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Uppdatering av policydokument
Förslag till beslut
Att föreslå direktionen att godkänna reviderade policydokument enligt förslag och att de ska
gälla från och med 1 januari 2021.
Sammanfattning
Enligt förbundets årshjul och internkontrollplan ska förbundets policydokument regelbundet
ses över och eventuellt revideras.
Bakgrund
Förbundets policydokument har behov av uppdatering och revidering. Arbetet med detta har
pågått under året. De flesta av förbundets policydokument håller och har enbart fått
redaktionella ändringar och blivit moderniserade med aktuella typsnitt och formuleringar.
Beskrivning av ärendet
De policydokument som är föremål för uppdatering i år är följande:
Krishanteringsplan
Dokumentet har rensats på personuppgifter och har avpersonifierats helt. Den innehåller nu de
funktioner som är krisansvariga på förbundet. Typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Rekryteringspolicy och nyanställningspolicy
Ingen större förändring i innehållet av rekryteringspolicyn, typsnitt och dokumentmall har
uppdaterats. Nyanställningspolicyn är borttagen som policydokument och är istället en bilaga
till rekryteringspolicyn med checklistor, innehållet är i övrigt det samma som tidigare.
Representationspolicy
Innehållet är detsamma som tidigare men typsnitt och dokumentmall har uppdaterats.
Resepolicy
Innehållet är uppdaterat med korrekta uppgifter avseende avtalsresor. Typsnitt och
dokumentmall har uppdaterats.

IT-policy
Den tidigare IT-policyn tas bort och ersätts med IT-riktlinjer för medarbetare på Fyrbodals
kommunalförbund. Den gamla policyn var omodern och speglade inte hur
kommunalförbundet arbetar idag. De nya riktlinjerna är tydligare och uppdaterade med
relevant information och arbetssätt.
Projektpolicy
I samband med revisorernas årliga granskning (årsredovisning 2019) gjordes även en
fördjupad granskning av förbundets projekthantering. Granskningen mynnade ut i ett antal
förbättringsområden i projekthanteringen och synpunkter på den nyligen upprättade
projektpolicyn. Dessa besvarades genom ett yttrande angående förbättringsområdena och en
uppdaterad projektpolicy.
Bedömning och synpunkter
Arbetet med uppdatering av policydokument sker löpande under året och alla dokument ses
över enligt plan. Kansliet kommer att uppdatera internkontrollplanen med vilka
policydokument som finns och när de senast reviderades för att därmed säkerställa vilka
policydokument som står på tur för revidering.
Finansiering
Arbetet med uppdatering av förbundets policydokument sker inom ramen för
basverksamheten som finansieras av medlemsavgiften
Koppling till mål
Expediering
-

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

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund
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Yttrande avseende förbundets projekthantering
Bakgrund
I samband med granskningen av förbundets årsredovisning gjordes en fördjupad granskning
över förbundets projekthantering. I granskningsrapporten ställdes tre frågor som revisorerna
vill att förbundsdirektionen svarar på. Yttrandet beskriver hur förbundet har arbetat med
uppdateringen av projektpolicyn för att revisorernas förbättringsförslag ska tillgodoses.
I granskningsrapporten har följande förbättringsområden identifierats:
1. Förtydliga de olika projekttypernas styrning och utformning i projektpolicyn.
2. Tydligare redovisning kring hur rapporter och uppföljning av projekt ska ske.
3. Utforma rutiner för återrapportering till direktionen för de projekt som genomförs.

Åtgärder
För att tillgodose de förslag till förbättringar som revisorerna gett har förbundet gjort ett
fördjupat arbete kring projektpolicyn. Förslag till reviderad policy är klar för beslut vid
direktionsmötet 24 september 2020.
Vissa delar av projektpolicyn har omarbetats och kompletterats för att beskrivningen av
förbundets projekthantering ska vara tydlig och ha en stark koppling till förbundets
projekthandbok. En arbetsgrupp på förbundet har under juni månad sett över projektpolicyn i
huvudsak följande delar:
1. De olika projekttypernas styrning har definierats.
2. Projektpolicyn har uppdaterats med ett avsnitt om hur uppföljning och rapportering ska ske.
3. Projektpolicyn har uppdaterats med särskilda rutiner för återrapportering till direktionen.
Förslag till reviderad projektpolicy för förbundet biläggs yttrandet.
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Ansvarig tjänsteperson
Titti Andersson och Anna Lärk Ståhlberg
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1. Dokumentstyrning
1.1 Versionshistorik
Datum

Version

2020-06-12

0.3

2020-03-18
2020-05-29

0.1
0.2

Utfärdare

Projektstödsgruppen
Cecilia Sandberg & Christel
Thuresson
Titti Andersson & Anna Lärk
Ståhlberg

Beskrivning

Första utkast framtaget
Justerad
Justerad

1.2 Informationsklassning
Vid fastställande av heltalsversion klassas dokumentet som offentlig handling.

1.3 Efterlevnad
Förbundets ledningsgrupp har i uppgift att revidera och förändra policyn vid behov.

2 Inledning
2.1 Syfte
Syftet med denna projektpolicy är att skapa en tydlig och enhetlig styrning och struktur för
projektarbete i förbundet. Målet med projekt i Fyrbodals kommunalförbund är att i samverkan med
våra medlemskommuner och övriga intressenter nå beslutade strategiska utvecklingsmål på ett
effektivt och resursbesparande arbetssätt. Projektformen innebär att olika organisationer och
kompetenser samverkar för att genomföra väldefinierade mål inom en viss avgränsad tid och inom
givna ramar. Denna policy gäller för projekt finansierade av delregionala tillväxtmedel samt i
tillämpliga delar för projekt finansierade med externa medel (till exempel EU-medel, Regionala
utvecklingsmedel, Sociala investeringsmedel, §37-medel från Länsstyrelsen med flera).
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2.2 Beslutsordning

Beslut om att starta projekt, att söka projektmedel och att besluta om medfinansiering av projekt ska
ske enligt förbundets projektprocess i projekthandboken.

Beslut om projektens genomförande fattas på politisk nivå av förbundsdirektionen eller av den som
direktionen har delegerat uppdraget till. Beslut om att starta förstudie, att söka förstudiemedel och att
besluta om medfinansiering ska fattas av förbundsdirektören inom ramen för av direktionen antagen
delegationsnivå.

2.3 Terminologi
Begrepp
Förstudie

Projekt

Delregionala
tillväxtmedel

Förklaring
En förstudie görs för att ta fram förutsättningarna för ett projekt. I
förstudien klarläggs omfattningen av projektet, nuläget analyseras,
innehållet struktureras och intressenter kartläggs. Vidare bedöms nyttan
om projektet genomförs, lösningsförslag tas fram, krav tydliggörs och en
plan för dess genomförande tas fram.
Ett projekt är en tydligt avgränsad uppgift som ska färdigställas under en
begränsad tid, med en tydlig början och slut, av en tillfällig organisation,
med en viss budgeterad kostnad och ett eller flera förutbestämda mål och
förväntade resultat.
Årligen erhåller förbundet 10 miljoner kronor i form av delregionala
utvecklingsmedel från Västra Götalandsregionen under förutsättning att de
växlas upp med motsvarande belopp av kommunala medel. Medlen
används dels för att finansiera utvecklingsprojekt och verksamheter inom
delregionen, och dels funktioner som arbetar som på förbundet.
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3 Förstudie
En förstudie tar fram förutsättningarna för ett kommande projekt. Den bör beskriva projektets
omfattning, hur nuläge ser ut, hur innehållet i projektet kan struktureras och intressenter kartläggas. I
förstudien bedöms möjligheterna och nyttan med att projektet genomförs, lösningsförslag/hypoteser
tas fram och en plan för dess genomförande tas fram.
En förstudie kan innehålla:
•
•
•
•
•
•

Bakgrund mål och syfte.
Omfattning och avgränsningar.
Nulägesanalys.
Kravspecifikation.
Ekonomisk analys.
Lösningsförslag.

3.1 Redovisning av förstudie

Beroende på uppdragsgivare/finansiär ställs olika krav på redovisning av förstudien. Projektledaren är
ansvarig för att redovisningen är korrekt och följer uppdragsgivare/finansiärs direktiv.

3.2 Slutrapport

Resultatet av förstudien sammanfattas i en slutrapport som projektledaren lämnar över till
uppdragsgivare/finansiär. I övrigt se avsnitt nedan om rapportering.

4 Projekt
Ett projekt är en tydligt avgränsad uppgift som ska färdigställas under en begränsad tid, med en tydlig
början och slut, av en tillfällig organisation, med en viss budgeterad kostnad och ett eller flera
förutbestämda mål och förväntade resultat.
Ett projekt ska:
•
•
•
•
•
•
•

Ha ett bestämt avgränsat mål och syfte med tydlig nytta för medlemskommunerna.
Ligga i linje med förbundets strategiska utvecklingsmål.
Genomföras under en begränsad projektperiod.
Ha skriftliga direktiv i form av en projektbeskrivning med tillhörande budget.
Genomföras enligt en fastställd projektplan.
Bör ha en styrgrupp och en eller flera utsedda projektledare.
Vid projekttidens slut ska projektet slutredovisas med avseende på mål och nytta samt förslag på
hur resultat och erfarenheter ska tillvaratas och implementeras.
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4.1 Projektbeskrivning

Gemensamt för alla projekt oavsett finansiär är att det ska finnas en beskrivning av projektets innehåll,
syfte, mål, tidsplan och budget. Beskrivningen ska definiera nyttan och behovet av de resultat som
projektet ska åstadkomma. Beskrivningen av projektidén görs utifrån aktuell finansiärs krav och kan
utgöras av projektansökan.

4.2 Projektmodell

Det finns många olika projektmodeller och de har alla sina fördelar och nackdelar. En projektmodell
används för att styra ett projekt på ett specifikt sätt. Hur man väljer projektmodell kan bero på
projektledaren, verksamheten och projektets syfte. En extern uppdragsgivare/finansiär kan också ställa
krav på vilken modell som ska användas.

4.3 Projektplan

Efter att beslut är taget om att ett projekt ska genomföras ska en projektplan tas fram. Syftet med
projektplanen är att specificera och säkerställa hur projektet ska genomföras. Förbundet har en mall för
projektplan som ska användas för att säkerställa att nedanstående delar finns med inför ett
projektgenomförande.
•
•
•
•

Bakgrund och förutsättningar (bakgrund, omfattning och avgränsningar, intressentanalys,
problemanalys och mål på kort och lång sikt).
Projektets genomförande (projektmodell, aktivitetsplan, kommunikation och dokumentation,
riskanalys och riskhantering, organisation och bemanning, projektorganisation, ekonomi).
Uppföljning och avslutning (indikatorer, kostnader och finansiering, utvärdering och
implementering).
Godkännande (underskrifter).

4.4 Tids- och aktivitetsplan

En tid- och aktivitetsplan ska upprättas för varje projekt. I tidsplanen redovisas vilka moment och
aktiviteter som ska genomföras samt när detta ska ske.

4.5 Ekonomisk redovisning av projekt

Beroende på uppdragsgivare/finansiär ställs olika krav på redovisning av projektet. Projektledaren är
tillsammans med projektets ekonom, ansvarig för att redovisningen är korrekt och sker enligt
direktiv/krav från uppdragsgivare/finansiär.
Projekten ska särredovisas i förbundets bokföring under projekttiden. Varje projekt tilldelas ett eget
projektnummer samt en anpassad kontoplan. Projektledaren ansvarar för att projektekonomen får de
uppgifter om projektet som krävs för den ekonomiska rapporteringen (bokföring, budgetering och
uppföljning med mera).
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4.6 Lägesrapport

Projektarbetet ska fortlöpande dokumenteras. Lägesrapport ska göras till varje styrgruppsmöte samt
efter de riktlinjer som uppdragsgivare/finansiärer angivit.
Följande bör ingå om inget annat överenskommits:
• Ekonomisk uppföljning av budget och resursförbrukning.
• Resultat kopplat till tids- och aktivitetsplan.
• Pågående aktiviteter, nulägesrapport, problem och möjligheter.
• Kommande aktiviteter.
• Avvikelserapport.

4.7 Slutrapport

Projektet avslutas med en slutrapport som projektledaren överlämnar till styrgruppen och
uppdragsgivaren för ställningstagande. Det är viktigt att styrgrupp samt uppdragsgivare/finansiär
beslutar om hur resultat och erfarenheter ska användas och implementeras.
Projektledaren ska följa de anvisningar externa uppdragsgivare/finansiärer ställer på slutrapport. I de
projekt som förbundet driver och/eller är projektägare för ska förbundets mall för slutrapport
användas.
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I slutrapporten bör följande ingå:
• Resultat kopplat till syfte och mål med projektet.
• Redovisning av projektets ekonomi.
• Redovisning av viktiga lärdomar i projektet.
• Utvärdering av projektet.
• Förslag till hur resultat och erfarenheter skall tillvaratas och implementeras.

4.8 Återrapportering av projekt

Förbundet har olika roller avseende projekt. Dels driver förbundet egna projekt som finansieras på
olika sätt, dels finansierar förbundet externa projekt med delregionala tillväxtmedel inom Regionala
utvecklingsnämnden (RUN), Miljönämnden (MN) och Kulturnämnden (KUN).
Projekten som förbundet driver ska kontinuerligt rapportera till finansiär och styrgrupp i form av
lägesrapporter enligt projektbeslut. Vid projektavslut ska projektets resultat återrapporteras till
direktionen. Formen för återrapportering beslutas av förbundsordförande. Slutrapporten för projektet
ska publiceras på förbundets hemsida.
När förbundet finansierar externa projekt ska projektägaren inkomma med lägesrapporter i samband
med rekvirering av delregionala tillväxtmedel. Först efter godkännande av inkommen lägesrapport
betalas medel ut. När externa projekt slutredovisas sker slutrekvisition. Därefter publiceras
slutrapporten på förbundets hemsida samt sammanställs i en årlig projektrapport som redovisas för
direktionen.

4.9 Dokumentation/Diarium

Projektarbetet ska fortlöpande dokumenteras och allt material ska hanteras enligt kommunalförbundets
dokumenthanteringsplan och särskilt ska GDPR beaktas. All dokumentation som görs under projektets
gång ska finnas elektroniskt. Härigenom byggs en värdefull informationskälla för såväl utvärdering
som vägledning inför kommande liknande projekt.

5 Projektorganisation
Projektorganisationen kan variera beroende på vilken typ och storlek på projekt det rör sig om. I
samtliga projekt ska en projektledare och en styrgrupp utses. Projektgruppen utgörs av de personer
som aktivt arbetar i projektet. Det är projektledaren och närmaste chef som ansvarar för projektets
genomförande.
En styrgrupp ska utses för varje projekt. Styrgruppen har en rådgivande och förankrande roll samt kan
i vissa projekt även ansvara för övergripande målsättningar, ange ramar och förutsättningar för
projektet.
I större projekt kan fler projektroller och grupper såsom arbetsgrupper och referensgrupper utses.
Dessa utses då av projektledare och/eller styrgrupp. Nedan exemplifieras en projektorganisation som
är vägledande när organisationen för ett större projekt ska bildas.
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5.1 Uppdragsgivare och finansiär

Förbundets uppdragsgivare utgörs av medlemskommunerna och är de som fattar beslut om
projektansökan ska göras eller inte.
Finansiären beslutar om projektet beviljas eller inte. Beslutet ger direktiv kring målsättning, tids- och
kostnadsramar, uppföljnings- och rapporteringsformer för projektet.

5.2 Styrgrupp

Styrgruppen kan bestå av politiker eller verksamhetsansvariga tjänstepersoner inom och/eller utanför
förbundet och/eller extern kompetens som anses relevant för projektet.
•
•
•

Ger projektledaren uppdrag att ta fram en projektplan samt godkänner och fastställer densamma.
Fastställer ansvar och befogenheter för projektledaren samt utgör stöd för projektledaren.
Leder och följer projektarbetet fortlöpande.

5.3 Projektledare

När ett projekt beviljats ska en projektledare tillsättas i enlighet med förbundets gällande
personalpolicy. Projektledare rekryteras av förbundsdirektör eller närmaste chef.
I rollen som projektledare ingår följande:
•
•
•
•
•

Ansvar för projektets genomförande enligt direktiv och enligt styrgruppens anvisningar.
Ansvar för budget och ekonomiska redovisning enligt gällande rutiner och anvisningar samt efter
externa finansiärers krav.
Framtagande av projektplan.
Framtagande av relevanta underlag för projektet.
Ansvar för kontinuerlig dialog med styrgruppen. Vid avvikelser från projektplanen är det viktigt
att projektledaren så tidigt som möjligt kontaktar styrgruppen för diskussion om eventuella
förändringar eller förslag om nedläggning av projektet. Vid extern finansiering är det viktigt att
även finansiärer skyndsamt informeras.
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Ansvar för förankring i intressentgrupper.
Anställning av projektmedarbetare sker efter överenskommelse med närmsta chef.

5.4 Projektgruppen

Projektgruppens deltagare utses av projektledaren i samråd med styrgruppen.
•

Är projektets motor och ansvarar för att genomföra det löpande arbetet och för att rapportera till
projektledaren.

5.5 Arbetsgrupper

Projektledaren kan under projektet initiera olika arbetsgrupper. Arbetsgruppen ska ha ett tydligt syfte,
uppdrag och mål samt tidsplan. Arbetsgrupper kan startas och avslutas när som helst under
projekttiden.

5.6 Referensgrupp

Ibland kan projektet behöva tillföras synpunkter från olika intressenter eller sakkunskap utöver de som
finns i projektgruppen. I sådana fall kan en eller flera referensgrupper knytas till styrgruppen.
Referensgruppens roll är att bidra med sakkunskap och framföra synpunkter till projektet. En
referensgrupp kan vara en del av förankringsprocessen i projektet.

5.7 Övrigt

Förbundet har en projekthandbok som sammanfattar projektprocessen, tydliggör projektroller samt
innehåller mallar och styrdokument.
För projekt gäller samma regler som för kommunalförbundet i övrigt. Detta innebär att projekten ska
följa de riktlinjer som finns i förbundet gällande diarieföring, offentlighet och sekretess, upphandling
och ramavtal med mera. För projekt som har extern finansiering/medfinansiering kan dessa finansiärer
ställa ytterligare krav på arkivering och upphandling, projektet har då att följa även dessa riktlinjer.

