
Budgeten greppar över fyra av fem utpekade utvecklingsområden i kommunalförbundets
Verksamhetsplan för 2021–2023;
- Kompetensförsörjning och utbildning,
- Fysisk planering och hållbara transporter,
- Näringsliv, kultur och attraktionskraft,
- Digitalisering.
Den modell budgeten är framtagen inom visar även hur den är med och bidrar till insatser som
pekas ut i Västra Götalandsregionens kommande regionala utvecklingsstrategi för 2021–2030.
De områden som utvecklingsmedlen är med och bidrar till är;
- Bygga kompetens
- Stärka innovationskraften
- Knyta samman Västra Götaland
- Öka inkluderingen
Budgetens omslutning är 21,5 miljoner kronor och rymmer dels projektmedel till externa
aktörer som ska bidra till uppfyllandet verksamhetsplanen, dels projektmedel som ska
medfinansiera projekt som kommunalförbundet ska genomföra och medel till uppdragsavtal
med externa aktörer. Budgeten möjliggör också att kommunalförbundet kan finansiera
funktioner inom de olika utvecklingsområdena näringsliv, kultur, attraktion,
kompetensförsörjning och miljö.
Det finns även en förändring i förslaget avseende nämndernas fördelning av medel. Regionens
förslag innebär att RUN minskar ner sin finansiering till kommunalförbundet med 1 miljon
kronor samtidigt som KUN och MN höjer sin finansiering med 500 tkr vardera (i jämförelse
med nuvarande gällande finansieringsnivå). Detta under förutsättning att de kommunala
medlen på 1 miljon kronor som tidigare satsades på RUN-projekt omfördelas från RUN till
KUN och MN med 500 tkr vardera. RUN kommer istället att direktfinansiera aktörer
verksamma i Fyrbodal med den till kommunalförbundet minskade miljonen istället och

dessutom utöka med en extra miljon för att kunna öka basverksamhetsstöden till prioriterade
aktörer som kommunalförbundet och Västra Götalandsregionen gemensamt pekar ut.
Förändringen är svår att få till på ett optimalt sätt redan år 2021 då flera av de projekt som har
beviljats stöd tidigare är treåriga och löper in i nästa programperiod. Den dialogen och
informationen har delgetts Västra Götalandsregionen som ser att 2021 får vara ett så kallat
bryggår. Budgetförslaget rymmer dock redan ambitionen att medlen ska ses som en helhet
genom att det finns budgetrader som går över flera nämndområden som nämnderna genom
budgetförslaget kan jobba gemensamt inom.
Bedömning och synpunkter
- Ansvariga tjänstepersoner inom Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden
(KUN) och Miljönämnden (MN) på förbundet har tillstyrkt förslagen till beslut.
- Professionsnätverken inom utbildning och kompetensförsörjning, näringsliv och kultur samt
kommundirektörerna har tillstyrkt budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen.
Finansiering
Arbetet finansieras genom medlemsavgiften och de delregionala tillväxtmedlen.
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund
Bilaga:
Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2021(-2023).

BUDGETFÖRSLAG
Delregionala tillväxtmedel

Projekt/Verksamhet

Ägare

Kompetensplattform Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

Kompetensfunktion

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

Öde - Ökad egenförsörjning

Support Group Network

585 200

Branschråd

Fyrbodals kommunalförbund

500 000

Medfinansiering projekt

NN

Samverkan och tillgänglighet
BYGGA
KOMPETENS

Medfinansiering av projekt för utveckling av noder och lärcentra

NN

250 000

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

Samverkan, skola, arbetsliv

Fyrbodals kommunalförbund

Medfinansiering av FoU utbildning

Fyrbodals kommunalförbund

Fullföljda studier

Fyrbodals kommunalförbund & Vakant

Vi-projektet

Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen

Näringsliv, kultur och innovationskraft

ALMI företagspartner Väst AB

Entreprenörskap och hållbart företagande,

Företagsfrämjande aktörer

Entreprenörsbryggan

Drivhuset vid Högskolan Väst

Medf. av strukturprojekt som stärker utvecklingsnoderna i Fyrbodal

Utvecklingsnoderna i Fyrbodal

Innovationsmiljö för hållbara material

Wargön Innovation AB

Innovatum Science Park

Innovatum AB

Omställningsprojekt för näringslivet

Fyrbodals kommunalförbund

307 300

Näringslivsfunktion

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

Totalt:

0
0
350 000
150 000
2 500 000

4 810 000
Fyrbodals kommunalförbund

Kunskapslyft industri Fyrbodal

IUC Väst

0

Affärs- och tekniktransformation

Connect Väst

0

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Coompanion Fyrbodal

Miljöfunktion

Fyrbodals kommunalförbund

950 000

Marin bioteknik och marina livsmedel

Innovatum AB

200 000

Skoglig bioekonomi

Region Värmland

Projekt Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Övriga projekt affärsdriven miljöutveckling

Vakant

2 500 000

0

0
600 000
560 000

3 460 000

Prioriterade insatser kopplat till Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

NN

Kulturfunktion

Fyrbodals kommunalförbund

2 460 000
1 000 000

14 077 300
300 000

Hållbart resande

Fysisk planering och hållbara transporter

1 500 000

Position Väst

SUMMA STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN

VÄSTRA GÖTALAND

750 000

Affärs- och företagsutveckling Fyrbodal

Kultur och attraktionskraft

KNYTA SAMMAN

250 000

5 807 300

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

STÄRKA

500 000

1 000 000

5 835 200

SUMMA BYGGA KOMPETENS

INNOVATIONSKRAFTEN

250 000

500 000

Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Totalt:

500 000

750 000

Nätverk kopplade till utbildning

Forskning och utveckling
Kompetensförsörjning och utbildning

2021

3 585 200

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå:

Fossilfria transporter

Fyrbodals kommunalförbund

Hållbar mobilitet landsbygd

NN

Fossilfri Gränsregion 2030

Fyrbodals kommunalförbund & Vakant

Gemensam planering

300 000
0

762 500

Strukturbild Fyrbodal (tjänst, projektfinansiering och möteskostnader)

Fyrbodals kommunalförbund

Projekt framtidsbild

Vakant

0

Projekt särskild satsning på landsbygd

Vakant

500 000

Samspel och utveckling

262 500

0

Medfinansiering av projekt som bidrar till lokal platsutveckling

Vakant

Projekt Trestad

Vakant

0
0

1 062 500

SUMMA KNYTA SAMMAN VÄSTRA GÖTALAND

Innovation, kompetens och ledarskap
Medfinansiering av digitaliseringsprojekt

0
Vakant

0

ÖKA INKLUDERINGEN
Digitalisering

Infrastruktur och digital service
Medfinansiering av digitaliseringsprojekt

0
Vakant

0

Totalt:

0

SUMMA ÖKA INKLUDERINGEN

625 000
FÖRSTUDIER

FUNKTIONER PÅ FÖRBUNDET
TOTAL SUMMA BUDGET

Förstudier (finansieras av VGR)

Förstudie projekt

Projektekonom

Fyrbodals kommunalförbund

500 000

125 000

21 600 000

Budget 2021

VGR:s omfördelning
Innovatum 2021

RUN - 14,5 mkr

14 500 000

400 000

KUN - 4,1 mkr

4 100 000

MN - 3 mkr
SUMMA - 21,6 mkr

3 000 000
21 600 000

Rödmarkerat - medel används ur tidigare programperiod
Redan beslutade medel

400 000

Tjänsteskrivelse
2020-10-13

Kvartalsrapport verksamhet och ekonomi Q3 2020
Förslag till beslut
Att direktionen godkänner redovisningen för verksamhet och ekonomi under kvartal 3 2020.
Baserat på informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.
Sammanfattning
Förbundsdirektör Jeanette Lämmel och administrativ chef Carina Ericson redogör nedan för
genomförda aktiviteter och ekonomisk uppföljning av budget 2020 för kvartal 3. För
information om aktiviteter inom verksamhetsmålen hänvisar vi till bifogad rapport.
Bakgrund
Enligt fastställt årshjul 2020 för Fyrbodals kommunalförbund ska kvartalsrapport för
verksamhet och ekonomi lämnas till direktionen vid oktober månads möte.
Beskrivning av ärendet
Under tredje kvartalet har följande aktiviteter genomförts inom ramen för basverksamheten:
-

Remissvar från kommunerna angående verksamhetsplan och budget har tagits omhand
och processats vidare.

-

Förbundet har arbetat med att ta fram mallar för utvecklade aktivitetsplaner som ska
kopplas till verksamhetsplanen.

-

Förbundet har arbetat med att ta fram förslag på budget för de delregionala
utvecklingsmedlen.

-

Förbundet har svarat på Västra Götalandsregionens förslag till regional
utvecklingsstrategi.

-

Inom ramen för påverkansarbete har en skrivelse har skickats till
utbildningsdepartementet med synpunkter på för få tilldelade utbildningsplatser till
Högskolan Väst. Kompetensbehovet behöver mötas.

-

Fortsatt arbete med biogasutveckling i Fyrbodal; Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals
kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd
och Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik

-

Rådslagen i kommunernas ledningsgrupper inom Strukturbild Fyrbodal har startats
upp. Dessa ska mynna ut i en gemensam framtidsbild för vårt territorium.

-

Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har fortsatt även under tredje
kvartalet. Arbetssätt och metoder har förändrats. Beslut om att medarbetarna fortsätter
att arbeta hemma har tagits. Stor påverkan på aktiviteter som möten, nätverksträffar,
utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i tiden, intensifierats eller
ändrat karaktär. De flesta möten och utbildningar har skett digitalt. Planering har skett
för att förbereda för viss återgång till arbetsplatsen.

-

I samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända görs en översyn om att
eventuellt minska antalet utförande kommuner från tre till en eller två.

Kvartalsrapporten visar att verksamheten följer prognosen för perioden. Ekonomin avviker
från budget med ett överskott på 389 tkr. Budgeterat resultat för perioden är +43 tkr, resultatet
ligger på +432 tkr.
Beräknat resultat för året ligger på +548 tkr i förhållande till budgeterat resultat på +170 tkr.
Bedömning och synpunkter
Perioden mellan juli och september har historiskt sett samma mönster med låga kostnader.
Utöver det cykliska mönstret ser vi dock även att vi reser mindre och har färre möten, vilket
vi menar är en tydlig effekt av Covid-19. Tiden som loggas i basverksamheten/projekten
varierar alltid över året och beror till stor del på antal projekt som är igång, något som vi alltid
har att förhålla oss till.
Det är en utmaning att räkna prognos för kommande period i förhållande till rådande läge med
Covid-19. Hos kommunalförbundet märks det främst på våra resor, möteskostnader och våra
rörliga administrativa kostnader. I prognosen har vi räknat med att situationen kommer att
hålla i sig året ut, dock med en liten ökning för resande och fysiska möten. Dessa möten har
börjat ta plats igen, ofta i form av hybridmöten där deltagande sker både fysiskt och digitalt
samtidigt. Kommunalförbundet är väl rustade för den här typen av möten och kommer under
hösten och vintern att fortsätta utveckla lokalerna för att kunna möta efterfrågan för till
exempel Hälsokällans ökade krav på att leverera digitala kurser och föreläsningar.

De åtgärder som har tagits i beaktande vid beräkning av prognosen är att dra ner på planerade
investeringar och projekt, som till exempel analys av den interna IT-miljön, GDPR och inköp
av diariesystem som legat med i budget för helåret. Dessa arbeten skjuts på till nästa år.
Kurser och Konferenser – uppföljning sedan halvårsrapporten
Det redovisade underskottet om -537 tkr i halvåret har krympt till -494 tkr per september. Det
minskade underskottet beror på intäkter från planerade och genomförda kurser samt en
korrigering av personalkostnaderna som ska belasta annan verksamhet utifrån
omorganisationen. En sista planerad utbildning genomförs i höst/vinter och prognosen för den
är ett överskott som kommer att krympa underskottet ännu mer. Med all sannolikhet kommer
det totala underskottet att täckas med hjälp av överskott från andra avslutade och
slutredovisade projekt samt basverksamhetens beräknade överskott.

Finansiering
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna.
Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
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Verksamhetsrapport 2020, kvartal 3
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Verksamhetsrapport 2020, kvartal 3
• Remissvar från kommunerna angående verksamhetsplan och budget har tagits omhand och processats vidare.
• Förbundet har arbetat med att ta fram mallar för utvecklade aktivitetsplaner som ska kopplas till verksamhetsplanen.
• Förbundet har arbetat med att ta fram förslag på budget för de delregionala utvecklingsmedlen.
• Förbundet har svarat på Västra Götalandsregionens förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS 2030).
• Inom ramen för påverkansarbete har en skrivelse har skickats till utbildningsdepartementet med synpunkter på för få
tilldelade utbildningsplatser till Högskolan Väst. Kompetensbehovet behöver mötas.
• Fortsatt arbete med biogasutveckling i Fyrbodal; Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals
kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd
och Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik
• Rådslagen i kommunernas ledningsgrupper inom Strukturbild Fyrbodal har startats upp. Dessa ska mynna ut i en
gemensam framtidsbild för vårt territorium.
• Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har fortsatt även under tredje kvartalet. Arbetssätt och metoder har
förändrats. Beslut om att medarbetarna fortsätter att arbeta hemma har tagits. Stor påverkan på aktiviteter som
möten, nätverksträffar, utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i tiden, intensifierats eller ändrat
karaktär. De flesta möten och utbildningar har skett digitalt. Planering har skett för att förbereda för viss återgång till
arbetsplatsen.
• I samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända görs en översyn om att eventuellt minska antalet utförande
kommuner från tre till en eller två.

Övergripande mål:

Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
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1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 1: Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den
kommunala servicen och kunskapen om företagens villkor.

• Samtliga kommuner har erbjudsits stöd av Position Väst med att presentera ledig mark på
Business Swedens digitala plattform ”Site Finder”
• Mallar som stöd till kommunerna vid framtagning av svar på utländska
företagsetableringsförfrågningar (RFI-mallar) har tagits fram.
• Filmen som tagits fram inom projektet "Bättre företagsklimat i Fyrbodal" har visats för
direktionen.

1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 2: Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett
behovsstyrt och ”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja
innovation, entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv
och samordnad hantering av tillväxtmedel.
• Position Väst, Affärsdriven Miljöutveckling och
Innovatum har startat workshopsprocess för att skapa
samverkansformer för att attrahera kunskapsdrivna
företagsetableringar (SISP och Business Sweden).
•
•

•
•

• Arbetet med budgeten för de delregionala
utvecklingsmedlen och Västra Götalandregionens nya
modell har fortsatt.

• Deltagit i de entreprenörsfrämjande aktörernas nätverk
Arbetet med att ta fram ett nytt avtal med Innovatum och e-chain och B-chain.
Almi Väst har påbörjats.
• Fiskberedningsföretag, som står inför omfattande
En sammanställning av samtliga projekt och
investeringar som kräver tillstånd, har stöttats i kontakter
verksamheter som medfinansierats av delregionala
med myndigheter.
utvecklingsmedel under 2019 har publicerats på
hemsidan. Rapporten har presenterats för direktionen i • Möte med deltagare från två nationella myndigheter
avseende information om ny jätteanläggning av
september.
landbaserad laxodling i Sotenäs har arrangerats.
En ansökan till Tillväxtverket "Hållbar besöksnäring i
• Fem remisser från myndigheter avseende fiske och
Väst" har skickats in.
vattenbruksfrågor har besvarats.
En ansökan till ESF "Fenix med Z har skickats in.

1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 3: Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi
har internationell konkurrenskraft genom att driva samordnade
offensiva satsningar för att attrahera investeringar och
företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan.
• Fortsatta insatser för utlandsägda bolag har genomförts, (Retain & Expand) Position Väst,
Business Sweden, näringslivsenheterna.
• Arbetsgrupp Etableringar inom Besöksnäringen har återstartats efter coronapaus.
• Flera pågående etableringsförfrågningar har hanterats av Position Väst i samverkan med berörda
kommuner.

Övergripande mål:

En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
samt individers tillgång till likvärdig utbildning
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Foto: Patrik Johäll, copyright: Högskolan Väst

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 1: Skapa förutsättningar för bättre
matchning genom hållbara strukturer,
omvärldsbevakning, samverkansarenor och
projektverksamhet.
• Kompetensråd Fyrbodal, KRF
•
•

Uppföljningsmöten på grund av covid-19 har genomförts.
Process kring samverkande strukturer – VGR-projekt
finansierat via Tillväxtverket har startat.

• Samverkansarenor
•
•
•

Ett nationellt kompetensråd för det gröna och
naturbaserade näringslivet har bildats.
Förstudie eDit har påbörjats.
Projekt Campus Dalsland har medverkat på
kompetenrådsmöte.

Strategi 2: Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal.

• Vård- och omsorgscollege, VoC:
•
•
•

Hermods, Dalslands Folkhögskola och Praktiska
gymnasiet har ansökt om certifiering av lokalt college
Fyrbodal Öst.
Ljungskile folkhögskola har ansökt om certifiering av lokalt
college Uddevalla/Färgelanda/Orust.
Fler Språkombudsutbildare har utbildats.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 3: Främja samverkan mellan skola och
arbetsliv.
• Teknikcollege
•
•
•
•

Vuxenutbildningen på Birger Sjöberggymnasiet i
Vänersborg har certifierats.
Process kring certifiering av gymnasieprogram i
Uddevalla, Bengtsfors och Åmål har fortsatt.
Möjlighet att genomföra industrivalidering i Fyrbodal har
undersökts.
Process kring ökad kvalité av lokala college har fortgått.

• Tjänstepersoner har medverkat i arbetsgrupp
kring kompetensförsörjning i samband med
etablering av laxodling i Sotenäs.

• Branschråd
•
•

Processledning av Branschråden Buss, Bygg samt Hotelloch restaurang.
Process för uppstart av branschråd för transportbranschen
och Gröna näringar har fortsatt.

• Praktiksamordning i Fyrbodal
•

Förfrågan till kommuner om etapp 2, praktikanskaffning
har gått ut och 6 kommuner har meddelat intresse.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 4: Stödja kommunernas arbete med att få fler att
fullfölja sina studier eller vara i arbete.
• Projekt Vi, inriktning UVAS och KA
•
•

Analys- och planeringsfas har godkänts av ESF och
genomförandefas startat upp.
Kompetensutvecklinginsatsen ”Den medskapande processen”
för alla projektmedarbetare i kommunerna har startat i
samverkan med Högskolan Väst, kursen ger möjlighet till
högskolepoäng.

•

Projekt – Fullföljda studier
•

Projektet har startat upp med tre
högstadieskolor i Vänersborg och samtliga
F-9-enheter i Munkedal samt Åmål som
arbetar med övergångarna mellan
förskola/familjecentralen och skolan.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 5: Vara en arena för gemensam
organisering där samverkan ger ekonomiska
fördelar och effektivisering.
•

Projekt Strategisk Kompetensförsörjning Fyrbodal
•
•

Modul 5, Kompetensförsörjning i Norra Bohuslän har startat.
Planeringsarbete har gjorts kring Kompetensutveckling
Fyrbodal – fokus vuxenutbildning som kommer att genomföras.
Konferensen kommer i år att genomföras under vecka 44 med
30-40 föreläsningar/seminarier/dialoger.

• Medverkan vid framtagande av förstudier och
projekt:
•
•
•

Process kring utredning av att teckna Samverkansavtal
gymnasiet och vuxenutbildning har påbörjats.
Utredare FoU utbildningsområdet har anställts.
Utredningsarbetet ska på pågå under 6 månader.
ESF-projektansökan FenixZ har tagits fram och skickats
in.

Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur
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3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 1: Stödja utvecklingen av hållbara
godstransporter och utvecklingen av hållbart
resande.
• Projekt Fossilfri Gränsregion 2030:
• Framtagandet av en strategi för publik laddinfrastruktur
i Fyrbodal har påbörjats.
• Tillgången till arbetsmaskiner hos
medlemskommunerna och kommunala bolagens har
kartlagts.
• Mötet ” Fossilfria arbetsfordon och maskiner” med
32 deltagare har genomförts.
• Regiontrafik på biogas med dalslandstrafiken som
pilotområde - utredning med Västtrafik och VGR har
påbörjats.

• Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan land
och stad
Bengtsfors (Dals Långed) och Orust är piloter:
• Mobil cykelverkstad på Orust har pågått hela
sommaren. Drivs vidare kommersiellt.
• En utredning om distansarbetsplatser på
landsbygd i Fyrbodal har påbörjats.
• En dialog med Sjuhärad och Skaraborgs
kommunalförbund för samarbete kring hållbar
mobilitet på landsbygd har inletts.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 2: Stödja en IT-infrastruktur med hög
kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
• Projektet Digitala processer i Fyrbodal, där 11 av 14
kommuner medverkar har löpt på. Projektet hjälper
bland annat kommunerna i deras
standardiseringsarbete som ger effekter av ökad
interoperabilitet vilket i sin tur innebär en mer hållbar
och robust teknisk IT-infrastruktur.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 3: Delta i det regionala
strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande
behoven som finns av åtgärder i den funktionella
geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft,
kollektivtrafik, sjöfart och cykel.

Strategi 4: Bevaka och agera i planering och
genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns
upptagna i de nationella och regionala
infrastrukturplanerna 2018-2029.

• Ett förslag att Västra Götalandsregionen ska
ansöka om att bli regionplanerarorgan har
hanterats i nätverken för samhällsplanerna och
infrastruktur- och kollektivtrafiknätverket.

•

• En ansökan från Boråsregionen har skickats in
till Tillväxtverket för att genomföra ett projekt
som ska stärka samplanering över
kommungränserna. Fyrbodals och Skaraborgs
kommunalförbund kommer att kunna ta del av
lärdomarna i projektet och få stöd i att göra
motsvarande arbete.
• Planering av delregionala möten för att
diskutera regionens förslag till ortsstruktur är
igång. Mötet i Fyrbodal blir den 3 november.

•

•
•

En skrivelse angående inställda tågavgångar
på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga har tagits
fram.
Direktionsbeslut remisskrivelse för;
Trafikförsörjningsprogrammet, Målbild tåg
2028 och Samverkansformerna för
kollektivtrafik har fattats.
Ett förslag till beslut gällande Remiss för ÅVS
väg 161 har formulerats.
Ett utskick av remiss för ÅVS E45 har gjorts.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 5: Kartläggning av prioriterade
infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som
har bäring på kommande planomgång 2022-2033.

•
•

Deltar i arbete med VGR för revidering av regionala transportinfrastrukturplanenskede alternativgenerering.
Fortsatt arbete med bristlistan tillsammans med TRV och Infrakollnätverket.

Övergripande mål:

Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder
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4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande
samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 1: Skapa och kommunicera en väl
förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.

Strategi 2: Skapa förutsättningar för ett ökat
samspel mellan städer och landsbygder genom
omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.

• Höstens rådslag med kommunernas
ledningsgrupper har påbörjats.

• Konferens gällande landsbygders
kompetensförsörjning med bl.a. Tillväxtverket
har genomförts.
• Ett nationellt kompetensråd för det gröna och
naturbaserade näringslivet har bildats.

4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande
samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 3: Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande delregion inom skog och trä, med
satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler
nyinvesteringar.
• Projektet ”Scandinavian Bioeconomy Regions” tillsammans med Paper Province, Innovatum,
norska parter har påbörjats.
• Skogsprogram för Västra Götaland: seminarium med 80-tal deltagare har genomförts. Dialog
med skogsnäringens respektive innovationsaktörer är planerade.
• Innovatum och Steneby som testbäddar för träutveckling pågår.

4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl
fungerande samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 4: Samverka för att etablera Fyrbodal som en
ledande maritim delregion med lösningar inriktade på
innovation, nyinvesteringar samt en miljöanpassad och
hållbar utveckling.
•
•

Medverkat i Innovatums förstudie ”Innovationsplattform för marina
livsmedel och marin bioteknik”.
Medverkat i styrgruppen för Svenskt Marintekniskt Forum.

Övergripande mål:

En stark och attraktiv gränsregion
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5. En stark och attraktiv gränsregion
Strategi 1: Verka för att tillsammans med
Svinesundskommittén och andra parter stärka
området Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv
region för invånare och företag att leva, studera
och arbeta i, samt att investera och bedriva
verksamhet i.
• Kommunalförbundet har stöttat Strömstad i
dialogen som skett med Västra
Götalandsregionen med anledning av den hårt
drabbade besök- och handelsnäringen över
gränsen.
• Kommunalförbundet har startat upp arbetet med
Modul 5 norra Bohuslän som innebär en
förstärkning av
kompetensplattformsuppdraget för att stötta
kommunerna i deras utmaningar med anledning
av Corona.
• Svinesundskommitténs projekt Hållbar
besöksnäring över gränsen har modifierats på
grund av att gränsen till Norge har stängts.

Strategi 2: Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av
EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge,
Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.

• Kommunalförbundet är remissinstans för flera av
de EU-program som skrivs fram i höst.

Övergripande mål:

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

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 1: Öka kunskapen om kopplingen mellan
kultur och kommuners attraktionskraft.

Strategi 2: Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.

• Extern konsult har anlitats med uppdraget att ta
fram projektutkast inför kommande satsningar
inom utvecklingsområdet, med tänkt start 2021.

• Förstudien Innovationsplattform Dalsland pågår.
Förbundet har löpande avstämning med
genomförande aktörer.

• Planering av konferensen Attraktiva
kommuner/Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal januari
2021 har skett.

• Kulturstrategen har deltagit i flera seminarier och
konferenser om kulturdriven landsbygdsutveckling.

• Kulturstrategen har deltagit vid ett flertal
regionala och nationella möten och seminarier
om Gestaltad Livsmiljö.

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 3: Främja kulturföretagande.
• Kulturstrategen har deltagit i styrgruppen för projektet Artifex
som stödjer kulturföretagare inom konsthantverk och design vid
de tre noderna i Dals Långed, Tibro och Mariestad.
• Arbetsgruppen för KKN-frågor har planerat för en kartläggning
av KKN-branschernas behov samt en ny handlingsplan inom
utvecklingsområdet i Fyrbodal.
• Utlysning av tillväxtmedel till kulturprojekt september 2020 har
skett. Flera inkomna ansökningar berör kulturföretagares
förutsättningar och utveckling. Beredning i oktober.
• Erfarenhetsutbyte och samverkan med Region Skåne och
Kulturakademin har skett.

Övergripande mål:

Invånarna ska erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
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7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 1: Stödja kommunernas socialtjänst, vård
och omsorg för god samverkan i gränssnittet
mellan kommun, region och stat.
• Ett samarbete med VGRs FoU enhet för
gemensamma FoU aktiviteter kopplat till
vårdsamverkan har inletts.
• Arbete med att säkra kommunal vård- och
omsorg med anledning av covid-19 har fortsatt
bland annat med veckovisa möten med MAS,
smittskydd och vårdhygien. Även arbetet med
egentester för kommunerna medarbetare har
fortsatt.
• Uppdragshandlingar för länsövergripande
översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet har tagits
fram.

Strategi 2: Fungera som en regional stödstruktur
för kunskapsutveckling och samordning av statliga
satsningar/initiativ inom socialtjänst samt
angränsande hälso- och sjukvård.
• Rekrytering av gemensam utvecklingsledare för
kommunerna i omställningen till en god och nära
vård, samt vårdens medarbetare har inletts.
• Stöd till remisskommuner kring reglering av
undersköterskeyrket resepktive om SOU Nära
Vård har getts.
• Samordning har skett av det ekonomiska stödet till
kommunerna genom överenskommelsen om god
och nära vård samt vårdens medarbetare.
• Arbete har pågått för att förflytta satsningar inom
området psykisk hälsa närmare det lokala
perspektivet och behovet.

7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 3: Medverka till att kommunernas socialtjänst
samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och
innovativt.
• Digitalt seminarium om oro för väntat barn har
genomförts - hur kan det uppmärksammas?
• Enkät om anhörigstöd inom ordinarie verksamhet
tagits fram.
• Digitalt seminarium om boendestöd inom
socialpsykiatrin tillsammans med region Jönköping
har genomförts.
• Ett utvecklingsarbete i FoU-rum
funktionshinder/socialpsykiatri om gemensamt analys
av den nationella brukarundersökningen har inletts.
• Processledningsuppdrag har startat kring
länsövergripande arbete med att ta fram tillämpning
av trygg och säker hälso- och sjukvård för barn och
unga i korttidsverksamhet.

Strategi 4: Identifiera och utreda verksamhetsområden
där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda
invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt
och rättssäkert sätt.
• IFO, individ och familjeomsorgen har arbetat
fram ett avtal om uppdrag att leda utvalda
nätverk samt att utveckla kompetensplaner för
IFOs område.
• Utvärdering av den Fyrbodalgemensamma
organiseringen av personliga ombud har gjorts.

7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 5: Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt
stöd.

Strategi 6: Stödja kommunerna i digitalisering och
välfärdsteknologi.

• Nätverken har till övervägande del skett digitalt.
Den digitala möteskompetensen har utvecklats i
hög grad.

• Ett utvecklingsarbetet har påbörjats med att
digitalt samordna en insamling av data om
placeringar av barn, unga och vuxna för att
skapa en kunskapsbas för systematisk
uppföljning och att få bättre underlag till beslut i
framtiden.

• Ett nytt ämnesnätverk för chefer för personliga
assistenter har startat upp.

• Inom projektet kommun-FVM har kommunerna
fått förfrågan om att medverka med
verksamhetsspecialister i de olika delar som
ingår i projektet FVM och som ska utvecklas.

Övergripande mål:

God och jämlik hälsa för barn och unga
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8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 1: Stödja kommunernas förebyggande
och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet
och likvärdiga villkor för barn och unga.
• Inom ramen för projektet Barns integritet i
förskolan har kompetensutvecklingsdagar,
föreläsningar och workshops genomförts och ett
metodmaterial är framtaget.
• I Hedersprojektet har killgruppsverksamhet
startat upp i Uddevalla och Munkedal och
grundutbildning kring hedersrelaterat våld och
förtryck genomförts i flera kommuner och
arbetsplatser. Tre webbsändna utbildningar med
totalt 800 deltagare har genomförts.
• En ICDP-grupp i Lysekil har startat upp.
• En konferens om barnkonventionen har
genomförts för Dalslandskommunerna.
• Utbildning Alla barn i centrum har genomförts för
fem av Fyrbodalskommunerna.

Strategi 2: Verka för en god samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.

8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 3: Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.
• Projekt Vi, inriktning UVAS och KAA
•

Se information under mål 2.

• Projekt – Fullföljda studier
•

Se information under mål 2.

Kvartalsrapport för basverksamheten juli-september 2020
(tkr)
Medlemsavgift 35 kr/inv

Budget
2020

Utfall
juli-september

Prognos
oktober – december

Beräknat resultat
2020

Beräknat res/budget
2020

9 555

2397

2397

9587

100 %

100

114

13

222

222 %

9 655

2 511

2 410

9 809

102 %

-6 530

-1 462

-1 719

-6 886

105 %

Resekostnader

-180

-23

-30

-106

60 %

Politiska arvoden, ordförande
och revision

-370

-81

-80

-331

90 %

Möteskostnader politiker och
tjänstemän

-150

-9

-7

-28

19 %

Konsultkostnader

-100

-99

-25

-183

183 %

Administrativa fasta kostnader

-920

-171

-213

-716

78 %

Administrativa rörliga kostnader

-1 235

-234

-311

-1 011

82 %

Summa kostnader

-9 485

-2 079

-2 385

-9 261

98 %

170

432

25

548

Övriga intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Resultat

Verksamhetsrapport 2020, kvartal 3
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Verksamhetsrapport 2020, kvartal 3
• Remissvar från kommunerna angående verksamhetsplan och budget har tagits omhand och processats vidare.
• Förbundet har arbetat med att ta fram mallar för utvecklade aktivitetsplaner som ska kopplas till verksamhetsplanen.
• Förbundet har arbetat med att ta fram förslag på budget för de delregionala utvecklingsmedlen.
• Förbundet har svarat på Västra Götalandsregionens förslag till ny regional utvecklingsstrategi (RUS 2030).
• Inom ramen för påverkansarbete har en skrivelse har skickats till utbildningsdepartementet med synpunkter på för få
tilldelade utbildningsplatser till Högskolan Väst. Kompetensbehovet behöver mötas.
• Fortsatt arbete med biogasutveckling i Fyrbodal; Avsiktsförklaring mellan Fyrbodals
kommunalförbund och Västra Götalandsregionens Miljönämnd, Kollektivtrafiknämnd
och Regionala utvecklingsnämnd samt Västtrafik
• Rådslagen i kommunernas ledningsgrupper inom Strukturbild Fyrbodal har startats upp. Dessa ska mynna ut i en
gemensam framtidsbild för vårt territorium.
• Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har fortsatt även under tredje kvartalet. Arbetssätt och metoder har
förändrats. Beslut om att medarbetarna fortsätter att arbeta hemma har tagits. Stor påverkan på aktiviteter som
möten, nätverksträffar, utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i tiden, intensifierats eller ändrat
karaktär. De flesta möten och utbildningar har skett digitalt. Planering har skett för att förbereda för viss återgång till
arbetsplatsen.
• I samverkan kring Samhällsorientering för nyanlända görs en översyn om att eventuellt minska antalet utförande
kommuner från tre till en eller två.

Övergripande mål:

Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
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1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 1: Genomföra kunskapshöjande och strategiska insatser med syfte att öka den
kommunala servicen och kunskapen om företagens villkor.

• Samtliga kommuner har erbjudsits stöd av Position Väst med att presentera ledig mark på
Business Swedens digitala plattform ”Site Finder”
• Mallar som stöd till kommunerna vid framtagning av svar på utländska
företagsetableringsförfrågningar (RFI-mallar) har tagits fram.
• Filmen som tagits fram inom projektet "Bättre företagsklimat i Fyrbodal" har visats för
direktionen.

1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 2: Erbjuda entreprenörer samt små och medelstora företag tillgång till ett
behovsstyrt och ”sömlöst” stödsystem som är jämlikt och robust. Systemet ska främja
innovation, entreprenörskap, företagande och nyinvesteringar genom att driva en effektiv
och samordnad hantering av tillväxtmedel.
• Position Väst, Affärsdriven Miljöutveckling och
Innovatum har startat workshopsprocess för att skapa
samverkansformer för att attrahera kunskapsdrivna
företagsetableringar (SISP och Business Sweden).
•
•

•
•

• Arbetet med budgeten för de delregionala
utvecklingsmedlen och Västra Götalandregionens nya
modell har fortsatt.

• Deltagit i de entreprenörsfrämjande aktörernas nätverk
Arbetet med att ta fram ett nytt avtal med Innovatum och e-chain och B-chain.
Almi Väst har påbörjats.
• Fiskberedningsföretag, som står inför omfattande
En sammanställning av samtliga projekt och
investeringar som kräver tillstånd, har stöttats i kontakter
verksamheter som medfinansierats av delregionala
med myndigheter.
utvecklingsmedel under 2019 har publicerats på
hemsidan. Rapporten har presenterats för direktionen i • Möte med deltagare från två nationella myndigheter
avseende information om ny jätteanläggning av
september.
landbaserad laxodling i Sotenäs har arrangerats.
En ansökan till Tillväxtverket "Hållbar besöksnäring i
• Fem remisser från myndigheter avseende fiske och
Väst" har skickats in.
vattenbruksfrågor har besvarats.
En ansökan till ESF "Fenix med Z har skickats in.

1. Bättre företagsklimat och ett starkt näringsliv
Strategi 3: Stärka det befintliga näringslivet inom områden där vi
har internationell konkurrenskraft genom att driva samordnade
offensiva satsningar för att attrahera investeringar och
företagsetableringar i enlighet med antagen strategisk plan.
• Fortsatta insatser för utlandsägda bolag har genomförts, (Retain & Expand) Position Väst,
Business Sweden, näringslivsenheterna.
• Arbetsgrupp Etableringar inom Besöksnäringen har återstartats efter coronapaus.
• Flera pågående etableringsförfrågningar har hanterats av Position Väst i samverkan med berörda
kommuner.

Övergripande mål:

En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån arbetsmarknadens behov
samt individers tillgång till likvärdig utbildning
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2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 1: Skapa förutsättningar för bättre
matchning genom hållbara strukturer,
omvärldsbevakning, samverkansarenor och
projektverksamhet.
• Kompetensråd Fyrbodal, KRF
•
•

Uppföljningsmöten på grund av covid-19 har genomförts.
Process kring samverkande strukturer – VGR-projekt
finansierat via Tillväxtverket har startat.

• Samverkansarenor
•
•
•

Ett nationellt kompetensråd för det gröna och
naturbaserade näringslivet har bildats.
Förstudie eDit har påbörjats.
Projekt Campus Dalsland har medverkat på
kompetenrådsmöte.

Strategi 2: Stödja kommunerna i arbetet med att
säkerställa tillgången till behörig personal.

• Vård- och omsorgscollege, VoC:
•
•
•

Hermods, Dalslands Folkhögskola och Praktiska
gymnasiet har ansökt om certifiering av lokalt college
Fyrbodal Öst.
Ljungskile folkhögskola har ansökt om certifiering av lokalt
college Uddevalla/Färgelanda/Orust.
Fler Språkombudsutbildare har utbildats.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 3: Främja samverkan mellan skola och
arbetsliv.
• Teknikcollege
•
•
•
•

Vuxenutbildningen på Birger Sjöberggymnasiet i
Vänersborg har certifierats.
Process kring certifiering av gymnasieprogram i
Uddevalla, Bengtsfors och Åmål har fortsatt.
Möjlighet att genomföra industrivalidering i Fyrbodal har
undersökts.
Process kring ökad kvalité av lokala college har fortgått.

• Tjänstepersoner har medverkat i arbetsgrupp
kring kompetensförsörjning i samband med
etablering av laxodling i Sotenäs.

• Branschråd
•
•

Processledning av Branschråden Buss, Bygg samt Hotelloch restaurang.
Process för uppstart av branschråd för transportbranschen
och Gröna näringar har fortsatt.

• Praktiksamordning i Fyrbodal
•

Förfrågan till kommuner om etapp 2, praktikanskaffning
har gått ut och 6 kommuner har meddelat intresse.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 4: Stödja kommunernas arbete med att få fler att
fullfölja sina studier eller vara i arbete.
• Projekt Vi, inriktning UVAS och KA
•
•

Analys- och planeringsfas har godkänts av ESF och
genomförandefas startat upp.
Kompetensutvecklinginsatsen ”Den medskapande processen”
för alla projektmedarbetare i kommunerna har startat i
samverkan med Högskolan Väst, kursen ger möjlighet till
högskolepoäng.

•

Projekt – Fullföljda studier
•

Projektet har startat upp med tre
högstadieskolor i Vänersborg och samtliga
F-9-enheter i Munkedal samt Åmål som
arbetar med övergångarna mellan
förskola/familjecentralen och skolan.

2. En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning.
Strategi 5: Vara en arena för gemensam
organisering där samverkan ger ekonomiska
fördelar och effektivisering.
•

Projekt Strategisk Kompetensförsörjning Fyrbodal
•
•

Modul 5, Kompetensförsörjning i Norra Bohuslän har startat.
Planeringsarbete har gjorts kring Kompetensutveckling
Fyrbodal – fokus vuxenutbildning som kommer att genomföras.
Konferensen kommer i år att genomföras under vecka 44 med
30-40 föreläsningar/seminarier/dialoger.

• Medverkan vid framtagande av förstudier och
projekt:
•
•
•

Process kring utredning av att teckna Samverkansavtal
gymnasiet och vuxenutbildning har påbörjats.
Utredare FoU utbildningsområdet har anställts.
Utredningsarbetet ska på pågå under 6 månader.
ESF-projektansökan FenixZ har tagits fram och skickats
in.

Övergripande mål:
En väl utvecklad infrastruktur
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3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 1: Stödja utvecklingen av hållbara
godstransporter och utvecklingen av hållbart
resande.
• Projekt Fossilfri Gränsregion 2030:
• Framtagandet av en strategi för publik laddinfrastruktur
i Fyrbodal har påbörjats.
• Tillgången till arbetsmaskiner hos
medlemskommunerna och kommunala bolagens har
kartlagts.
• Mötet ” Fossilfria arbetsfordon och maskiner” med
32 deltagare har genomförts.
• Regiontrafik på biogas med dalslandstrafiken som
pilotområde - utredning med Västtrafik och VGR har
påbörjats.

• Projekt Tur & Retur – hållbara resor mellan land
och stad
Bengtsfors (Dals Långed) och Orust är piloter:
• Mobil cykelverkstad på Orust har pågått hela
sommaren. Drivs vidare kommersiellt.
• En utredning om distansarbetsplatser på
landsbygd i Fyrbodal har påbörjats.
• En dialog med Sjuhärad och Skaraborgs
kommunalförbund för samarbete kring hållbar
mobilitet på landsbygd har inletts.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 2: Stödja en IT-infrastruktur med hög
kvalitet för alla som främjar hållbarhet.
• Projektet Digitala processer i Fyrbodal, där 11 av 14
kommuner medverkar har löpt på. Projektet hjälper
bland annat kommunerna i deras
standardiseringsarbete som ger effekter av ökad
interoperabilitet vilket i sin tur innebär en mer hållbar
och robust teknisk IT-infrastruktur.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 3: Delta i det regionala
strukturbildsarbetet som tydliggör de övergripande
behoven som finns av åtgärder i den funktionella
geografin för väg, järnväg, it/fiber, elkraft,
kollektivtrafik, sjöfart och cykel.

Strategi 4: Bevaka och agera i planering och
genomförande av de objekt i Fyrbodal som finns
upptagna i de nationella och regionala
infrastrukturplanerna 2018-2029.

• Ett förslag att Västra Götalandsregionen ska
ansöka om att bli regionplanerarorgan har
hanterats i nätverken för samhällsplanerna och
infrastruktur- och kollektivtrafiknätverket.

•

• En ansökan från Boråsregionen har skickats in
till Tillväxtverket för att genomföra ett projekt
som ska stärka samplanering över
kommungränserna. Fyrbodals och Skaraborgs
kommunalförbund kommer att kunna ta del av
lärdomarna i projektet och få stöd i att göra
motsvarande arbete.
• Planering av delregionala möten för att
diskutera regionens förslag till ortsstruktur är
igång. Mötet i Fyrbodal blir den 3 november.

•

•
•

En skrivelse angående inställda tågavgångar
på tågsträckan Uddevalla-Herrljunga har tagits
fram.
Direktionsbeslut remisskrivelse för;
Trafikförsörjningsprogrammet, Målbild tåg
2028 och Samverkansformerna för
kollektivtrafik har fattats.
Ett förslag till beslut gällande Remiss för ÅVS
väg 161 har formulerats.
Ett utskick av remiss för ÅVS E45 har gjorts.

3. En väl utvecklad infrastruktur
Strategi 5: Kartläggning av prioriterade
infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som
har bäring på kommande planomgång 2022-2033.

•
•

Deltar i arbete med VGR för revidering av regionala transportinfrastrukturplanenskede alternativgenerering.
Fortsatt arbete med bristlistan tillsammans med TRV och Infrakollnätverket.

Övergripande mål:

Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel mellan städer och landsbygder
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4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande
samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 1: Skapa och kommunicera en väl
förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.

Strategi 2: Skapa förutsättningar för ett ökat
samspel mellan städer och landsbygder genom
omvärldsbevakning, analyser och samarbeten.

• Höstens rådslag med kommunernas
ledningsgrupper har påbörjats.

• Konferens gällande landsbygders
kompetensförsörjning med bl.a. Tillväxtverket
har genomförts.
• Ett nationellt kompetensråd för det gröna och
naturbaserade näringslivet har bildats.

4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl fungerande
samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 3: Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande delregion inom skog och trä, med
satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler
nyinvesteringar.
• Projektet ”Scandinavian Bioeconomy Regions” tillsammans med Paper Province, Innovatum,
norska parter har påbörjats.
• Skogsprogram för Västra Götaland: seminarium med 80-tal deltagare har genomförts. Dialog
med skogsnäringens respektive innovationsaktörer är planerade.
• Innovatum och Steneby som testbäddar för träutveckling pågår.

4. Hållbar landsbygdsutveckling och väl
fungerande samspel mellan städer och landsbygder
Strategi 4: Samverka för att etablera Fyrbodal som en
ledande maritim delregion med lösningar inriktade på
innovation, nyinvesteringar samt en miljöanpassad och
hållbar utveckling.
•
•

Medverkat i Innovatums förstudie ”Innovationsplattform för marina
livsmedel och marin bioteknik”.
Medverkat i styrgruppen för Svenskt Marintekniskt Forum.

Övergripande mål:

En stark och attraktiv gränsregion
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5. En stark och attraktiv gränsregion
Strategi 1: Verka för att tillsammans med
Svinesundskommittén och andra parter stärka
området Göteborg/Oslo/Öresund som en attraktiv
region för invånare och företag att leva, studera
och arbeta i, samt att investera och bedriva
verksamhet i.
• Kommunalförbundet har stöttat Strömstad i
dialogen som skett med Västra
Götalandsregionen med anledning av den hårt
drabbade besök- och handelsnäringen över
gränsen.
• Kommunalförbundet har startat upp arbetet med
Modul 5 norra Bohuslän som innebär en
förstärkning av
kompetensplattformsuppdraget för att stötta
kommunerna i deras utmaningar med anledning
av Corona.
• Svinesundskommitténs projekt Hållbar
besöksnäring över gränsen har modifierats på
grund av att gränsen till Norge har stängts.

Strategi 2: Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av
EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge,
Öresund/Kattegatt/Skagerack (ÖKS) med flera.

• Kommunalförbundet är remissinstans för flera av
de EU-program som skrivs fram i höst.

Övergripande mål:

En aktiv och nyskapande kulturregion för alla

6
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6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 1: Öka kunskapen om kopplingen mellan
kultur och kommuners attraktionskraft.

Strategi 2: Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.

• Extern konsult har anlitats med uppdraget att ta
fram projektutkast inför kommande satsningar
inom utvecklingsområdet, med tänkt start 2021.

• Förstudien Innovationsplattform Dalsland pågår.
Förbundet har löpande avstämning med
genomförande aktörer.

• Planering av konferensen Attraktiva
kommuner/Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal januari
2021 har skett.

• Kulturstrategen har deltagit i flera seminarier och
konferenser om kulturdriven landsbygdsutveckling.

• Kulturstrategen har deltagit vid ett flertal
regionala och nationella möten och seminarier
om Gestaltad Livsmiljö.

6. En aktiv och nyskapande kulturregion för alla
Strategi 3: Främja kulturföretagande.
• Kulturstrategen har deltagit i styrgruppen för projektet Artifex
som stödjer kulturföretagare inom konsthantverk och design vid
de tre noderna i Dals Långed, Tibro och Mariestad.
• Arbetsgruppen för KKN-frågor har planerat för en kartläggning
av KKN-branschernas behov samt en ny handlingsplan inom
utvecklingsområdet i Fyrbodal.
• Utlysning av tillväxtmedel till kulturprojekt september 2020 har
skett. Flera inkomna ansökningar berör kulturföretagares
förutsättningar och utveckling. Beredning i oktober.
• Erfarenhetsutbyte och samverkan med Region Skåne och
Kulturakademin har skett.

Övergripande mål:

Invånarna ska erbjudas en god, jämlik
och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
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7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 1: Stödja kommunernas socialtjänst, vård
och omsorg för god samverkan i gränssnittet
mellan kommun, region och stat.
• Ett samarbete med VGRs FoU enhet för
gemensamma FoU aktiviteter kopplat till
vårdsamverkan har inletts.
• Arbete med att säkra kommunal vård- och
omsorg med anledning av covid-19 har fortsatt
bland annat med veckovisa möten med MAS,
smittskydd och vårdhygien. Även arbetet med
egentester för kommunerna medarbetare har
fortsatt.
• Uppdragshandlingar för länsövergripande
översyn av hälso- och sjukvårdsavtalet har tagits
fram.

Strategi 2: Fungera som en regional stödstruktur
för kunskapsutveckling och samordning av statliga
satsningar/initiativ inom socialtjänst samt
angränsande hälso- och sjukvård.
• Rekrytering av gemensam utvecklingsledare för
kommunerna i omställningen till en god och nära
vård, samt vårdens medarbetare har inletts.
• Stöd till remisskommuner kring reglering av
undersköterskeyrket resepktive om SOU Nära
Vård har getts.
• Samordning har skett av det ekonomiska stödet till
kommunerna genom överenskommelsen om god
och nära vård samt vårdens medarbetare.
• Arbete har pågått för att förflytta satsningar inom
området psykisk hälsa närmare det lokala
perspektivet och behovet.

7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 3: Medverka till att kommunernas socialtjänst
samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och
innovativt.
• Digitalt seminarium om oro för väntat barn har
genomförts - hur kan det uppmärksammas?
• Enkät om anhörigstöd inom ordinarie verksamhet
tagits fram.
• Digitalt seminarium om boendestöd inom
socialpsykiatrin tillsammans med region Jönköping
har genomförts.
• Ett utvecklingsarbete i FoU-rum
funktionshinder/socialpsykiatri om gemensamt analys
av den nationella brukarundersökningen har inletts.
• Processledningsuppdrag har startat kring
länsövergripande arbete med att ta fram tillämpning
av trygg och säker hälso- och sjukvård för barn och
unga i korttidsverksamhet.

Strategi 4: Identifiera och utreda verksamhetsområden
där kommunerna kan samverka och på så sätt erbjuda
invånarna likvärdiga insatser på ett mer kostnadseffektivt
och rättssäkert sätt.
• IFO, individ och familjeomsorgen har arbetat
fram ett avtal om uppdrag att leda utvalda
nätverk samt att utveckla kompetensplaner för
IFOs område.
• Utvärdering av den Fyrbodalgemensamma
organiseringen av personliga ombud har gjorts.

7. Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg
Strategi 5: Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och kollegialt
stöd.

Strategi 6: Stödja kommunerna i digitalisering och
välfärdsteknologi.

• Nätverken har till övervägande del skett digitalt.
Den digitala möteskompetensen har utvecklats i
hög grad.

• Ett utvecklingsarbetet har påbörjats med att
digitalt samordna en insamling av data om
placeringar av barn, unga och vuxna för att
skapa en kunskapsbas för systematisk
uppföljning och att få bättre underlag till beslut i
framtiden.

• Ett nytt ämnesnätverk för chefer för personliga
assistenter har startat upp.

• Inom projektet kommun-FVM har kommunerna
fått förfrågan om att medverka med
verksamhetsspecialister i de olika delar som
ingår i projektet FVM och som ska utvecklas.

Övergripande mål:

God och jämlik hälsa för barn och unga

8

8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 1: Stödja kommunernas förebyggande
och hälsofrämjande arbete för ökad likvärdighet
och likvärdiga villkor för barn och unga.
• Inom ramen för projektet Barns integritet i
förskolan har kompetensutvecklingsdagar,
föreläsningar och workshops genomförts och ett
metodmaterial är framtaget.
• I Hedersprojektet har killgruppsverksamhet
startat upp i Uddevalla och Munkedal och
grundutbildning kring hedersrelaterat våld och
förtryck genomförts i flera kommuner och
arbetsplatser. Tre webbsändna utbildningar med
totalt 800 deltagare har genomförts.
• En ICDP-grupp i Lysekil har startat upp.
• En konferens om barnkonventionen har
genomförts för Dalslandskommunerna.
• Utbildning Alla barn i centrum har genomförts för
fem av Fyrbodalskommunerna.

Strategi 2: Verka för en god samverkan och
erfarenhetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.

8. God och jämlik hälsa för barn och unga
Strategi 3: Stödja kommunernas arbete med att få
fler unga vuxna i studier eller arbete.
• Projekt Vi, inriktning UVAS och KAA
•

Se information under mål 2.

• Projekt – Fullföljda studier
•

Se information under mål 2.

Kvartalsrapport för basverksamheten juli-september 2020
(tkr)
Medlemsavgift 35 kr/inv

Budget
2020

Utfall
juli-september

Prognos
oktober – december

Beräknat resultat
2020

Beräknat res/budget
2020

9 555

2397

2397

9587

100 %

100

114

13

222

222 %

9 655

2 511

2 410

9 809

102 %

-6 530

-1 462

-1 719

-6 886

105 %

Resekostnader

-180

-23

-30

-106

60 %

Politiska arvoden, ordförande
och revision

-370

-81

-80

-331

90 %

Möteskostnader politiker och
tjänstemän

-150

-9

-7

-28

19 %

Konsultkostnader

-100

-99

-25

-183

183 %

Administrativa fasta kostnader

-920

-171

-213

-716

78 %

Administrativa rörliga kostnader

-1 235

-234

-311

-1 011

82 %

Summa kostnader

-9 485

-2 079

-2 385

-9 261

98 %

170

432

25

548

Övriga intäkter
Summa intäkter
Personalkostnader

Resultat

Tjänsteskrivelse
2020-09-29

Handlingsplan suicidprevention
Förslag till beslut
•

Direktionen beslutar att rekommendera kommunerna att fatta beslut om handlingsplan
suicidprevention.

Beskrivning av ärendet
Inom ramen för den länsgemensamma Handlingsplanen psykisk hälsa 2018–2020 finns
beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram. Syftet med
handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i
Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och regionens gemensamma
suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.
En partsgemensam arbetsgrupp har arbetat fram en handlingsplan för suicidprevention och
denna skickades i november 2019 på remiss till huvudmännen. Synpunkter som inkom har
omhändertagits.
Bedömning och synpunkter
Styrgruppen för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa, Vårdsamverkan Västra Götaland
(VVG) och SRO har ställt sig bakom handlingsplanen. VästKoms styrelse beslutade vid sitt
möte 2020-09-01 att ställa sig bakom handlingsplan för suicidprevention 2020-2025 och att
rekommendera kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta beslut om
handlingsplanen.
Koppling till mål
Mål 7 – Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och kunskapsbaserad socialtjänst, vård och
omsorg.
Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson
Teamchef Välfärdsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund
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Bakgrund
än vid fullbordat suicid eftersom alla personer som
gör suicidförsök inte söker sjukvård och därför inte
registreras.

Orden suicid och självmord används oftast synonymt
och syftar båda på en handling för att medvetet orsaka
sin egen död. Eftersom ordet självmord kan uppfattas
ge anspelningar på kriminell handling har vi i den här
handlingsplanen valt att använda ordet suicid.

Resultat kräver långsiktigt arbete
Ett nationellt handlingsprogram beslutades av riksdagen
2008 för arbetet med att minska suicid.1 Den nationella
visionen för suicidprevention innebär att ”ingen
människa ska behöva hamna i en sådan utsatt situation
att suicid ses som den enda utvägen”. För att detta mål
ska kunna nås krävs insatser på såväl individ- som på
befolkningsnivå nationellt, regionalt och lokalt.

Suicid är ett komplext problem
Suicid är ett komplext samhälls- och folkhälsoproblem,
som kräver många olika angreppssätt. Suicid är i sig
ingen sjukdom. Det är inte ens nödvändigt att psykisk
sjukdom ligger bakom. Däremot är psykisk sjukdom
eller någon form av psykisk ohälsa en vanlig riskfaktor
för suicid.
Suicidalitet är ett samlingsbegrepp för suicidtankar,
suicidförsök och fullbordade suicid. Suicidalt beteende
påverkas av biologiska-, psykologiska-, sociologiskaoch omgivningsfaktorer. Statistiskt sett tar drygt tre
svenskar sitt liv varje dag. Suicid genomförs främst av
män och äldre personer, medan suicidförsök främst
genomförs av kvinnor och yngre.

Att förebygga suicid är inte bara ett sätt att ge hjälp i
livsfarliga situationer utan innebär även ett långsiktigt
arbete för att få ner antalet suicid och suicidförsök.
Det kan handla om att tidigt observera varningssignaler,
identifiera, remittera, ge stöd till individer och grupper
i särskilt utsatta situationer samt att utbilda personal.
Varje liv som kan räddas är en framgång. Därför är det
viktigt att förebygga suicid till skydd för livet.

Varje år tar cirka 200 personer i
Västra Götaland sitt liv
I Sverige har antalet suicid kontinuerligt minskat i
befolkningen sedan mitten av 1980-talet men planat
ut det sista decenniet. I gruppen 15-24 år har antalet
legat på en oförändrad nivå. I Västra Götaland inträffar
cirka 200 suicid varje år och uppskattningsvis görs 2000
suicidförsök.Vid suicidförsök finns ett större mörkertal

I Västra Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa
2018-2020 anges målet; Nollvision om suicid i Västra
Götaland.2 Denna handlingsplan har samma vision.
www.folkhalsomyndigheten.se, www.suicidprevention.se
Det goda livet i Västra Götaland Handlingsplan psykisk hälsa 20182020
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Mål för suicidprevention i
Västra Götaland

Syfte
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva
åtgärder minska antalet suicid och suicidförsök i Västra
Götaland. Planen ska utgöra en gemensam grund för
kommunernas och regionens suicidpreventiva arbete.
Det kan även utgöra grund för samarbete med andra
aktörer.

Antalet suicid i Västra Götaland ska minska med 40
procent till år 2025. Detta mål är ett delmål i arbetet
med nollvisionen.

40%
år 2025
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Process för framtagande

behöver göras för att minska suicidtalet samt att
skapa delaktighet och förankring i det arbete som ska
göras. På rådslaget identifierades sex områden för
att främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och
suicid samt erbjuda insatser till de som drabbats. En
partsammansatt arbetsgrupp har sedan jobbat vidare
med förslagen.

Handlingsplanens innehåll har processats fram genom
ett rådslag den 14 september 2018 med företrädare
för civilsamhället, polis och tjänstepersoner från
båda huvudmännen. Syftet var att identifiera vad som

Struktur för samverkan inom psykisk hälsa i Västra Götaland

I Västra Götaland sker samverkan mellan parterna på tre nivåer: lokalt, delregionalt och regionalt.

Delregional vårdsamverkan

Kommunerna i
Västra Götaland

Styrgrupp
Psykisk hälsa

Regionens
verksamheter

Vårdsamverkan Västra Götaland (VVG)

Politiska samrådet (SRO)

Genomförande

mindre riskutsatta miljöer, öka människors medvetenhet
om suicidproblematik och försöka undanröja de tabun
som suicid omgärdas av. Det individinriktade arbetet
bedrivs både inom kommunerna och inom hälso- och
sjukvården och syftar till att öka kunskapen om att
stödja personer med risk för suicid på bästa sätt.

För att uppnå det länsgemensamma målet för denna
handlingsplan – att minska antalet suicid med 40 %
till 2025 – och att sträva mot nollvision om suicid i
Västra Götaland behövs insatser utifrån dels ett
befolkningsperspektiv, dels ett individperspektiv.
Perspektiven kompletterar varandra och båda är
nödvändiga för att ett suicidpreventivt arbete ska kunna
ge effekt. Det befolkningsinriktade arbetet omfattar
många olika samhällsaktörer och syftar till att skapa

Delregionala och lokala handlingsplaner
Denna handlingsplan på länsnivå utgör en gemensam
grund för Västra Götalandsregionens och kommunernas
suicidpreventiva arbete och framtagande av
delregionala/lokala handlingsplaner.

Sedan 2018 pågår ett arbete inom ramen för delregional
och lokal vårdsamverkan med genomförande av Västra
Götalands Handlingsplan för psykisk hälsa. På samma
vis förväntas denna plan omhändertas delregionalt och
lokalt.

Många samhällsaktörer bidrar, och behöver fortsätta
bidra, i det suicidpreventiva arbetet för att nå mål och
vision.
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Uppföljning

ska göra det möjligt att jämföra processer och resultat,
och därigenom stimulera och initiera förbättringsarbetet.
Varje delregional eller lokal vårdsamverkan kan med
fördel identifiera egna indikatorer för den uppföljning/
utveckling man vill se. Till handlingsplanen medföljer ett
dokument som visar vad som ska följas upp och av vem.

Styrgrupp för Västra Götalands Handlingsplan för psykisk
hälsa ansvarar för uppföljning av denna handlingsplan.
För att följa handlingsplanens mål över tid har ett antal
indikatorer valts ut. Målsättningen är att indikatorerna

Aktörer
LOKAL NIVÅ

REGIONAL NIVÅ

Kommuner
Socialtjänst
Barn- och utbildning
Äldreomsorg
Stadsbyggnad/
planering
Säkerhetssamordning
Folkhälsa
Kultur och fritid
Elevhälsa
Räddningstjänst

VGR
Prehospital vård
Primärvård
Somatiskt vård
Psykiatrisk vård
Intensiv vård
Sjukvårdsupplysningen
Folkhälsa
Polis

Studieförbund
Försäkringskassan

NATIONELL NIVÅ

Länsstyrelsen

Arbetsförmedlingen
Företagshälsovård

SiS

SOS Alarm

Regeringskansliet/
departementen
SKR
FoU
NASP

Statliga myndigheter
med uppdrag
som berör
suicidprevention

SOS Alarm
SiS

FoU
Universitet/Högskolor

Kriminalvård

Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

CIVILSAMHÄLLET

Aktiviteter
För att nå målet om att minska antalet suicid i
länet krävs ett långsiktigt arbete som integreras i
ordinarie verksamhet i såväl kommunernas som
regionens alla verksamheter.

Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer
Höjd kunskapsnivå
Prioritera suicidprevention på ledningsnivå

Områden som identifierades i samband
med det inledande rådslaget utgör grund för
handlingsplanens aktiviteter.

Ökad samordning och tillgänglighet till
professionella insatser på alla nivåer
Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap
Lära av händelseanalyser vid suicid
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1. Lokal handlingsplan som involverar nyckelaktörer
Medarbetare i kommunerna och regionen som möter patienter/
brukare i sin vardag har en viktig uppgift i att uppmärksamma
när personer visar tecken på risk för suicid.
Det suicidpreventiva arbetet ska bedrivas inom ramen för
befintlig samverkansstruktur. Handlingsplanen ska innehålla
gemensamma mål, aktiviteter, mått på förväntat resultat samt
ange former för samverkan. Arbetet ska bl a bygga på antagna
avtal och överenskommelser.3

Indikatorer

>> Lokal handlingsplan för suicidprevention.

T ex: Riktlinje för samordnad individuell plan, SIP
och Överenskommelse om samarbete kring personer
med psykisk funktionsnedsättning och personer med
missbruk av alkohol och droger och spel om pengar.

3

Andra viktiga nyckelaktörer i det suicidpreventiva arbetet
är Länsstyrelsen, Trafikverket, SOS Alarm, Räddningstjänsten,
Polismyndigheten, Kriminalvården, Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan, företagshälsovård, lärosäten samt aktörer
inom civilsamhället t ex trossamfund och ideella organisationer.

2. Höjd kunskapsnivå
Kunskapsnivån om riskfaktorer för psykisk ohälsa och suicid
behöver öka.Vissa särskilt sårbara grupper i samhället har en
ökad risk för suicid t ex minoritetsgrupper, funktionsnedsatta,
vissa åldersgrupper och närstående till personer som begått
suicid. Även riskbruk och missbruk är riskfaktorer som är
viktiga att väga in.

Indikatorer

Utbildningsinsatser behövs för personal som kommer i
kontakt med suicidnära personer inom hälso- och sjukvården,
socialtjänsten, förskola/skola, äldreomsorg, räddningstjänst med
flera. Fortbildningar behöver därför riktas till olika målgrupper
och ges på ett organiserat sätt till personal inom kommun,
primär- och specialistvård.

Länsgemensam aktivitet

Generellt sett behövs också ökad kunskap hos allmänheten för
att minska fördomar, stigmatisering och vart hjälp finns att få.
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>> Antal suicid i Västra Götaland fördelat på
kön och ålder.
>> Antal lokala handlingsplaner som
innehåller aktiviteter i syfte att höja
kunskapsnivån hos medarbetare.

– Aktivera informationskampanjen Steg för
livet.
– Planera fortbildningsinsatser, t ex. Aktion
Livräddning, Första hjälpen till psykisk hälsa/
MHFA, och Psyk-E bas Suicid.
– Ta fram yrkesspecifika fortbildningar i
suicidriskbedömning och utarbeta krisplan.

3. Prioritera suicidprevention på ledningsnivå
Beslutsfattare, chefer och ledare måste ha goda kunskaper om
suicidförebyggande arbete. De har en central roll för att skapa
förutsättningar i form av tid, resurser, utrymme och kontinuitet.
Detta krävs för att säkerställa att det suicidpreventiva arbetet
prioriteras och att denna handlingsplan omsätts i praktiken.

Indikatorer

>> Antal lokala handlingsplaner som
innehåller aktiviteter riktade till
beslutsfattare, chefer och ledare.

4. Ökad samordning och tillgänglighet till professionella insatser på alla nivåer
Personer med psykisk ohälsa och förhöjd risk för suicid ska
ges kompetent hjälp och stöd oavsett var behovet identifieras.
Det ska finnas kända och fungerande rutiner för detta och för
att slussa vidare personer när det behövs. Tillgängligheten till
vård och stöd ska vara god oavsett ålder. För personer med
mer omfattande behov av hjälp krävs god tillgänglighet till såväl
psykiatrisk som somatisk specialistvård.
Personer som har behov av samordnade insatser ska erbjudas
en Samordnad individuell plan (SIP). En SIP säkerställer att
den enskilde får sina behov tillgodosedda när både kommun
och region ansvarar för insatser. En SIP gör den enskilde och
närstående delaktiga i planeringen av insatser från kommun och
hälso- och sjukvård, och ansvarsfördelningen blir tydlig.
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Indikatorer

>> Upprättande av SIP i befolkningen.
>> Antal personer som besöker
primärvården för psykisk ohälsa.
>> Andel personer som får
specialistpsykiatrisk vård inom tiden
för vårdgarantin.
>> Upprättande av krisplaner inom
specialistpsykiatrin.

5. Ta vara på civilsamhällets engagemang och kunskap

Civilsamhället och offentliga verksamheter behöver
samverka för att motverka stigmatisering och göra det
lättare att samtala om psykisk ohälsa och suicid. Det finns
flera intresseorganisationer som arbetar med att skapa
engagemang, kunskap och dialog. De har en viktig funktion
i det suicidpreventiva arbetet. Deras informations- och
utbildningsinsatser samt opinionsbildning förstärker och
kompletterar insatser från staten, regionerna och kommunerna.

Indikatorer

>> Antal lokala handlingsplaner som
innehåller aktiviteter som innefattar
samarbete med civilsamhället.

6. Lära av händelseanalyser vid suicid

Händelseanalyser ökar kunskapen om den suicidala processen
och identifierar förbättringsområden samt bidrar till att
utveckla det förebyggande arbetet. En händelseanalys är
också en viktig del av stöd och återkoppling till närstående,
personalgrupper eller andra efterlevande. I de fall som en
individ som begår suicid har insatser från region och kommun
bör en gemensam händelseanalys göras.
Händelseanalyser i samverkan med närstående och berörda
parter ger en mer detaljerad bild av suicid och dess
orsaker. En gemensam händelseanalys kan även identifiera
förbättringsområden mellan verksamheterna, till exempel när
det gäller samverkan eller kommunikation.
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Indikatorer

>> Antal lokala vårdsamverkansgrupper som
gör händelseanalyser vid suicid.

På vardsamverkan.se hittar du
>> Handlingsplan för suicidprevention
>> Handlingsplan för psykisk hälsa
... och mycket mer!
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Handlingsplan för suicidprevention 2020-2025
Förslag till ställningstagande
•

VästKoms styrelse ställer sig bakom Handlingsplan för suicidprevention 2020 2025 och rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna
att ta beslut om handlingsplanen.

Ärendet

Inom ramen för den länsgemensamma handlingsplanen för psykisk hälsa 2018–2020
finns beskrivet att en länsgemensam handlingsplan för suicidprevention ska tas fram.
Syftet med handlingsplanen är att med suicidpreventiva åtgärder minska antalet suicid
och suicidförsök i Västra Götaland. Planen ska utgöra en grund för kommunernas och
regionens gemensamma suicidpreventiva arbete där även andra aktörer kan inkluderas.
Styrgrupp psykisk hälsa tog under 2017 fram en uppdragshandling som Ann Söderström,
Hälso- och sjukvårdsdirektör för Västra Götalandsregionen, VGR, och Thomas Jungbeck
direktör för VästKom i januari 2018 ställde sig bakom.
En partsgemensam arbetsgrupp tillsattes för uppdraget och processledare från VästKom
och VGR utsågs att leda arbetet. Det Politiska Samrådsorganet, SRO skickade 2019-11-01
förslaget till handlingsplan för suicidprevention på remiss till huvudmännen. Remissvar
inkom från 33 kommuner, 14 nämnder och styrelser i VGR samt tre
brukarorganisationer. Styrgrupp för länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa
omhändertog synpunkterna och ställde sig 2020-03-05 bakom handlingsplanen. Därefter
har Vårdsamverkan Västra Götaland, VVG, samt SRO per capsulam via e-post ställt sig
bakom handlingsplanen.
Göteborg 2020-08-11
Ann-Charlotte Järnström
Verkställande Direktör, VästKom

Anneli Assmundson Bjerde
Chef välfärdsutveckling, VästKom

Bilagor:
Handlingsplan för suicidprevention
Användarmanual - Handlingsplan för suicidprevention

Tjänsteskrivelse
2020-10-13

Val av representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan
Fyrbodal
Förslag till beslut
Att arbetsutskottet föreslår direktionen att utse Stefan Skoglund (S), Uddevalla, som
kommunalförbundets representant till Delregionalt samrådsorgan för Vårdsamverkan
Fyrbodal.
Sammanfattning
Ann-Charlotte Gustavsson (UP), Uddevalla, har avsagts sig uppdraget. Valberedningen för
Fyrbodals kommunalförbund har berett nomineringsärendet och föreslår Stefan Skoglund (S),
Uddevalla, till detta uppdrag.
Bakgrund
Beskrivning av ärendet
Bedömning och synpunkter
Finansiering
Koppling till mål
Ansvarig tjänsteperson
Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

Från: Ann-Charlott Gustafsson <ajagustafsson@hotmail.com>
Skickat: den 23 september 2020 11:09
Till: Åsa Karlsson <asa.karlsson@uddevalla.se>
Ämne: Avsägelse
Hej!
Avsäger mig uppdraget som representant i delregionalt SRO med anledning av den politiska
förändringen i Uddevalla
Hälsningar:
Ann-Charlott Gustafsson
Hämta Outlook för iOS

Tjänsteskrivelse
Ange datum
Sida 1 av 7

Remiss av åtgärdsvalsstudie för väg 161, Rotviksbro-Skår, Uddevalla
kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna upprättat remissvar
Sammanfattning
Trafikverket har under ett drygt års tid drivit en åtgärdsvalsstudie om väg 161 mellan
Rotviksbro och Skår. Syftet med studien har varit att, i dialog med berörda, beskriva vägen,
dess funktion och dess brister samt att ta fram kostnadseffektiva, långsiktigt hållbara åtgärder.
Den framtagna rapporten ska utgöra beslutsunderlag för Fyrbodals kommunalförbund och
Västra Götalandsregionen inför revideringen av den regionala planen för infrastruktur.
Samlade effektbedömningar (SEB) kommer att arbetas fram och granskas parallellt med
denna remiss och ingår således inte i remissen.
Remissen skickades till Fyrbodals kommunalförbund den 24 juli 2020. Kommunalförbundet
har begärt in remissvar från medlemskommunerna för sammanställning senast det 2 oktober.
Sista svarsdag till trafikverket är 30 oktober 2020
Beskrivning av ärendet
Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är en del av ett utpekat regionalt stråk för pendling
och godstransporter. Sträckan Rotviksbro–Bäcken har sedan 2011 projekterats för
ombyggnad, vilket resulterade i en vägplan som Trafikverket fastställde 2017. Planen
överklagades, och i juni 2018 tog regeringen beslut om att upphäva fastställelsebeslutet och
överlämnade ärendet till Trafikverket för förnyad handläggning. Beslut fattades om att
genomföra denna studie, som omfattar hela sträckan Rotviksbro–Skår.
Studiens syfte är att studera hur man kan möta det framtida behovet av resande och
godstransporter på ett hållbart sätt, med fokus på hur tillgängligheten och trafiksäkerheten i
stråket kan ökas. Målet för åtgärdsvalsstudien är att ge parterna en gemensam nulägesbild, en
gemensam målbild och ett gemensamt planeringsunderlag för stråket.
Vägens kapacitet och framkomlighet är begränsad, dels på grund av färjan över Gullmarn,
dels på grund av den låga vägstandarden mellan Rotviksbro och Skår. Under
sommarmånaderna påverkas restiden negativt av den omfattande turisttrafiken och ökade

Tjänsteskrivelse
Ange datum
Sida 2 av 7

varutransporter till området. Större delen av sträckan är 7 meter bred och saknar vägrenar,
sikten är delvis nedsatt på grund av kurvor och backkrön och det finns ett stort antal
fastighetsutfarter. Möjligheterna att gå och cykla till skola, affärer, kollektivtrafik etcetera är
begränsade, då det saknas passager och gång- och cykelbana på större delen av sträckan.
Studien har analyserat åtgärder från alla fyra steg i fyrstegsprincipen och rekommenderar,
oavsett inriktning på vägstandard, både effektiviseringar och ombyggnationer. Åtgärderna
omfattar främst förbättrade korsningar, busshållplatser, pendelparkeringar, passager och gångoch cykelförbindelser. I alla alternativ förordas gång- och cykelbana, antingen som separat
bana eller som del av befintlig väg. För de större ombyggnationerna ges några alternativ öster
om Bokenäs. Alternativen omfattar både olika typ av breddning, ny väg i befintlig sträckning
och väg i ny sträckning. Väster om Bokenäs gör kulturmiljövärden att större ombyggnationer
inte bedöms vara realistiska. Om vägen öster om Bokenäs ska byggas om förordas att det görs
som ett extra körfält i befintlig sträckning. Om delsträckan Bäcken-Rotvik ska byggas om
förordas att vägen läggs i ny sträckning, enligt den tidigare vägplanen. Åtgärder för att
hantera stigande havsnivå och dess effekter vid Rotviksbro är inte studerade.
Rekommenderade åtgärder ger framför allt en god tillgänglighet och ökad trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter. Trafiksäkerheten för skyddade trafikanter ökar i utsatta punkter, medan
en ökad hastighet från 70 till 80 minskar trafiksäkerheten. Om vägen byggs om enligt denna
kombination kan restiden på sträckan teoretiskt kortas med ungefär 120 sekunder, från 11 till
knappt 9 minuter. En ombyggnation av vägen (i steg 3) orsakar måttliga intrång, medan
dragning i ny sträckning (steg 4) ger betydande intrång i landskapet. Å andra sidan förbättras
boendemiljön för många fastigheter längs dagens väg.
Kostnader för åtgärder och inriktningar har bedömts grovt (GKI). Effektivisering av trafik
samt trimning av befintlig väg kostar i storleksordningen 30–80 mkr. En utbyggnad enligt
rekommendation (C+E) bedöms hamna i spannet 380–720 miljoner. Alla större
ombyggnationer medför betydande klimatpåverkan. Behovet av och nyttan med åtgärder
påverkas i viss mån av framtida åtgärder på väg 162 och av en eventuell fast förbindelse över
Gullmarn – detta har dock inte studerats närmare.

Fyrbodals remissvar
Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är en del av regionens utpekade stråk (stråk 5) med
betydelse för pendling och godstransporter. Fyrbodals kommunalförbund beslutade redan
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2009 att peka ut väg 161 som den högst prioriterade vägen i Fyrbodal.
Sträckan Rotviksbro–Bäcken har sedan 2011 av Trafikverket projekterats för ombyggnad,
vilket resulterade i en vägplan för utbyggnad av väg i ny sträckning för 100 km/h mellan
Rotvik och Bäcken vilken Trafikverket fastställde 2017. Planen överklagades och i juni 2018
tog regeringen beslut om att upphäva fastställelsebeslutet och överlämnade ärendet till
Trafikverket för förnyad handläggning.
Fyrbodals kommunalförbund vill medverka till en utveckling av infrastruktur som kan bidra
till regionförstoring och men också regional utveckling ur lokalt perspektiv. För kommunerna
i Fyrbodal är uppfattningen att infrastruktur jämte samhällsplanering utgör en viktig faktor för
utveckling av samhällen med dess olika verksamheter
Frågeställningar från TRV
Trafikverket har i sin remiss bett om svar på fem frågor vilka besvaras nedan.
Har vi missuppfattat något eller glömt någon viktig åtgärd?
Fyrbodals kommunalförbund anser att två viktiga saker inte har belysts eller beaktats. Detta
rör resonemangen kring de olika alternativens miljöperspektiv samt frågan om tidsvinster.
WSP har i ett PM till Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 2020-04-27 rörande väg 678
(Lerbo-Bratteröd) utrett en 2+1 väg 100 km/h ur ett klimatutsläppsperspektiv. Deras slutsats
är att ökningen från 1+1 väg 80 km/h till en 2+1 väg 100 km/h endast leder till en marginell
ökning av CO2 utsläpp (3 %). NOx utsläpp bedöms inte öka över huvud taget. Förklaringen
ligger i att ett jämnare trafikflöde förväntas uppnås. Samma effekt förväntas nås längs väg 161
med en 2+1 väg 100 km/h, inte minst med tanke på att vägen regelbundet trafikeras av
långsamtgående fordon som leder till en ojämn körning.
Vidare anses alternativ F (2+1 väg 100 km/h) vara det alternativ som sannolikt leder till en
överflyttning av trafik från väg 162 till väg 161. En överflyttning innebär en halvering av
sträckan Torp-Lysekil. Att minska körsträckan med 50 % måste vidare antas ge en betydande
positiv miljöpåverkan. Denna utredning/bedömning saknas.
I åtgärdsvalsstudien anges tidsvinster för de olika alternativen. Detta är teoretiska tidsvinster,
det vill säga de besparingar som görs om man följer skyltad hastighet. Väg 161 är
återkommande trafikerad av långsamtgående fordon så som till exempel; jordbruksmaskiner,
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A-traktorer med mera. En god framkomlighet är av avgörande betydelse.
Finns det en tydlig länk mellan brister, mål och åtgärder?
Fyrbodals kommunalförbund anser att länken är tydlig.
Har studien en bra balans mellan olika intressen?
Fyrbodals kommunalförbunds bedömning är att åtgärdsvalsstudien har en bra balans.
Drar vi relevanta slutsatser utifrån studiens förutsättningar?
Fyrbodals kommunalförbunds uppfattning är att det är en mycket genomarbetad studie, men
att slutsatserna inte är helt korrekta och därmed inte heller helt och fullt ut relevanta. Till
Trafikverkets samlade överväganden, i kapitel 14, har skrivits följande kommentarer:
14.1 Inriktningar – samlade överväganden
Syftet med utbyggnaden är att den ska underlätta för arbetspendling och godstransporter, inte
minst genom att säkerställa en god framkomlighet och jämna trafikflöden. En utbyggnad
enligt kapitel 14, samlad bedömning, uppfyller inte utbyggnadens syften.
14.2 Beskrivning av övergripande inriktning
Citat från åtgärdsvalsstudien ”Väg 161 har de senaste åren inte haft någon nämnvärd
trafikökning och planerna för området pekar inte på någon större förändring.”
Att väg 161 inte haft någon trafikökning kan ha ett samband med dagens vägstandard och gör
att en del av de som har möjlighet väljer andra alternativ. Vidare kan såväl en utbyggnad av
Preem och en etablering av Laxodling i Sotenäs komma leda till ökade trafikflöden. Lysekils
kommun håller på att stärka sin planberedskap för att kunna hantera en ökad inflyttning.
14.3 Alternativens för- och nackdelar
Nuvarande standard på väg 161 gör att framkomligheten är begränsad vilket gör att den
teoretiska beräkning av restidsförkortning som redovisas sällan stämmer med verkligheten.
Det är främst långsamtgående fordon som hindrar framkomligheten och utgör ett hinder för
restidsförkortning, vilket förutsätter en mötesseparerad lösning.
14.4 Anpassad kombination
Punkt 1. Hög kostnad för en gång- och cykelväg (GC).
Punkt 2. Förslaget om hastighetsbegränsning vid Bokenäs kyrkby motverkar syftet med
utbyggnaden. Andra möjliga lösningar föreslås bli framtida processer med berört samhälle
och medborgare.
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Punkt 3 – 4. För att säkerställa vägens funktion vad avser framkomlighet, robusthet och
säkerhet krävs en mötesseparerad lösning.
14.6 Fast förbindelse och vägval
Väg 162 finns endast med som en utpekad brist gällande sträckan Hallinden till Gläborg. Det
finns inte några planer/beslut på en framtida utbyggnad till mötesfri väg och 100 km/h vare
sig på denna sträcka eller andra delsträckor.
14.7 Tänkbar utbyggnadsordning
Utbyggnad bör ske i etapper där varje delsträcka görs helt klar i ett svep med väg för
motorfordon, GC-vägar, hållplatser, parkeringar och andra åtgärder. Förslaget om att
genomföra vissa åtgärder på hela sträckan riskerar att fördröja processen och skapa
trafikstörningar under en mycket lång tid.
Den begränsningsfaktor som är viktig att beakta och som åtgärdsvalsstudien ger uttryck för, är
utbyggnadsmöjligheterna vid Bokenäs kyrkby och västerut. Området är klassat som
riksintresse för kulturmiljövården och att dra väg 161 i ny sträckning i detta område skulle
innebära stora ingrepp i landskapet vilket bedöms som orealistiskt. Trafiken genom Bokenäset
kommer därmed att bli kvar med hastighetsbegränsning. Frågeställningar kring
hastighetsvariationer och samhällets kommande utveckling, får vävas in i arbetet.
Vägfunktionen bedöms ändå enligt Trafikverket kunna upprätthållas på ett godtagbart sätt.
Är våra rekommendationer rimliga och balanserade
Vissa åtgärder vill förbundet avråda ifrån, dessa redovisas nedan:
Avråder
D1.5 Sänkt hastighet i Bokenäs
Eftersom åtgärden motverkar restidsförkortning bör inte åtgärden genomföras
B3. Prioritera kollektivtrafiken
Att låta bussen köra av färjan först tror Lysekils kommun är förenat med två stora risker – fler
trafikfarliga omkörningar samt att fler väljer att köra runt Gullmarsfjorden via den dubbelt så
långa vägen 162/E6.
B6. Sänk skyltad hastighet till 60 km/h
Motverkar målen om restidsförkortning och därigenom regionförstoring
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Sammanfattning och förslag till vidare process
Sammanfattningsvis lyfts fyra principiella yttranden till Trafikverket, vilka vi både önskar och
med förväntan anser skall vara utgångspunkten för kommande vägförbättring.
Utgångspunkten för ställningstagandet är att det vägen funktion måste medge en god
framkomlighet, en god säkerhet och robusthet i transportsystemet.
Dessa är:
-Rotviksbro – Bäcken. Funktionen i den ursprungliga vägplanen från 2018 ska bibehållas.
-Bäcken – Bokenäs kyrkby. En mötesseparerad lösning i ny eller befintlig sträckning måste
skapas som gör att långsamtgående fordon så som jordbruksmaskiner, A-traktorer, inte
hindrar normal trafikrytm
-Bokenäs kyrkby Att de åtgärder som skapar en förlängd restid inte genomförs.
-Utbyggnadsordning som anges i avsnitt 14.7. Att förslaget inte genomförs utan att samtliga
delar i varje vägavsnitt genomförs fullt ut vid ett och samma tillfälle.
De stora trafikflödena mellan Lysekil och omvärlden sker längs med väg 161. Att knyta ihop
Lysekil med Trestad (och Göteborg) med hjälp av väg 161 skapar regionförstoring. En
överflyttning från väg 162 till väg 161 minskar körsträckan mellan Torp-Lysekil med 50 %,
vilket har en betydande positiv klimateffekt. Med ovannämnda yttringar från våra berörda
kommuner ser vi fram emot en för delregionen hållbar och långsiktig lösning.
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Finansiering
Objektet kommer att finansieras med medel från Regional plan för transportinfrastrukturen i
Västra Götaland.
Ansvarig tjänsteperson
Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se
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Skrivelsen skickas till:
trafikverket@trafikverket.se

Remissvar gällande Åtgärdsvalsstudie Väg 161. Rotvik-Skår, Uddevalla
kommun. Ärendenummer TRV 2019/5690
Fyrbodals remissvar
Väg 161 mellan Uddevalla och Lysekil är en del av regionens utpekade stråk (stråk 5) med
betydelse för pendling och godstransporter. Fyrbodals kommunalförbund beslutade redan
2009 att peka ut väg 161 som den högst prioriterade vägen i Fyrbodal.
Sträckan Rotviksbro–Bäcken har sedan 2011 av Trafikverket projekterats för ombyggnad,
vilket resulterade i en vägplan för utbyggnad av väg i ny sträckning för 100 km/h mellan
Rotvik och Bäcken vilken Trafikverket fastställde 2017. Planen överklagades och i juni 2018
tog regeringen beslut om att upphäva fastställelsebeslutet och överlämnade ärendet till
Trafikverket för förnyad handläggning.
Fyrbodals kommunalförbund vill medverka till en utveckling av infrastruktur som kan bidra
till regionförstoring och men också regional utveckling ur lokalt perspektiv. För kommunerna
i Fyrbodal är uppfattningen att infrastruktur jämte samhällsplanering utgör en viktig faktor för
utveckling av samhällen med dess olika verksamheter
Frågeställningar från TRV
Trafikverket har i sin remiss bett om svar på fem frågor vilka besvaras nedan.
Har vi missuppfattat något eller glömt någon viktig åtgärd?
Fyrbodals kommunalförbund anser att två viktiga saker inte har belysts eller beaktats. Detta
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rör resonemangen kring de olika alternativens miljöperspektiv samt frågan om tidsvinster.
WSP har i ett PM till Beredningen för hållbar utveckling (BHU) 2020-04-27 rörande väg 678
(Lerbo-Bratteröd) utrett en 2+1 väg 100 km/h ur ett klimatutsläppsperspektiv. Deras slutsats
är att ökningen från 1+1 väg 80 km/h till en 2+1 väg 100 km/h endast leder till en marginell
ökning av CO2 utsläpp (3 %). NOx utsläpp bedöms inte öka över huvud taget. Förklaringen
ligger i att ett jämnare trafikflöde förväntas uppnås. Samma effekt förväntas nås längs väg 161
med en 2+1 väg 100 km/h, inte minst med tanke på att vägen regelbundet trafikeras av
långsamtgående fordon som leder till en ojämn körning.
Vidare anses alternativ F (2+1 väg 100 km/h) vara det alternativ som sannolikt leder till en
överflyttning av trafik från väg 162 till väg 161. En överflyttning innebär en halvering av
sträckan Torp-Lysekil. Att minska körsträckan med 50 % måste vidare antas ge en betydande
positiv miljöpåverkan. Denna utredning/bedömning saknas.
I åtgärdsvalsstudien anges tidsvinster för de olika alternativen. Detta är teoretiska tidsvinster,
det vill säga de besparingar som görs om man följer skyltad hastighet. Väg 161 är
återkommande trafikerad av långsamtgående fordon så som till exempel; jordbruksmaskiner,
A-traktorer med mera. En god framkomlighet är av avgörande betydelse.
Finns det en tydlig länk mellan brister, mål och åtgärder?
Fyrbodals kommunalförbund anser att länken är tydlig.
Har studien en bra balans mellan olika intressen?
Fyrbodals kommunalförbunds bedömning är att åtgärdsvalsstudien har en bra balans.
Drar vi relevanta slutsatser utifrån studiens förutsättningar?
Fyrbodals kommunalförbunds uppfattning är att det är en mycket genomarbetad studie, men
att slutsatserna inte är helt korrekta och därmed inte heller helt och fullt ut relevanta. Till
Trafikverkets samlade överväganden, i kapitel 14, har skrivits följande kommentarer:
14.1 Inriktningar – samlade överväganden
Syftet med utbyggnaden är att den ska underlätta för arbetspendling och godstransporter, inte
minst genom att säkerställa en god framkomlighet och jämna trafikflöden. En utbyggnad
enligt kapitel 14, samlad bedömning, uppfyller inte utbyggnadens syften.
14.2 Beskrivning av övergripande inriktning
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Citat från åtgärdsvalsstudien ”Väg 161 har de senaste åren inte haft någon nämnvärd
trafikökning och planerna för området pekar inte på någon större förändring.”
Att väg 161 inte haft någon trafikökning kan ha ett samband med dagens vägstandard och gör
att en del av de som har möjlighet väljer andra alternativ. Vidare kan såväl en utbyggnad av
Preem och en etablering av Laxodling i Sotenäs komma leda till ökade trafikflöden. Lysekils
kommun håller på att stärka sin planberedskap för att kunna hantera en ökad inflyttning.
14.3 Alternativens för- och nackdelar
Nuvarande standard på väg 161 gör att framkomligheten är begränsad vilket gör att den
teoretiska beräkning av restidsförkortning som redovisas sällan stämmer med verkligheten.
Det är främst långsamtgående fordon som hindrar framkomligheten och utgör ett hinder för
restidsförkortning, vilket förutsätter en mötesseparerad lösning.
14.4 Anpassad kombination
Punkt 1. Hög kostnad för en gång- och cykelväg (GC).
Punkt 2. Förslaget om hastighetsbegränsning vid Bokenäs kyrkby motverkar syftet med
utbyggnaden. Andra möjliga lösningar föreslås bli framtida processer med berört samhälle
och medborgare.
Punkt 3 – 4. För att säkerställa vägens funktion vad avser framkomlighet, robusthet och
säkerhet krävs en mötesseparerad lösning.
14.6 Fast förbindelse och vägval
Väg 162 finns endast med som en utpekad brist gällande sträckan Hallinden till Gläborg. Det
finns inte några planer/beslut på en framtida utbyggnad till mötesfri väg och 100 km/h vare
sig på denna sträcka eller andra delsträckor.
14.7 Tänkbar utbyggnadsordning
Utbyggnad bör ske i etapper där varje delsträcka görs helt klar i ett svep med väg för
motorfordon, GC-vägar, hållplatser, parkeringar och andra åtgärder. Förslaget om att
genomföra vissa åtgärder på hela sträckan riskerar att fördröja processen och skapa
trafikstörningar under en mycket lång tid.
Den begränsningsfaktor som är viktig att beakta och som åtgärdsvalsstudien ger uttryck för, är
utbyggnadsmöjligheterna vid Bokenäs kyrkby och västerut. Området är klassat som
riksintresse för kulturmiljövården och att dra väg 161 i ny sträckning i detta område skulle
innebära stora ingrepp i landskapet vilket bedöms som orealistiskt. Trafiken genom Bokenäset
kommer därmed att bli kvar med hastighetsbegränsning. Frågeställningar kring
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hastighetsvariationer och samhällets kommande utveckling, får vävas in i arbetet.
Vägfunktionen bedöms ändå enligt Trafikverket kunna upprätthållas på ett godtagbart sätt.
Är våra rekommendationer rimliga och balanserade
Vissa åtgärder vill förbundet avråda ifrån, dessa redovisas nedan:
Avråder
D1.5 Sänkt hastighet i Bokenäs
Eftersom åtgärden motverkar restidsförkortning bör inte åtgärden genomföras
B3. Prioritera kollektivtrafiken
Att låta bussen köra av färjan först tror Lysekils kommun är förenat med två stora risker – fler
trafikfarliga omkörningar samt att fler väljer att köra runt Gullmarsfjorden via den dubbelt så
långa vägen 162/E6.
B6. Sänk skyltad hastighet till 60 km/h
Motverkar målen om restidsförkortning och därigenom regionförstoring
Sammanfattning och förslag till vidare process
Sammanfattningsvis lyfts fyra principiella yttranden till Trafikverket, vilka vi både önskar och
med förväntan anser skall vara utgångspunkten för kommande vägförbättring.
Utgångspunkten för ställningstagandet är att det vägen funktion måste medge en god
framkomlighet, en god säkerhet och robusthet i transportsystemet.
Dessa är:
-Rotviksbro – Bäcken. Funktionen i den ursprungliga vägplanen från 2018 ska bibehållas.
-Bäcken – Bokenäs kyrkby. En mötesseparerad lösning i ny eller befintlig sträckning måste
skapas som gör att långsamtgående fordon så som jordbruksmaskiner, A-traktorer, inte
hindrar normal trafikrytm
-Bokenäs kyrkby Att de åtgärder som skapar en förlängd restid inte genomförs.
-Utbyggnadsordning som anges i avsnitt 14.7. Att förslaget inte genomförs utan att samtliga
delar i varje vägavsnitt genomförs fullt ut vid ett och samma tillfälle.
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De stora trafikflödena mellan Lysekil och omvärlden sker längs med väg 161. Att knyta ihop
Lysekil med Trestad (och Göteborg) med hjälp av väg 161 skapar regionförstoring. En
överflyttning från väg 162 till väg 161 minskar körsträckan mellan Torp-Lysekil med 50 %,
vilket har en betydande positiv klimateffekt. Med ovannämnda yttringar från våra berörda
kommuner ser vi fram emot en för delregionen hållbar och långsiktig lösning.
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Status utredningar och åvser med start 2019
Namn

Status

Projektledare

Väg

Väg 172 Stora Bön

Klar

Boel Olin

Väg

Väg 161 Rotviksbro – Skår

Ute på remiss

Per Schillander

Väg

Väg 176 Oslorondellen

Klar

Boel Olin

Väg

E45 Vänersborg – Mellerud

Pågår

Boel Olin

Väg

E45 Tunhemsvägen Trollhättan

Klar

Anki Jerling

Järnväg

Norge/Vänerbanan Kil – Skälebol

Pågår

Kerstin Boström

Järnväg

Öxnered – Göteborg (förbigångsspår) och
Öxnered – Skälebol (dubbelspår)

Pågår

Kerstin Boström

Järnväg

Älvsborgsbanan

Pågår

Fredrik Bärthel

Väg

E45/44 Båberg

Klar

Caroline Karlsson
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Status utredningar och åvser med start 2020
Namn

Status

Projektledare

Väg

Väg 171 Stråk Gläborg – Kungshamn

Pågår

Boel Olin

Väg

Väg 160 avfarterna vid Hafstens camping och
Högås kyrka

Pågår

Boel Olin

Väg

Väg 44 hållplats Herrestads skola

Pågår

Sara Blomkvist

Väg

Väg 738, Färjeläget på Lyrön

Pågår

Boel Olin

Väg

Nordby köpcentrum

Pågår

Anki Jerling

Väg

BK 4 region väst

Pågår

Sara Blomkvist
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Pågående och planerade förbättringar i Fyrbodal
Namn

Status

Järnväg

Höjning av plattform Uddevalla Östra

Pågår klar 19 oktober

Väg

E45 Ånimskog-Tösse

Klar

Väg

E45 Tösse-Åmål

Inväntar byggstartsbesked

Järnväg

Hastighetshöjning Norra Bohusbanan

Pågår klar dec 2020

Järnväg

Bohusbanan-Mötesspår Grohed i Uddevalla

Pågår

Väg

Väg 163, ny bro över Norra Bohusbanan

Pågår, klar maj 2021

Järnväg

Bohusbanan, tunnelreparationer

Hösten 2020 (sommaren 2022-hösten 2023)

Tidplan-Bristlista
23/10
Infrakollnätverk
Enas om
bristlistan och
prioritering

20/9
Sista dagen för
precisering av
brister till KF

25/9
Extrainsatt
infrakoll
Presentation
och
genomgång av
kommunerna

27/11
Infrakollnätverk

26/11 AU

20/12 Leverans
TRV

10/12
Direktionsmöte

Länsstyrelsens regeringsuppdrag Trygg
elförsörjning

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

Förstudie eDit, inom ramen för mål 2 i VP; En väl fungerande kompetensförsörjning utifrån
arbetsmarknadens behov.

Ägare

eDit, Ett Dalsland i tillväxt

Beslutat RTV

Sign

100 000 JL

Dnr nr

2020-1102

Datum

2020-09-17

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

Part

Tjänsteköp Boråsregionen, Angelica Rennerfelt

Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund

Inventering och kartläggning av arbetsmaskiner
Projektstöd till projektet "Tillverka i trä"

Pål Kindblom
WilConsulting AB

Sign Dnr nr

2020-08-10-2021-1231
JL
2020-04-22-2020-0910
JL
2020-09 - 2021-01 JL

Datum

2020-1097

2020-08-13

2020-1100
2020-1106

2020-04-08
2020-09-01

