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Kallelse/ärendelista 
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 11 februari 2021 
Plats och tid:  Teams, kl. 11.15 – 16.00 
 
Kontakt: 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: Mötet kommer under rådande omständigheter och med gällande 

rekommendationer att hållas helt digitalt.   
 
Vi uppmanar alla som har förkylningssymptom att avstå från de möten 
som fortfarande bedöms nödvändiga att hållas i fysisk form. 

   

  OBS! Delregionalt kollektivtrafikråd sammanträder kl. 9.00 – 11.00 

 

 

Välkommen! 

 

 

Martin Carling 
Förbundsordförande 
 
 
 
   /Jeanette Lämmel 
   Förbundsdirektör 
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Kallelse/ärendelista  

1. Val av protokollsjusterare 

Beslutsärenden, kl. 13.00 – 14.00  

2. Avrapportering internkontrollplan 2020 
3. Förslag internkontrollplan 2021 
4. Arvodesreglemente 2021 
5. Delegationsordning 
6. Principbeslut avseende digital signering 
7. Remissvar verksamhetsplan och budget Västkom 2021 – 2023, dnr 2021/0013 
8. Fast förbindelse till Orust 

Informations- och anmälningsärenden, kl. 13.00 – 16.00 (paus kl. 14.10 och 
15.00) 

9. Regional transportinfrastrukturplan - Dialog med Västra Götalandsregionen 11.15 – 12.15 
10. Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst   14.10 – 14.30 
11. Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Västra Götaland  14.30 – 15.00 
12. Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020  15.05 – 15.25 
13. Verksamhetsplan och budget Kommunakademin Väst 2021, dnr 2021/0015 15.25 – 15.35 
14. Aktuella delegationsbeslut    15.35 – 15.35 
15. Rapport från Beredningen hållbar utveckling (BHU), VästKom och  15.35 – 15.50 

Samrådsorganet (SRO)  
16. Övriga ärenden     15.50 – 15.55 
17. Meddelanden     15.55 – 16.00 
18. Nästa möte     16.00 – 16.00 
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Förbundsdirektionen 
Kommun Ledamöter Närv. Ersättare Närv. 
Bengtsfors Stig Bertilsson (M)  Per Eriksson (S)  
Dals-Ed Martin Carling (C)  Per-Erik Norlin (S)  
Färgelanda Tobias Bernhardsson (C)  Ulla Börjesson (S)  
Lysekil Jan-Olof Johansson (S)  Ronald Rombrant (LP)  
Mellerud Morgan E Andersson (C)  Michael Mellby (S)  
Munkedal Jan Hognert (M)  Liza Kettil (S)  
Orust Anders Arnell (M)  Lars Larsson (C)  
Sotenäs Mats Abrahamsson (M)  Birgitta Albertsson (S)  
Strömstad Kent Hansson (S)  Lars Tysklind (L)  
Tanum Liselotte Fröjd (M)  Louise Thunström (S)  
Trollhättan Paul Åkerlund (S)  Monica Hanson (S)  
 Peter Eriksson (M)  Bedros Cicek (KD)  
Uddevalla Christer Hasslebäck (UP)  David Sahlsten (KD)  
 Ingemar Samuelsson (S)  Mikael Staxäng (M)  
Vänersborg Benny Augustsson (S)  Mats Andersson (C)  
 Henrik Harlitz (M)  Marie-Louise Bäckman (KD)  
Åmål Michael Karlsson (S)  Michael Karlsson (M)  
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Ärende 2 – Avrapportering internkontrollplan 2020 

Den interna kontrollen syftar till att genom olika regelverk och kontroller minska organisationens 
risker. Riskerna kan gälla både det ekonomiska kapitalet och förtroendekapitalet.  

Kommunalförbundet vill uppnå en rimlig grad av säkerhet och att verksamheten är ändamålsenlig 
och effektiv. 

Resultatet av granskningen för 2020 visar att förbundets interna kontroll i all väsentlighet fungerar 
väl.  

Ärendet föredras på mötet av Carina Ericson, administrativ chef.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 
 
 
Arbetsutskottet har berett ärendet och förslår direktionen att godkänna avrapporteringen av 
granskningen avseende den interna kontrollen 2020. 
 
 
 
Förslag till beslut 

Att godkänna avrapporteringen av granskningen avseende den interna kontrollen 2020. 
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Ärende 3 – Förslag internkontrollplan 2021 

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

Kansliet har arbetat om befintlig internkontrollplan som innehåller 20 granskningsområden. Förslaget 
för 2021 innehåller samma kontrollpunkter som tidigare men med en annan frekvens och ändrade 
ansvariga roller.  

Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på 
internkontrollplan 2021. 

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslaget på internkontrollplan för 2021. 
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Ärende 4 – Arvodesreglemente 2021 

Arvodesreglementet för 2021 följer tidigare reglemente med justering utifrån gällande 
inkomstbasbelopp.  
 
Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.  
 
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  
 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslaget på 
arvodesreglemente för 2021. 

 

 

Arbetsutskottet beslutar 

Att godkänna förslag på arvodesreglemente för 2021. 
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Ärende 5 – Delegationsordning 

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

Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna att aktuell 
delegationsordning gäller tillsvidare.   

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna att aktuell delegationsordning gäller tillsvidare.   
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Ärende 6 – Principbeslut digital signering 

Elektronisk signering av handlingar, exempelvis protokoll och avtal har blivit allt vanligare bland 
landets kommuner. Med året 2020 i backspegeln och den rådande pandemin har det blivit tydligare 
att nuvarande arbetssätt med papper och analoga signeringar är ineffektivt med många och långa 
ledtider.  

Kommunalförbundet har under de två senaste åren arbetat mycket med att effektivisera och 
digitalisera administrationen kring bland annat politiska möten, upphandlingar, avtal och 
projekthantering. 

Elektronisk signering skulle bli ett steg framåt i den egna digitaliseringen, exempelvis genom att 
politiska handlingar blir signerade inom ramen för fastställda deadlines och avtal i god tid innan 
uppdragsstart. 

Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef. 

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att fatta beslut om att 
kommunalförbundet får använda sig av elektronisk signering av handlingar och dokument som kräver 
signatur eller underskrift. Arbetsutskottet gav kansliet i uppdrag att undersöka alternativ för 
elektronisk signering som lever upp till de krav som ställs enligt gällande lagar och krav för kommunal 
verksamhet och att implementera detta senast år 2022 

 

Förslag till beslut 

Att besluta godkänna att kommunalförbundet får använda sig av elektronisk signering av handlingar 
och dokument som kräver signatur eller underskrift. 
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Ärende 7 – Remissvar verksamhetsplan och budget Västkom 2021 – 2023, dnr 
2021/0013 

Fyrbodals kommunalförbund är remissinstans för Västkoms verksamhetsplan. Förbundet har tagit del 
av remissversionen och arbetat igenom i en mindre arbetsgrupp, därefter stämt av utkastet med en 
utvidgad grupp och med Fyrbodals medlemskommuner. 

Generellt anser Fyrbodals kommunalförbund att Västkoms verksamhetsplan har en bra och tillgänglig 
struktur med tydliga avsnitt. Förbundet ställer sig i huvudsak bakom förslaget till verksamhetsplan, 
men har vissa synpunkter vilka lyfts fram i förbundets remissvar. 

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen. 

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna förslag till 
remissvar avseende Västkoms verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023. 

 

 

Förslag till beslut 

Att godkänna förslag till remissvar avseende Västkoms verksamhetsplan och budget för 2021 – 2023. 
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Ärende 8 – Fast förbindelse till Orust 

Orust kommun har inkommit med en skrivelse till Fyrbodals direktion med begäran om tillskrivelse 
till Västra Götalandsregionen om att de skall uppdra Trafikverket (TRV) att utföra en 
Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för objektet ”Fast förbindelse till Orust”. Med sin skrivelse bifogades en 
avsiktsförklaring som upprättats mellan kommunerna Stenungssund, Kungälv och Orust (STO). 
 
För att ett infrastrukturobjekt skall starta så krävs det att en Åtgärdsvalsstudie görs av Trafikverket, 
objekten prioriteras av kommunalförbunden via Västra Götalandsregionen (VGR) som gör en 
beställning till Trafikverket på att utföra en Åtgärdsvalsstudie. 

Ärendet föredras av Helen Tisell, infrastrukturansvarig. 

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

Arbetsutskottet beslutar har berett ärendet och föreslår direktionen att tillskriva Västra 
Götalandsregionen om att göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust 
under förutsättning att bifogad avsiktsförklaring undertecknas.  

 

 

Förslag till beslut 

Att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast 
förbindelse till Orust under förutsättning att bifogad avsiktsförklaring undertecknas.  
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Ärende 9 – Regional transportinfrastrukturplan - Dialog med Västra 
Götalandsregionen 

Under februari 2021 deltar Västra Götalandsregionen i direktioner/förbundsstyrelser i samtliga 
kommunalförbund.  

Syftet med träffarna är att redogöra för arbetet med revidering av regional plan samt att lyssna in 
delregionernas prioriteringar gällande transportinfrastrukturen. Under våren kommer innehåll och 
fördelning i planen att konkretiseras i samverkan mellan VGR och kommunalförbund.  

På BHU den 9e mars kommer en första diskussion om planens innehåll i sin helhet samt den 
ekonomiska fördelningen att äga rum. Därefter välkomnar Västra Götalandsregionen skriftliga inspel 
från respektive kommunalförbund senast den 15e april. 

Som vägledning och diskussionsunderlag till dialogen har Västra Götalandsregionen ställt några 
fördjupningsfrågor som bifogas kallelsen. 

Ärendet föredras av Kristina Jonäng, Max Falk, Anna Kronvall och Aako Raoofi från Västra 
Götalandsregionen.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 10 – Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst 

Muntlig och/eller skriftlig information från politiska styrgruppens möte den 4 februari. 

Ärendet föredras av Ingemar Samuelsson, sammankallande i styrgruppen. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 11 – Samverkansavtal om Naturbruksutbildning i Västra Götaland 

Muntlig och/eller skriftlig information från möte den 8 februari.  

Ärendet föredras av Morgan E Andersson, Mellerud och Jill Stor, näringslivschef Vänersborg. 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till protokollet.  
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Ärende 12 – Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020 

Under det gångna året har kommunalförbundet kommunicerat med sina målgrupper i ett flertal olika 
kanaler, främst digitala. Generellt sett ökar förbundets genomslag mätt utifrån antal besökare på 
webbplatsen och antal följare i sociala medier. En stor ökning har skett när det gäller användningen 
av rörlig bild som kommunikationskanal. 

Ärendet föredras av Morgan Ahlberg, kommunikationsansvarig. 

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till kallelsen.  
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Ärende 13 – Verksamhetsplan och budget Kommunakademin Väst, dnr 
2021/0015 

Högskolan Väst och Fyrbodals kommunalförbund har enats om att samverka inom 
Kommunakademin Väst (KAV). Syftet är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. Samverkansavtalet omfattar kalenderåren 2018–2020. Avtalet förlängs med 1 år åt 
gången utifall att ingen av parterna har sagt upp samverkansavtalet. 

Verksamhetsplanen omfattar ett antal prioriterade områden såsom kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ökad högskoleövergång och hållbart arbetsliv. Ett urval av verksamhetsplanens 
aktiviteter för året är att projektet Ökad högskoleövergång ska följas av ledningsråd och styrgrupp. 
Arbetet med att öka antalet utbildade ingenjörer, sjuksköterskor, lärare och andra professioner ska 
fortsätta. KAV ska följa arbetet med tillsättningen av en kommundoktorand för att om möjligt skapa 
vägar för fler kommundoktorander. Inom ramen för hållbart arbetsliv ska ett temamöte arrangeras 
där samverkansytan gemensamt diskuterar hållbart arbetsliv för att i dialog försöka hitta nya och 
innovativa sätt att anta utmaningen. 

Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.  

Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.  

 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ta del av verksamhetsplan och budget 
2021 för Kommunakademin Väst. 

 

 

Förslag till beslut 

Att ta del av verksamhetsplan och budget för Kommunakademin Väst 2021  
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Ärende 14 – 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 kallelsen. 
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Ärende 15 – 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 kallelsen. 
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Ärende 16 – Övriga ärenden 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till kallelsen. 
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Ärende 17 – Meddelanden 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till kallelsen. 
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Ärende 18 – Nästa möte 

Nästa arbetsutskottsmöte den 11 mars. 

Nästa direktionsmöte den 25 mars  

• Årsredovisning 2020 
• Workshop budget DRUM (Delregionala utvecklingsmedel, tidigare tillväxtmedel) 
• Ägarsamråd Innovatum 
• Tema: Stöd, omsorg och hälsa 

 

 

Förslag till beslut 

Att anteckna informationen till kallelsen. 

 



Tjänsteskrivelse 
2021-01-12 

 

 
 

 

Avrapportering internkontrollplan 2020 

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna avrapporteringen av internkontrollplan 
2020. 
 

Sammanfattning 

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

Kansliet har granskat enligt planen som innehåller 20 kontrollpunkter.   
 

Beskrivning av ärendet 

Resultatet av granskningen visar att 16 av 20 granskningsområden har rutiner enligt 
styrdokument och rutinbeskrivning. Tre områden har rutiner som fungerar men som behöver 
utvecklas. En punkt saknar styrdokument och rutinbeskrivning.  
 
Fördelningen av granskning som provades under 2020 har inte fungerat som planerat. Detta 
beror mest på att flera inblandade funktioner inte har funnits på plats för granskning på grund 
av pandemin men även att fördelningen inte var optimal i förhållande till övriga 
arbetsuppgifter.  
 
Under året har ett antal policydokument uppdaterats och fastställts för att börja gälla antingen 
direkt under året eller från och med 1 januari 2021.   
 
Som nämnt i rapporten för granskningen per den 30 juni 2020 har det varit en utmaning att 
granska ärenden och dokument på grund av pandemin och i något fall har granskning 
uteblivit. Dock har dessa granskningar istället genomförts per 31 december.    
 
GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018. Ärendet har pausats på grund av resursbrist. Förbundet 
undersöker förutsättningar för att få stöd externt.  



 

 
Bedömning och synpunkter 

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt. Efter genomgång och 
granskning av andra halvåret ser vi att fördelningen av kontrollen (kontrollansvarig) inte är 
optimal och den kommer att arbetas om inför internkontrollplanen 2021.  Internkontrollplanen 
i sin helhet kommer fortsätta att utvecklas och ses över med eventuellt nya 
granskningsområden från 2022. 
 

Finansiering 

Inom ramen för det interna arbetet som finanserias genom medlemsavgiften från Fyrbodals-
kommunerna.  
 

Koppling till mål 

-  
 

Ansvarig tjänsteperson 

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

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


INTERN KONTROLLPLAN FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 2020 
beslutad i direktionen den 13 februari 2020
Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

A113,A275,A361, A453
A670, A659, A689,  A856, A1020

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering
20479 Munkedals kommun, utb ver 
A405 200522, 20305 Matton, utb ver 
A248, 200403, 20450 Ymer IT Väst 
AB, utb A484, 200624, 20570 
Volvofinans, utb ver A528, 200701
Löpnr 20653 – Bozzanova, Utbetalnng 
Ver A651 2020-08-20
Löpnr 20696 – Västkom, Utbetalning 
Ver A750 2020-09-11
Löpnr 20732 – Marcus Svensson 
Vårdsprevention AB, Utbetalning Ver 
A775 2020-09-21
Löpnr 20745 – Telenor, Utbetalning 
Ver A811 2020-10-02

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag
A250, A393, A740, A1018

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Löneadministratör

Projektekonom

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta 
uppgifter och underlag
13181 - 20200331 Sotenäs kommun
13242 - 200424 Vänersborgs 
kommun
13212 - 200421 Skolverket
13265 - 200617 Kunskapsförbundet 
Väst
Fakturanr 13310, 2020-09-17 
Melleruds kommun
Fakturanr 13331, 2020-09-24 Medpro 
Clinic 
Fakturanr 13346, 2020-10-08 
Lidköpings kommun
Fakturanr 13391, 2020-10-28 
Uddevalla kommun

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

3. Moms och skatter Att rapportering sker på rätt
sätt och att avstämning finns
upprättad. Att inbetalning har skett.
A168, A384, A556, A1115

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



4. Löner, arvoden 
och reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person
Lön jan: LN, KS
Lön juni: AE, AR                                Lön 
augusti: MA, MK                           Lön 
november: TA, HH      

Kontroll mot avtalad lön el 
ersättningsbelopp
Lön feb: CE, EB
Lön maj: AB, HE
Lön dec: PF, HJ

Arvoden/reseräkningar ska attesteras
Feb: LN, KS
April: ADA, SH                                
Oktober: AJ, HT                                       
november: PF, EB                            

Lönelista ska attesteras
Mars och Maj                              
November och December

Stickprov

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Administrativ chef

Projektekonom

Projektekonom

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

5. Inventarieförteckning Det ska finnas en aktuell 
förteckning över datorer
och kontorsutrustning med
specifikation på respektive
projekt
Förteckning finns, men inte specat på 
projekt.

Kontroll att inventarie-
förteckning finns och
är aktuell

Kontroll av att utrangerade 
inventarier
avförs från registret

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



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

I för ändamålet avsedda arkiv eller i 
låst skåp i tjänsterum.

Stickprov En gång/år Bitr. förbunds-
direktör/Administrati
v chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

7. Licenser, ekonomi, 
personalsystem

Användarna ska ha rätt 
behörighet

OK

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

8. Representation,
     externa möte samt   
     förbundets egna 
     nätverksmöten

Kontroll av 
- kontering
- momsbelopp
- syfte och deltagare

A305, A6, A114 (levfaktr 
20171,20144,20178) A137 (levfakt 
20230)
A1082 - levfaktura 20977, A928 - 
levfaktura 20864, A815- levfaktura 
20755

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



9. Drift eller investerings-
redovisning

Kontroll av att inventarieköp 
bokas på inventariekonto 
och uppfyller kraven på inventarie
Konto 5410 kontrollerat. 

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

10. Mobiltelefoner Kontroll av att aktuell förteckning
av mobiltelefoner finns samt
att telefonavgifter är rimliga i 
förhållande till tänkt användning
Lista kontrollerad och uppdaterad. 
Telenorfakturor 20198, 20655 
granskade. Fel månadsavgift 
upptäcktes och ska korrigeras av 
Telenor. 20-06-30
Korrigering av Telenorfaktura gjord 
på faktura 20835 och rätt belopp 
fakturerats sedan 20901

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

11. Tillträdeskontroll till lokaler Kontroll att rätt personer har
tillgång till lokalerna
Kontroll ej genomförd per 200630
Ok 1231

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

2 ggr/år Teamchef
Administrativ chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



12. Diarie/posthantering Handläggningsrutiner ska vara
aktuella och tillämpas
Konroll ej genomförd per 200630

OK 201231, ny rutin för 
ärendehantering skrevs och 
publicerades under hösten 2020.

Vilka rutiner finns?
Tillämpas det?

2 ggr/år Teamchef
Administrativ chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

Styrdokument
13. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
OK 201231

Kontroll av att
delegationsordningen
är aktuell

2 ggr/år
Bör vara 1 
gång per år 
och kommer 
att göras 
201231

Bitr. förbunds-
direktör/Administrati
v chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

14. Attesträtt Beslutsattest ska ske av rätt
person
20613 Alice Hultdin, VT, KS
20562 YMER IT Väst,  CE
21012 SESO, CE
21026 Frilans Finans (Elin Hedlund) JS

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer
20388, Alex G, AL, AE (inkl deltlist), JL
20552, Bojarkilen AB, AL, CE, AE, JL
21016 AL, AL/EB, AE, JL
20987 AL, CE, AE, JL

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år Bitr. förbunds-
direktör/Administrati
v chef

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



15. Avtalshantering Undertecknande av avtal sker i 
enlighet med gällande delegation
Almi dnr 2019-724 och Innovatum 
dnr 

Coompanion - 2020-1139, Beata Berg 
Malmborg - 2020-1124

Stickprov 2 ggr/år Teamchef
Anna LS
Administrativ chef 
201231

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

16. Dokumenthantering 
och arkivering

Dokumenthanteringsplan ska 
finnas och tillämpas.

Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen.

Ny ärendehanteringsrutin har tagits 
fram och efterlevs tillsammans med 
gällande dokumenthanteringsplan.
Dnr 2020-1155 Direktionsprotokoll, 
2020-1137 RTV beslut

Dokumenthanteringsplane
ns aktualitet granskas

Stickprov

En gång/år Teamchef
Administrativ chef

X Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



17. Policydokument Att Fyrbodals policydokument är 
aktuella och uppdaterade.
Inköps- och upphandlingspolicy, 
dokumenthanteringsplan, 
projektpolicy, representationspolicy, 
resepolicy, rekryteringspolicy, IT 
riktlinjer, krishanteringpslan.

Att Fyrbodals policydokument är 
kända och efterlevs.
Alla är publicerade på nätet och 
informerade om på APT.

Kontroll av att rutinerna tillämpas.
Kontroll ej genomförd 2020 då 
dokumenten började gälla då 
och/eller från 1 januari 2021

Stickprov/uppdatering

Stickprov

Stickprov

En gång vart
 annat år

Bitr. förbunds-
direktör/Administrati
v chef

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

X Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

18. Slutredovisning av projekt Kontroll av avslutade projekts
slutresultat samt diarieföring
Slutredovisade projekt under 2020: 
Gemensam portal 
Samhällsorientering - OK                En 
skola för alla - OK                      Bättre 
Företagsklimat - OK  

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



19. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att Fyrbodals arbetssätt inom
arbetsmiljöområdet följs 
upp regelbundet
Årshjul för systematiskt 
arbetsmiljöarbete finns för år 2020. 
Upprättat av LOSAM-gruppen. 
Ingen granskning gjord per 201231.

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

20. GDPR Kontroll av att förbundets hantering 
av personuppgifter följer GDPR:s 
regelverk.
Ärendet har pausats på grund av 
resursbrist. Förbundet undersöker 
förutsättningar för att få stöd externt.

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

X Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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



Tjänsteskrivelse 
2020-12-18 

 

 
 

 

Förslag ny internkontrollplan 2021 

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna förslaget på internkontrollplan 2021. 
 

Sammanfattning 

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

Kansliet har uppdaterat befintlig internkontrollplan för 2021 som omfattar 20 
granskningspunkter.   
 

Beskrivning av ärendet 

Årlig uppdatering av internkontrollplanen har genomförts och resulterat i samma antal 
granskningspunkter. Dessa har i några fall reviderats med vem som är kontrollansvarig och 
med vilken frekvens granskningarna bör ske. Förändringarna är markerade med gult i 
förslaget. Planen har också uppdaterats utifrån ny rutin för ärendehantering som förbundet har 
tagit fram under föregående år.  
 
Arbetet med att se över granskningsområden, granskningspunkter och kontrollmoment sker 
löpande och dessa har i samband med den här uppdateringen inte förändrats sedan föregående 
år.  
 
Bedömning och synpunkter 

Uppföljning och utveckling av internkontrollplanen sker kontinuerligt.  
 

 

 



 

Finansiering 

En del av det interna arbetet som sker inom ramen för medlemsavgiften från Fyrbodals-
kommunerna.  

 

Koppling till mål 

Ingen koppling till specifikt mål men ett verktyg för förbundets interna administration.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

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

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


INTERN KONTROLLPLAN FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND 2021
beslutas i direktionen den 11 februari 2021
Granskningsområde Kontrollmoment Kontroll metod Frekvens Kontrollansvarig Resultat av granskning
Ekonomi och administration
1. Redovisning Kontroll av bokförda poster

Kontroll av leverantörsfakturor
och kontering

Utbetalning ska ske med korrekta
uppgifter och underlag

Stickprov

Kontrollera avvikelser
mot föregående år

Följ utbetalnings-
processen och ta 
stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Löneadministratör

Projektekonom

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

2. Fakturering Fakturering ska ske med korrekta uppgifter 
och underlag

Följa fakturerings-
processen och ta 
stickprov

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

4. Löner, arvoden 
och reseräkningar

Kontroll att rätt utbetalning 
sker till rätt person

Kontroll mot avtalad lön el ersättningsbelopp

Arvoden/reseräkningar ska attesteras

Lönelista ska attesteras

Stickprov

Stickprov

Stickprov

Stickprov

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

2 ggr/år

Projektekonom

Administrativ chef

Projektekonom

Projektekonom

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



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

Kontroll att inventarie-
förteckning finns och
är aktuell

Kontroll av att utrangerade 
inventarier
avförs från registret

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

Stickprov 1 ggr/år Förbundsdirektör □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

7. Licenser, ekonomi, 
personalsystem

Användarna ska ha rätt 
behörighet

Kontroll av aktuellt
register över användar-
licenser

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

8. Representation,
     externa möte samt   
     förbundets egna 
     nätverksmöten

Kontroll av 
- kontering
- momsbelopp
- syfte och deltagare

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



9. Drift eller investerings-
redovisning

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

Kontroll av bokförda
inventariekostnader

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

Stickprov 1 ggr/år Administrativ chef □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

Kontroll och genomgång
av nycklar och larmkoder

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

12. Ärendehantering 
(Diarium och posthantering)

Kontroll att rutinbeskrivning och rutin för 
ärendehantering följs. 

Vilka rutiner finns?
Tillämpas det?

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



Styrdokument
13. Delegationsordning Delegationsordningen ska

vara aktuell
Kontroll av att
delegationsordningen
är aktuell

1 ggr/år Förbundsdirektör □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

14. Attesträtt Beslutsattest ska ske av rätt
person

Besluts- och mottagningsattest
ska ske av två olika personer

Stickprov

Stickprov

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

16. Dokumenthantering 
och arkivering

Dokumenthanteringsplan ska 
finnas och tillämpas.

Alla ärende- och handlingstyper
hanteras i enlighet med
dokumenthanteringsplanen och rutinen för 
ärendehantering

Dokumenthanteringsplanens 
aktualitet granskas

Stickprov

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas



17. Policydokument Att Fyrbodals policydokument är aktuella och 
uppdaterade samt finns publicerade på 
intranätet.

Att Fyrbodals policydokument är kända och 
efterlevs.

Kontroll av att rutinerna tillämpas

Stickprov/uppdatering

Stickprov

Stickprov

1 ggr vart
 annat år 
(2021)

Förbundsdirektör □ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

Granskning av projektets
kostnader och 
finansiering

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

19. Systematiskt arbetsmiljö-
arbete

Att Fyrbodals arbetssätt inom
arbetsmiljöområdet följs 
upp regelbundet 

Granskning av rutiner 1 ggr/år LOSAM - lokal 
samverkansgrupp

□ Rutinen fungerar enligt rutin-
    beskrivning och styrdokument

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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

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

□ Rutinen fungerar men behöver   
    utvecklas

□ Dokumenterad rutinbeskrivning   
    saknas

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



Tjänsteskrivelse 
2021-01-11 

 

 
 

 

Årlig revidering av arvodesreglemente för Fyrbodals kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Att arbetsutskottet föreslår direktionen att godkänna förslaget på arvodesreglemente för 2021. 
 

Sammanfattning 

Ordförande i Fyrbodals kommunalförbund erhåller årlig ersättning enligt fastställt 
arvodesreglemente, detta uppdateras årligen med aktuella inkomstbasbelopp. Förtroendevalda 
revisorer erhåller timarvode och reseersättning.  
 
Bakgrund 

Arvodet till ordförande uppgår till 15 % av Uddevalla kommuns för varje år (föregående år) 
gällande bastal för årsarvode. Bastalet är lika med 82 % av Pensionsmyndighetens 
inkomstbasbelopp. Nivå på beslutad ersättning följer Uddevalla kommuns ”Riktlinjer för 
ekonomisk ersättning till förtroendevalda”. 
 

Beskrivning av ärendet 

Årlig uppdatering av arvodesreglementet med gällande (föregående års) inkomstbasbelopp 
har gjorts.  
 
Bedömning och synpunkter 

-  
Finansiering 

Medlemsavgiften från Fyrbodals-kommunerna.  
 
Koppling till mål 

-  
Ansvarig tjänsteperson 

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41. 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


 
 

 

 

 

 
 
 

Arvoden och ersättningar för förtroendevalda 2021 
 

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

 
2. Direktionens ordförande erhåller för 2021 ett årsarvode på 98 400 kr.* 

 
3. Förtroendevalda revisorer erhåller timarvode och reseersättningar.  

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

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

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

 
 
 
 
 

*Arvodet uppgår till 15 % av Uddevalla kommuns för varje år (föregående år) 
gällande bastal för årsarvode. Bastalet är lika med 82 % av Pensionsmyndighetens 
inkomstbasbelopp.  
(Enligt Uddevalla kommuns riktlinjer § 6 Årsarvode samt bilaga 2: fasta arvoden, 
beloppsbilaga). 
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RIKTLINJER FÖR EKONOMISK ERSÄTTNING TILL 
FÖRTROENDEVALDA  
Gäller från 2015-01-01 
Antagna i Kommunfullmäktige: 2014-06-11 § 118, reviderade 14 oktober 2015, 
§ 257, reviderade 10 april 2019 § 92, § 93 
 
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
§ 1 
Ersättningar till förtroendevalda i kommunala organ utgår i enlighet med dessa 
bestämmelser. 
 
Ersättning kan även utgå för andra av uppdraget föranledda kostnader. 
 
Ersättningsberättigade sammanträden eller andra aktiviteter skall vara beslutade av 
det organ den förtroendevalde tillhör. Ordföranden kan också fatta beslut om 
nämnden/styrelsen delegerat detta till denne. 
 
§ 1a 
För förtroendevalda som har uppdrag med en sammanlagd omfattning som är minst 
30 % gäller inte §§ 2-4. De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 14. 
Valnämnd och revision undantas.  
 
För förtroendevalda kommunalråd tillämpas inte bestämmelserna i §§ 2-4. 
De ekonomiska ersättningarna för dessa regleras i § 15.  
 
 
ERSÄTTNINGSBERÄTTIGADE SAMMANTRÄDEN 
§ 2 
Tjänstgörande ledamöter och ersättare har rätt till ersättning då de fullgör uppdrag 
enligt §§ 2a-2b.  
 
Andra förtroendevalda som medgetts närvarorätt har rätt till ersättning då de fullgör 
uppdrag enligt §§ 2a-2b .   
 
Ersättningsberättigade sammanträden 
§ 2 a 
Ersättning utgår för sammanträde med:  

 Kommunfullmäktige  
 Fullmäktigeberedning 
 Kommunstyrelsen och övriga nämnder 
 Nämndberedningar 
 Nämndutskott 
 Presidiemöte i fullmäktige, styrelse, nämnd eller utskott 
 Projektgrupper 
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 Revisorerna   
samt 
 Utredningskommittéer 
 Arbetsgrupper som har beslutats av nämnd eller styrelse 
 Fullgörande av granskningsuppdrag inom ramen för ett revisionsuppdrag  
 Protokollsjustering, då tid och plats har beslutats  
 Sammankomst med kommunala samrådsorgan som är beslutade av nämnd 

eller styrelse  
 Överläggning med utomstående myndighet som är beslutade av nämnd eller 

styrelse  
 

 Övriga sammankomster som den förtroendevalde har kallats till och som 
ingår i den förtroendevaldes uppdrag.  

 
Övriga ersättningsberättigade möten  
 
§ 2 b  
Konferenser, studiebesök, studieresor, kurser, informationsmöten eller liknande som 
rör kommunala angelägenheter och som har ett direkt samband med det kommunala 
förtroendeuppdraget och som den förtroendevalde själv ansöker att få delta i 
(kommunens resereglemente tillämpas vad gäller ev. reseersättning och traktamente).  
 
Praktik med anknytning till det eller de organ den förtroendevalde tillhör och 
maximeras till totalt 5 kalenderdagar/år och person. För ledamot i kommunstyrelsen 
gäller praktiken inom all kommunal verksamhet. Närvaron intygas av 
arbetsledningen på den eller de enheter som praktiken sker på, alternativt av 
nämndens ordförande (reseersättning enligt § 7 gäller inte för praktik).  
 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 
  
Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista.  
 
Gruppmöten avser möten inför ordinarie kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, 
nämnd eller utskott/beredning. De förtroendevalda som har förlorad arbetsinkomst 
har rätt till ersättning för deltagande i gruppmöten, oavsett om det är gruppmöte på 
dag- eller kvällstid. Den förtroendevalde kan uppmanas vidimera eventuellt 
löneavdrag.  
 
 
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2 a 
§ 3 
Ersättning för påbörjad halvtimme, på möten som infaller mellan 08.00 och 17.00, 
utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, Kolumn 3. Ersättningen innehåller rörligt arvode, 



UaFS     
  Blad 3 

 

förlorad inkomst, semesterersättning och pensionspremie. Utanför denna tid gäller 
ersättning enligt Kolumn 2.  
 
Anmärkning: Särskilda arbetsförhållanden regleras i § 5. 
 
Inför varje mandatperiod skall förtroendevald, som förlorar inkomst, lämna intyg 
från ordinarie arbetsgivare på sin månadsinkomst. Förtroendevald inplaceras i tabell 
enligt bilaga som anger timersättning. Vid förändrad inkomst som påverkar 
ersättningsnivån skall förtroendevald redovisa och vidimera detta.  
 
Förlorad inkomst kan också innebära arbetslöshetsersättning, sjukpeng, föräldrapeng, 
uttagen semester, kompledigt eller liknande. 
 
Då den förtroendevalde har arbetslöshetsersättning, sjukpenning eller 
föräldrapenning utgår timersättning i den nivå som den förtroendevalde går miste om 
p.g.a. sitt uppdrag. Begärd nivå styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig 
kassa.  
 
Försäkringskassans godkännande av fullgörande av uppdrag under pågående 
sjukskrivning ansvarar den förtroendevalde 
 
För förtroendevald, som enligt inkomstskattelagen är att betrakta som näringsidkare, 
och som inte kan styrka förlorad inkomst är ersättningen enligt Bilaga 1, Nivå D. 
(Detta justeras i takt med timarvodeshöjningarna) 
 
För näringsidkare som yrkar högre timersättning skall kunna vidimera förlorade 
inkomst. Beslutas av PU. 
 
Saknas intyg kommer ledamotens ersättning att sättas i Nivå A, enligt Bilaga 1, 
Nivåtabell 
 
 
ERSÄTTNING FÖR DELTAGANDE I MÖTEN ENLIGT § 2b. 
§ 4 
Ersättning utgår för varje påbörjad halvtimme som utges enligt Bilaga 1, Nivåtabell, 
Kolumn 1. Ersättningen innehåller förlorad inkomst, semesterersättning och 
pensionspremie. 
  
Anmärkningen under § 3 gäller även denna paragraf. 
 
Anmärkning: Berättigande till ersättning skall vara beslutat av det organ den 
förtroendevalde tillhör. (se § 1) 
  
Nämnd eller styrelse kan delegera till ordföranden att besluta om deltagande i sådana 
sammankomster. Detta dokumenteras i delegationslista.  
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Deltagande i gruppmöte inför kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, nämnd eller 
utskott/beredning intygas av gruppordföranden.   
 
SÄRSKILDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 
 
§ 5 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar nödvändig ledighet för förtroendevalda 
med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt när det inte kan 
anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt 
anslutning till sammanträdet eller motsvarande. 
Rätten till ersättning enligt § 3-§ 4 omfattar tid för resa till och från sammanträdet 
eller motsvarande och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet 
eller motsvarande. 
 
Anmärkning: Tidsomfattningen på den begärda ersättningen skall överensstämma 
med tiden för sammanträdet eller aktiviteten. Dock accepteras dock 60 minuter i 
början och slutet på mötet som svarar mot ställtid inklusive restid. 
För förtroendevald som har längre restid skall detta kunna styrkas 
 
För den förtroendevalde som har sådant arbete att deras ordinarie arbetsgivare inte 
accepterar att de är lediga delar av en dag utan att de måste begära ledigt för hela 
dagen ersätts den förlorade arbetsinkomsten fullt ut. Detta skall då framgå av intyg 
från den förtroendevaldes arbetsgivare. 
 
Om sammanträden/sammankomster ställs in och avtal slutits med vikarie på den 
förtroendevaldes arbetsplats, och medför att den ordinarie arbetsgivaren inte kan låta 
den förtroendevalde gå tillbaks i tjänst, skall den förtroendevalde ersättas för förlorad 
arbetsförtjänst 
 
Den förtroendevalde anmäler detta till respektive nämndsekreterare inför varje 
mandatperiod samt om förändringar om ovanstående sker. 
 

ÅRSARVODE 
 
§ 6 
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag har rätt till årsarvode med belopp enligt 
Bilaga 2, Beloppsbilaga fastaarvoden. I det fasta arvodet ingår t.ex. ersättning för 
medborgarkontakter, inläsning, IT-kostnader och kontorsmateriel. 
 
Då förtroendevald i nämnd/styrelser inte fullgör (undantaget semester) sitt uppdrag 
under en sammanhängande tid nio veckor har personalutskottet rätt att pröva rätten 
till fast arvode.   
Personalutskottet har rätt att pröva årsarvodena, om uppdraget inte fullgörs. 
 
Anmärkning: årsarvode ersätts med 1/12 varje månad och utbetalas vid samma 
tidpunkt som de kommunalanställdas löner någon av de fem sista dagarna i 
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månaden. 
 
ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 
 
Resekostnader 
§ 7 
Kostnader för resor från bostaden till och från sammanträden eller motsvarande 
enligt § 2 punkterna A och B i tillämpliga delar, ersätts enligt Bilaga 2, 
Beloppsbilaga fasta arvoden.(Gäller inte deltagande i praktik.) 
 
Resor kortare än 5 km enkel resa ersätts ej. 
 
Övriga resor i uppdraget ersätts enligt kommunens resereglemente. 
 
Anmärkning: Den förtroendevalde meddelar respektive nämndsekreterare detta inför 
varje mandatperiod samt om förändringar sker 
Eventuella parkeringsböter samt andra kostnader som kan uppkomma genom 
förarens åsidosättande av lagar och förordningar ersätts ej  
 
Barntillsynskostnader 
§ 8 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande, enligt § 2, för vård och tillsyn av barn som vårdas i 
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 13 år.  
 
Om särskilda skäl föreligger, kan ersättning utges även för äldre barn. Ersättning 
betalas dock med högst belopp enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående och ej heller för tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen eller 
motsvarande. 
 
Anmärkning: Som närstående räknas make/maka, hemmavarande syskon eller annan 
person som den förtroendevalde sammanbor med.  
 
Ersättning för kostnader för vård och tillsyn av person med 
funktionsnedsättning eller svårt sjuk 
§ 9 
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 
sammanträden eller motsvarande för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 
sjuk person som vistas i den förtroendevaldes bostad. Ersättning betalas enligt 
särskilt beslut av Personalutskottet. 
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 
närstående. 
 
Anmärkning: Som närstående räknas: Make/maka, hemmavarande syskon eller 
annan person som den förtroendevalde sammanbor med.  
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Ersättning för funktionsnedsatt förtroendevalds särskilda kostnader 
§ 10 
Ersättning betalas för funktionsnedsatt förtroendevald för de särskilda kostnader som 
uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller motsvarande och som inte 
ersätts på annat sätt. 
 Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och 
uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas enligt särskilt beslut av 
Personalutskottet. 
 
Övriga kostnader 
§ 11 
För andra kostnader än som avses i §§ 8-10 betalas ersättning, om den 
förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 
 
Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 
omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. 
 
Ersättning utbetalas enligt särskilt beslut i Personalutskottet 
 
TOLKNING OCH TILLÄMPNING AV BESTÄMMELSERNA 
 
§ 12 
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av 
Personalutskottet. 
Personalutskottet äger besluta om justering av arvodes- eller ersättningsbeloppen då 
det är skäligt med hänsyn till uppdragets art och omfattning. 
 
 
UTBETALNING 
 
§ 13 
Årsarvoden betalas ut med en tolftedel per månad. 
Övriga ekonomiska förmåner betalas ut månadsvis i efterskott. 
Yrkande om ersättning för förlorad inkomst (§§3-4) eller andra ersättningar enligt 
dessa bestämmelser (§ 5, §§8-11) skall framställas senast inom 4 månader från dagen 
för sammanträde eller motsvarande till vilken förlusten hänför sig. 
 
 
 
 
 
EKONOMISK ERSÄTTNING TILL FÖRTROENDEVALDA MED 
UPPDRAG 30 PROCENT ELLER MER 
 
§ 14 
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För förtroendevalda med uppdrag som sammantaget är minst 30 procent utgår 
ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden. Dessa har dock rätt till 
timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 
 
Förtroendevald som inte uppnår 30 % enligt bilaga 2 kan ändock ansöka om fast 
arvode hos personalutskottet. 
 
Förtroendevald som har andra uppdrag utöver de som återfinns i bilaga 2 kan ansöka 
om att personalutskottet ska besluta om den totala omfattningen av uppdragen. 
 
Pensionsförmån kommer att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser för förtroendevalda 
med omfattande politiska uppdrag”. 
 
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB. Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod.  
 
Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas kommunstyrelsens ordförande 
eller någon av 1:e/2:e vice ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall 
personalutskottet besluta om avdrag. Vid beslut om avdraget sker detta med en 
timme för varje frånvarotimme. 
 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 
 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.  
 
 
Ekonomisk ersättning till kommunalråd  
§ 15 
För kommunalråd utgår ersättning enligt Bilaga 2, Beloppsbilaga fasta arvoden, 
Dessa har dock rätt till timarvode för deltagande i kommunfullmäktige. 
 
För kommunalråd kommer pensionsförmån att utgå enligt ”Pensionsbestämmelser 
för förtroendevalda med omfattande politiska uppdrag.” 
 
Vid sjukfrånvaro gäller motsvarande sjuklönelagens bestämmelser samt motsvarande 
bestämmelser i kollektivavtalet Allmänna Bestämmelser, AB . Vid vård av barn 
tillämpas motsvarande bestämmelser i föräldraledighetslagen varvid arvodet från 
kommunen upphör under samma tidsperiod.  
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Vid övrig frånvaro från uppdrag skall detta meddelas  KS ordförande eller någon av 
1:e/2:e v. ordföranden. Finns inga särskilda skäl skall PU besluta om avdrag. Vid 
beslut om avdraget sker detta med en timme för varje frånvarotimme. 
 
Med särskilda skäl menas exempelvis att två uppdrag äger rum vid samma tidpunkt. 
 
Semesterlagens och arbetstidslagens bestämmelser gäller inte. Den förtroendevalde 
kan dock ta ut ledighet i motsvarande omfattning efter samråd med 
kommunstyrelsens ordförande.  
 
Kommunstyrelsens ordförande har rätt att delegera beslut. Vid delegation skall 
delegaten återrapportera till kommunstyrelsens ordförande.  
 
 
OMSTÄLLNINGSERSÄTTNING FÖR FÖRTROENDEVALD 
 
§ 16 
Förtroendevalda som ersätts enligt §§ 14-15 har en ersättningsmodell som påminner 
om en kommunal anställning. i reglementet saknas för närvarande bestämmelser om 
vad som händer om den förtroendevaldes uppdrag upphör (jmf anställd 
uppsägningstid, omställningsavtal och A-kassa)  
Omställningsersättningens syfte är att tillförsäkra avgående förtroendevald en 
tryggad försörjning under en övergångsperiod.  
 
För förtroendevald vars mandatperiod löpt ut eller som entledigas, jämlikt 
Kommunallagen 4 kap 7 §, 8 §, 9 § eller 10a §, och som inte blir omvald till uppdrag 
enligt §§ 14-15 i riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda gäller att de 
erhåller en omställningsersättning motsvarande det fasta månadsarvode de har i det 
uppdrag som kommer att upphöra. Ersättningen betalas ut under 12 månader från och 
med månaden efter att uppdraget upphört dock längst till den månad den 
förtroendevalde fyller 65 år. Annan FÖRVÄRVSINKOMST (lön eller löneliknande 
ersättning, pension, sjukpenning, föräldrapenning, A-kassa etc.) samordnas med hela 
beloppet. Ersätts uppdraget med annat uppdrag där bestämmelserna i §§ 14-15 
tillämpas men med en lägre omfattning samordnas omställningsersättningen med den 
nya ersättningen. 
 
Förutsättning för att erhålla 12 månaders omställningsersättning utges om den 
förtroendevalde innehaft sitt uppdrag i minst fyra år.  
 
Vid kortare uppdragstid gäller följande omfattning: 
1 års tjänstgöring = 3 månaders avgångsersättning 
2 års tjänstgöring = 6 månaders avgångsersättning 
3 års tjänstgöring = 9 månaders avgångsersättning 
4 års tjänstgöring = 1 års avgångsersättning 
 
Som uppdragstid räknas hela perioden som förtroendevald. 
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För de som mist uppdraget på grund av att de avsatts enligt reglerna i 
Kommunallagen 4 kap 10 § beslutar personalutskottet vid varje särskild tillfälle. 
 
SAMORDNING 
 
§ 17 
Förtroendevald, som har uppdrag i nämnder/styrelser, kommunala bolag eller 
stiftelser, har rätt till ersättning upp till arvodesnivå, heltid, enligt Bilaga 2, 
Beloppsbilaga fasta arvoden 
Heltidsarvoderade har ej rätt till ytterligare arvode för uppdrag inom kommunens 
verksamhet enligt ovan. 
 
Om den förtroendevalde kan styrka högre inkomst än vad som framkommer enligt 
bilaga 2 skall detta beredas av personalutskottet och beslutas i kommunstyrelsen. 
 
Uppräkning av arvodesnivåerna 
§ 18 
Timarvodet och grundarvodet för beräkning av årsarvodena för de förtroendevalda 
uppräknas årligen i takt med inkomstbasbeloppet.  
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* Inkomstbasbelopp (max ers) uppdateras årligen § 2B § 2A § 2A  
     ex: ex: ex:  
Förlorad inkomst beräknas enligt:  nämnd gruppmöte möte utanför kl. 8-17 förlagd tid kl. 8-17 för:  
Timlön räknas på månadslön dividerat med 165 utbildning KF tim för alla nämndmöte    
Semester räknas på timlön gånger 12%   praktik  (utskott,beredning,  
*Pensionsavsättning, på timlön plus semester gånger 4,5% kurser  kommitté,styrelse)  
     konferens  presidie beredning  
Sammanträdesarvode:   inställ tid  möte med kallelser  
** uppdateras årligen enligt inkomstbasbelopp tjänstled krav    
         
Totalt rörlig timarvode beräknas enligt:      
Förlorad inkomst plus sammanträdesarvode       
 

BILAGA 1, Nivåtabell       
Bilaga till Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda enligt §§ 3 OCH 4  (antagna av kommunfullmäktige 2014-06-11 § 118), uppdaterad 2020 
 

          Kolumn 1 Kolumn 2 Kolumn 3   
Nivå Månadslön Timlön Semester *Pension Förlorad inkomst Sammanträdesarv.** Total rörlig timarvode Anmärkning 
A 5000 30,30 3,64 1,53 34 160 194 Personer utan inkomst 
B 10000 60,61 7,27 3,05 68 160 228   
C 15000 90,91 10,91 4,58 102 160 262   
D 20000 121,21 14,55 6,11 136 160 296 Näringsidkare utan intyg 
E 25000 151,52 18,18 7,64 170 160 330   
F 30000 181,82 21,82 9,16 204 160 364   
G 35000 212,12 25,45 10,69 238 160 398   
H 40000 242,42 29,09 12,22 272 160 432   
I 45000 272,73 32,73 13,75 305 160 465   
J 50000 303,03 36,36 15,27 339 160 499   
K 55000 333,33 40,00 16,80 373 160 533   
L 60000 363,64 43,64 18,33 407 160 567   
M* 66800 404,85 48,58 20,40 453 160 613   
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BILAGA 2: FASTA ARVODEN, BELOPPSBILAGA 
Antagna av kommunfullmäktige 2014‐06‐11 § 118, reviderade 11 
februari 2015, § 30, 14 oktober 2015, § 257 samt 2016‐12‐14, § 290, 
reviderade 2019‐04‐10 § 94   

Månadsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 
82%, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.    

  Faktor: 
KOMMUNFULLMÄKTIGE   
Ordförande                 25 % 

1:e vice ordförande      10 % 

2:e vice ordförande      10 % 
 
GRUPPLEDARE   25 % 
 
KOMMUNENS REVISORER   
Ordförande              8,0 % 

Vice ordförande       4,0 % 

Ledamot/ersättare   2,0 % 

   
KOMMUNSTYRELSE /KOMMUNALRÅD   
Ordförande, tillika 1,0 kommunalråd (heltid)  130 % 

1:a, 2:a vice ordförande (heltid)  110 % 

Övriga kommunalråd (heltid)  100 % 

Ledamot/ersättare   4,2 % 

Ledamot/ ersättare som endast har fast ersättning enl § 14 eller § 15  12,6 % 

   
SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND   
Ordförande  65 % 

Vice ordförande  45 % 

Ledamot/ersättare   1,45 % 

    
KULTUR OCH FRITIDSNÄMND   
Ordförande  50 % 

Vice ordförande  30 % 

Ledamot/ersättare   1,3 % 

    
BARN OCH UTBILDNINGSNÄMND   
Ordförande  65 % 

Vice ordförande  45 % 

Ledamot/ersättare   1,45 % 

    
SOCIALNÄMND    
Ordförande  75 % 

Vice ordförande  55 % 

Ledamot/ersättare   1,6 % 

     
   



UaFS     
  Blad 2 

 

    
VALNÄMND   
Ordförande valår  3,00 % 

Vice ordförande valår  2,25 % 

Ledamot/ersättare valår  0,0 % 

Ordförande icke valår  0,50 % 

Vice ordförande icke valår  0,25 % 

Ledamot/ersättare icke valår  0,0 % 

   
ÖVERFÖRMYNDARE  19 % 

Ersättare för överförmyndare, 20 % av överförmyndarens arvode  4 % 

   
 
 
Hälsopolitiska rådet och kommunstyrelsens utskott   

Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda 
Ordförande 

 
2,50 % 
1,50 % 

Vice ordförande  1,00 % 

Ledamot/ersättare   0,50 % 

   
 
Rådet för äldre och Rådet för personer med funktionsnedsättning 
Ledamot § 14 enligt Riktlinjer för ekonomisk ersättning till förtroendevalda   1,25 % 

   
 
Kommitté ex Vänortskommitté (inkl. Vänortsstyrelsen)   

Ordförande  1,00 % 

Vice ordförande  0,50 % 

Ledamot/ersättare   0,00 % 
 
   

Demokratiberedningen   

Ordförande  1,50 % 

Vice ordförande  1,00 % 

Ledamot/ersättare   0,50 % 
 

 



 

 

 
  

Antagna av kommunfullmäktige 10 
september 2014, § 152 

Sammanställning över arvode till bolag från 2015-01-01 
 

1 (2) 

2014-08-19 Dnr: nr 

 

Kommunledningskontoret 
Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset  Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Org. 
U‐a 

Turisttrafi
k 

UUAB  Ljungskilehem U‐a Energi  U‐a Hamn   U‐a Hem  Omnibus  U‐a Vatten  Västvatten 
 

Årsomsättning mkr  4,7  1,3 11,6 442,9 72,7 268 183,4 102,1 53,9 

Balansomsättning mkr  20  127,4 48,4 1416,7 116,4 1030,7 59,8 635,6 13,8 

Antal anställda  7  0 3 130 72 80 196 0 76 

Antal styrelseledamöter  5  8 5+5 7+4 7+2 5+5 7+4 7+ max 5 (6+3) 2+1 

Ordf.arvode             faktor  30 %  0 30 % 200 % 100 % 200 % 100 % 100 % 100 % 

Vice ordf. arvode    faktor  24 %  0 24 % 100 % 50 % 100 % 50 % 50 % 50 % 

Ledamöter arvode faktor       10 %  25 % 10 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Ersättare                  faktor  10 %  25 % 10 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

Mötesarvode            /tim.  140kr   140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 140kr 

Övrigt  

Ersättning 
för 

förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår   

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår  

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår 

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår  

Ersättning för 
förlorad 
arbets‐

ersättning 
utgår   

Lekmanna revisor     faktor    4 %   25 % 4 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 25 % 

 
Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.  
 
Mötesarvode 140 kr/tim. gäller för 2015 och uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. Uddevalla Event är ett vilande bolag.  
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2014-06-25 

 

 

 

      
     

    
  

 



 

 

 
  

Antagna av kommunfullmäktige  
2015-04-08 § 81, 2016-06-08 § 134 
* Mötesarvode uppdateras årligen 

Sammanställning över arvode kommunalförbundet Mitt 
Bohuslän från 2015 

1 (1) 

2015-04-08 Dnr: nr 

 

Kommunledningskontoret 
Administrativa avdelningen Postadress Besöksadress Telefon (vx) Fax  

451 81  UDDEVALLA Stadshuset  Varvsvägen 1 0522-69 60 00 fax  
    
www.uddevalla.se E-post kommunledningskontoret@uddevalla.se 

Org.  Mitt Bohuslän  

Ordförande arvode       faktor  100 %

Vice ordf. arvode           faktor  50 %

Ledamöter arvode         faktor    25 %

Ersättare                          faktor  25 %

Mötesarvode/tim. *  148kr

Övrigt  
Ersättning för 

förlorad arbets‐
ersättning utgår 

Revisor   faktor          25 %

 

Årsarvodet beräknas på inkomstbasbeloppet multiplicerat med 82 %, för att multipliceras med faktor för respektive uppdrag.  
 
* Mötesarvode uppräknas årligen i takt med inkomstbasbelopp. För 2017 gäller 148 kr/timme.  
 



Tjänsteskrivelse 
2021-01-11 

 

 
 

 

Årlig översyn av gällande delegationsordning 

Förslag till beslut 

Att föreslå direktionen att anteckna informationen till protokollet. 
 

Sammanfattning 

Enligt kommunalförbundets årshjul ska gällande delegationsordning tas upp för eventuell 
revidering inför årets första direktionsmöte.  
 
Bakgrund 

Godkännande och fastställande av gällande delegationsordning togs i direktionen den 20 
september 2018. Sedan dess har den tagits upp på årets första direktionsmöte för eventuell 
revidering. 
 

Beskrivning av ärendet 

Kansliet har gjort bedömningen att delegationsordningen inte behöver revideras eller 
uppdateras det här året.  
 
Bedömning och synpunkter 

-  
Finansiering 

-  
 
Koppling till mål 

-  
Ansvarig tjänsteperson 

Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se , 0522-44 08 41. 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


 

 

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

 

 Ärende Delegerat till      Vid förfall  
     delegeras till 

    
1. Beslut i ärenden som inte kan anstå 

till nästa direktionsmöte och där 
beslutanderätten inte delegerats till 
annan. 

Arbetsutskottet  

2. Beslut i ärenden som inte kan anstå 
till nästa direktions- eller 
arbetsutskottsmöte och där 
beslutanderätten inte delegerats till 
annan 
 

Ordförande 1. 1:e vice 
ordförande 

2. 2:e vice 
ordförande 

3. Uppdrag till ledamöter och ersättare i 
direktionen om deltagande i kurser, 
konferenser, studieresor och annan 
utbildning 
 

Ordförande 1. 1:e vice 
ordförande 

2. 2:e vice 
ordförande 

4. Förhandla och besluta om lön och 
andra ersättningar med 
förbundsdirektören 
 
 

Ordförande 1. 1:e vice 
ordförande 

2. 2:e vice 
ordförande 

5. Ingå/underteckna och säga upp avtal 
om tjänsteköp, service o dyl. inom 
beslutade budgetramar 
 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

6. Beslut om inköp, investeringar och 
kostnader inom beslutad verksamhet 
och godkända projekt 
 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

7. Beslut om anställning, lön och andra 
förmåner för personal inom beslutad 
verksamhet och projekt 
 

Förbundsdirektör Administrativ chef 

8. Beslut om offentlig/hemlig handling Förbundsdirektör Administrativ chef 
 
 

  9.      Firmatecknare för förbundet             Förbundsdirektör           Administrativ chef 
 

 



Tjänsteskrivelse 
2020-12-18 

 

 
 

 

Elektronisk signering av handlingar på Fyrbodals kommunalförbund 

Förslag till beslut 

Att föreslå direktionen fatta beslut om att kommunalförbundet får använda sig av elektronisk 
signering av handlingar och dokument som kräver signatur eller underskrift. 
 
Att ge kansliet i uppdrag att undersöka alternativ för elektronisk signering som lever upp till 
de krav som ställs enligt gällande lagar och krav för kommunal verksamhet och att 
implementera detta senast år 2022. 
 

Sammanfattning 

Elektronisk signering av handlingar, exempelvis protokoll och avtal har blivit allt vanligare 
bland landets kommuner. Med året 2020 i backspegeln och den rådande pandemin har det 
blivit tydligare att nuvarande arbetssätt med papper och analoga signeringar är ineffektivt med 
många och långa ledtider. 
 
Bakgrund 

Kommunalförbundet har under de två senaste åren arbetat mycket med att effektivisera och 
digitalisera administrationen kring bland annat politiska möten, upphandlingar, avtal och 
projekthantering. Ofta kräver verksamheten snabb hantering och med nuvarande arbetssätt 
blir det omständligt och ohållbart och kan lätt leda till fel.  
 
Administrationen är ett nav i kommunalförbundets verksamhet och den behöver fungera så 
smidigt och effektivt som möjligt. Flera delar i nuvarande arbetssätt är fortfarande omoderna 
och tidskrävande. Elektronisk signering skulle bli ett steg framåt i den egna digitaliseringen, 
exempelvis genom att politiska handlingar blir signerade inom ramen för fastställda deadlines 
och avtal i god tid innan uppdragsstart.  
 

Beskrivning av ärendet 

Detta förslag innebär att direktionen ska fatta ett principbeslut om att förbundet bör gå över 
till elektronisk signering för att underlätta och effektivisera administrationen. Detta sker under 
förutsättning att kansliet hittar rätt tjänst för ändamålet.  
 
Undertecknad föreslår att kansliet ska utreda vilken signeringstjänst som passar bäst i 



 

förhållande till organisationens struktur. Arbetet med detta påbörjas snarast möjligt för att 
kunna ha en lösning på plats senast till kommande årsskifte.  
 
Bedömning och synpunkter 

Bedömningen är att steget till elektronisk signering är naturligt att ta i förbundets interna 
administrations utveckling och skulle leda till ett smidigare förfarande och en bättre koppling 
till den övriga administrationen, till exempel det nya diariesystemet.   
 

Finansiering 

Finansiering inom ramen för medlemsavgifterna från Fyrbodals-kommunerna.   
 

Koppling till mål 

Ingen koppling till specifikt mål men ett verktyg för förbundets interna administration.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

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

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


Tjänsteskrivelse 
2021-01-12  
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Svar på remiss – Västkoms Verksamhetsplan och budget 2021-2023 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet föreslår direktionen besluta att godkänna förslag till remissvar avseende 
Västkoms verksamhetsplan och budget för 2021-2023. 
 

Sammanfattning 

Verksamhetsplanen omfattar områdena: 

• Hälsa, vård och omsorg – Västkoms största verksamhet handlar om samverkan och 
utveckling inom hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland. I Västkoms uppdrag ingår 
omvärldsbevakning, att hantera och fördela statliga medel, att i samverka ta fram 
förslag till överenskommelser, riktlinjer och avtal mellan Västra Götalandsregionen 
och länets kommuner. Fokusområden är: Utveckling av nära vård i samverkan, 
Kunskapsstyrning inom hälsa, vård och omsorg, Handlingsplan Psykisk hälsa samt 
Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM). 

• Regional utveckling – Arbetet med regional utveckling kännetecknas av en 
värdeskapande samverkan präglat av process och medskapande för 
kommunalförbundens politiker och tjänstepersoner samt med ett helhetstänkande i 
tillväxt- och utvecklingsfrågor. Fokusområden är: Utvärdering och revidering av 
Naturbruksavtal mellan länets kommuner och Västra Götalandsregionen samt 
Grundläggande förutsättningar för digitalisering. 

• Organisation och struktur – En beskrivning av hur organisationen ser ut inom ramen 
för Västkom och handlar om beslutandenivåer, samverkanslandskapet och 
medarbetarna. 

Avslutningsvis redogörs för finansiering och budget för 2021 samt plan för 2022-2023. 

 
Länk till: Remiss - VästKoms verksamhetsplan 2021-2023 - VästKom (vastkom.se) 

 

 

 

https://www.vastkom.se/omvastkom/organisationochstyrning/remissvastkomsverksamhetsplan20212023.4.14ba6b4a175c861d62d319a5.html
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Beskrivning av ärendet 

Fyrbodals kommunalförbund är remissinstans för Västkoms verksamhetsplan. Förbundet har 
tagit del av remissversionen och arbetat igenom i en mindre arbetsgrupp, därefter stämt av 
utkastet med en utvidgat grupp och med Fyrbodals medlemskommuner.   

 

Bedömning och synpunkter  

Generellt anser Fyrbodals kommunalförbund att Västkoms verksamhetsplan har en bra och 
tillgänglig struktur med tydliga avsnitt. Förbundet ställer sig i huvudsak bakom förslaget till 
verksamhetsplan, men har vissa synpunkter vilka lyfts fram i förbundets remissvar. De 
viktigare delarna som förbundet lämnar synpunkter på avser hur VästKom som arena beskrivs 
– förbundet framhåller i sitt remissvar att det ska framgå att det är kommunalförbunden som 
är uppdragsgivare och att VästKom som arena är en stödstruktur gör kommunalförbunden 
snarare än en sammanslutning. Vidare anser Fyrbodals kommunalförbund att 
verksamhetsplanen bör tydliggöra de uppdrag som är tillfälliga, främst kring 
kunskapsstyrning, samt att planen kompletteras med att en översyn av handlingsplan psykisk 
hälsa ska påbörjas i god tid.  

 

Finansiering 

Finansiering sker med stöd av medlemsavgifter motsvarande 2 kronor per invånare och 
summerar till 3,5 Mkr per år. Detta går till Västkoms kansli och ledningsfunktion. Via 
kommunernas medlemsavgift till förbundet tas 547 818 kr exkl moms på årsbasis som utgör 
Fyrbodals kommunalförbunds del av totalt 3,5 Mkr.  

 

Koppling till mål 

Detta är ett uppdrag som förbundet har inom ramen för Förbundsordningen, d v s ”Att stärka 
medlemskommunernas intressen och att bidra till regional utveckling av Fyrbodalsregionen 
samt vara kommunernas part i samverkan och dialog med Västra Götalandsregionen.” 
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Ansvarig tjänsteperson 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel 

 

 

Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se   
 
 

 
 

mailto:jeanette.lammel@fyrbodal.se


Verksamhetsplan VästKom
2021 – 2023  REMISSVERSION 20201030



Innehåll
Verksamhetsidé

Uppdrag

Ledstjärnor

Verksamhet

Hälsa, Vård och Omsorg

Regional Utveckling

Organisation och Struktur

Samverkanslandskapet

Budget och Finansiell plan

Finansiering

Medarbetare



Verksamhetsidé

VästKom företräder och samordnar de 49 kommunernas 
intressen på regional nivå 

VästKom arbetar tillsammans med kommunalförbunden och 
bidrar på så sätt till att skapa nytta för kommunernas invånare

Verksamhetsplan 2021-23 VästKom REMISS



Uppdrag*) 
VästKom är en sammanslutning av de delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands
län.

VästKom ska företräda och biträda medlemmarna i länsgemensamma samverkansfrågor och
förhandlingar med Västra Götalandsregionen samt med statliga och andra länsorgan.

VästKom ska på regional nivå företräda och samordna kommunernas intressen.

VästKom ska svara för uppföljning och utvärdering av huvudmannaskaps-förändringar som
berör kommunerna.

VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden utgöra en mötesplats och skapa nätverk
för kommunal samverkan.

*) Ur VästKoms stadgar – föreningens ändamål, här i ligger VästKoms uppdrag och mandat 

Verksamhetsplan 2021-23 VästKom REMISS



Ledstjärnor
Invånarnyttan främst
VästKom sätter nyttan för kommunernas invånare främst och arbetar genom kommunalförbunden 
och andra aktörer för att skapa den nyttan.

Relationsskapande
VästKom skapar goda relationer, samverkan och är en stark förhandlingspart för kommunkollektivet 
i Västra Götaland.

Proaktiva
VästKom är tillsammans med kommunalförbunden en proaktiv aktör som bidrar och påverkar den 
nationella utvecklingen och utvecklar en god samverkan för Västra Götalands kommuner och 
invånare.

Omvärldsorienterade
VästKom uppmärksammar, driver och utvecklar strategiska frågor på regionala och nationella 
arenor.

Verksamhetsplan 2021-23 VästKom REMISS



Verksamhet
VästKom bedriver verksamhet utifrån uppdraget i stadgarna. Verksamheten omfattar två
huvudområden. Hälsa, Vård och Omsorg samt Regional utveckling. Inom båda områdena är
digitalseringen en möjliggörare.
I verksamhetsplanen prioriteras frågor och aktiviteter utifrån vad våra medlemmar ser som viktigt framåt, sett från vad 
som sker i omvärlden och vad kommunerna har för behov inom ramen för VästKoms ändamål och uppdrag.

VästKom arbetssätt innebär i praktiken att frågor flödas från och till kommuner via  kommunalförbunden och samt till 
och från regionala och nationella aktörer. Frågorna behandlas, fördjupas eller löses gemensamt på olika 
samverkansarenor. Ställningstagande används även för påverkan regionalt och/eller nationellt, politiskt för att väcka 
opinion eller av tjänstepersoner i olika forum.  VästKom ansvarar för arenor för delaktighet och påverkan. Det är i 
huvudsak kommunalförbundens tjänstepersoner som på uppdrag av kommunerna bidrar till genomförandet.

VästKoms ansvar inom Hälsa, Vård och Omsorg handlar till stor del om avtal och överenskommelser mellan region 
och kommuner, utifrån invånarens bästa och samverkan kring dessa. VästKom tar också ansvar för att bidra i arbetet 
med verksamhetsutveckling genom digitalisering. Ett arbete som syftar till att nå den nationella visionen om e-hälsa.

Inom området Regional utveckling ansvarar VästKom för länsgemensamma politiska dialoger och ställningstagande 
inom tillväxt- och utvecklingsfrågor med särskilt fokus på digital och fysisk infrastruktur. VästKom har även ett särskilt 
ansvar kring kommunernas avtal med VGR om naturbruksgymnasier. VästKom har inte egna utredningsresurser för 
regional utveckling utan arbetet sker gemensamt via kommunalförbunden. 
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Hälsa, Vård och Omsorg
VästKoms största verksamhet handlar om samverkan och utveckling inom hälsa, vård och 
omsorg i Västra Götaland. I VästKoms uppdrag ingår  omvärldsbevakning, att hantera och 
fördela statliga medel, att i samverkan ta fram förslag till överenskommelser, riktlinjer och 
avtal mellan Västra Götalandsregionen och länets kommuner.

Samarbetet mellan kommunalförbunden, VästKom och VGR  bygger på tillit och dialog för att 
skapa bästa möjliga nytta för kommunernas invånare. Samverkans- och ansvarsfrågor mellan 
Västra Götalandsregionen och länets 49 kommuner hanteras i det politiska samrådsorganet, 
SRO, som består av politiker från Västra Götalandsregionen och VästKom. SRO har inget mandat 
att fatta länsövergripande beslut utan är en samrådsgrupp som avhandlar och rekommenderar 
huvudmännen att fatta beslut i frågor som rör samtliga 49 kommuner och Västra 
Götalandsregionen

Syftet är att i samverkan med VGR skapa förutsättningar för en god och jämlik vård för invånarna 
i Västra Götaland. Den demografiska, tekniska och medicinska utvecklingen ger utmaningar och 
möjligheter och kräver en utvecklad samverkan för att säkra kvaliteten för individen och skapa 
förutsättningar för en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg utan hindrande 
myndighetsgränser. 

Utfallet av en ökad samverkan genererar många positiva effekter, men den kräver resurser och 
ett kommunalt engagemang. En del av VästKoms uppdrag handlar om löpande gemensam 
förvaltning med VGR  utifrån pågående avtal och överenskommelser. VästKom leder även 
tillsammans med VGR den gemensamma förvaltningsorganisationen GITS Vår gemensamma 
utgångspunkt i Västra Götaland är att tillgänglighet och transparens ska prägla 
samverkansarbetet. Utifrån detta driver Västra Götalandsregionen och VästKom en 
länsgemensam webbplats för samverkan inom hälso-och sjukvård,  socialtjänst & elevhälsa. 
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Fokusområden inom hälsa, vård 
och omsorg för perioden

Utveckling av nära vård 
i samverkan

Kunskapsstyrning inom 
hälsa, vård och omsorg 

Handlingsplan 
Psykisk Hälsa

Framtidens 
vårdinformationsmiljö 

(FVM)
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2022

2021

Utveckling av Nära Vård 
i samverkan
Bakgrund: Flera statliga utredningar pekar på behovet av utökad 
samverkan mellan huvudmännen. Regeringens utredning 
"Samordnad utveckling mot en god och nära vård" har lämnat ett 
förslag på en målbild och en färdplan för förflyttningen fram till 2027. 
Patienten ska få en god, nära och samordnad vård och omsorg som stärker hälsan där 
patienten själv har stor delaktighet i sin egen vård. Primärvården kommer vara navet som 
samspelar både med annan specialistvård på och utanför sjukhusen samt med kommunal 
hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

En tillgänglig vård nära invånaren tillsammans med nya arbetssätt gör att vi hushåller mer 
effektivt med våra gemensamma resurser så att de räcker åt fler. 

Uppdrag: Det Politiska samrådsorganet mellan VGR och VästKom har gett uppdrag om 
att ta fram en Färdplan för Nära Vård samt göra en översyn av vår gemensamma ledning-
och samverkansstruktur i Västra Götaland. I uppdraget ingår också att revidera hälso- och 
sjukvårdsavtalet. Vårt hälso- och sjukvårdsavtal bidrar till utveckling av den gemensamma 
hälso- och sjukvården och säkrar ett gott, säkert och jämlikt omhändertagande. I detta 
ingår även revideringar av underavtal  som överenskommelsen om psykiatri och avtal om  
läkarmedverkan. Under tiden som avtalet verkat har ett antal förbättringsområden 
kommit fram och dessa kommer att tas om hand i ett nytt förslag till avtal.

Under 2020 har VästKom tillsammans med VGR startat uppdraget med att formulera ett 
förslag och arbeta med det i olika forum på regional och delregional nivå. Processen för 
uppföljning av HoS-avtalet och översyn av samverkansarenor är startade 2020.

2023

• Färdplan färdigt förslag går ut på remiss, start 
beslutsprocess

• Revidering Hälso- och sjukvårdsavtalet med underavtal

• Översyn gemensam lednings- och samverkansstruktur, 
förslag till beslut hos huvudmännen

• Gemensam utveckling och fördjupning av den Nära 
vården i enlighet med Färdplan Nära vård samt Hälso-
och sjukvårdsavtalet

• Beslut hos huvudmännen (kommunerna) kring 
färdplanen

• Beslut hos huvudmännen (kommunerna) om Hälso-
och sjukvårdsavtalet med underavtal
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Utveckling av Nära Vård 
i samverkan

Att VästKom i samverkan , tar fram en gemensam färdplan för 
förflyttningen av hälsa, vård och omsorg i Västra Götaland. Planen 
ska beskriva hur kommunerna och VGR gemensamt ska arbeta för att 
främja hälsa samt ge invånaren i Västra Götaland en god och jämlik 
vård och omsorg.

Syfte

Mål

Invånaren / Patienten ska få en god och nära vård som stärker hälsan 
samt ska få möjlighet till delaktighet i sin vård.
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Kunskapsstyrning inom vård, 
hälsa och omsorg
Bakgrund: Kunskapsstyrning handlar om att utveckla, sprida och 
använda bästa möjliga kunskap inom hälsa, vård och omsorg. Det 
övergripande syftet med att införa kunskapsstyrning är att få en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och resurseffektiv vård och omsorg.
Systemet för kunskapsstyrning byggs på nationell, regional och lokal nivå samt i 
samverkan mellan olika nivåer. I Västra Götaland arbetar kommunerna (via VästKom) och 
Västra Götalandsregionen tillsammans i de kunskapsstyrningsfrågor som rör båda 
parter.

Uppdrag: För att Västra Götalands 49 kommuner och Västra Götalandsregionen ska 
kunna samverka kring kunskapsstyrning på ett sammanhållet och effektivt sätt, har 
VästKom och VGR etablerat ett gemensamt råd för kunskapsstyrning. Kunskapsrådet 
ansvarar för att bygga upp en bra struktur för samverkan i de kunskapsstyrningsfrågor 
som rör både kommunerna och Västra Götalandsregionen, samt att koordinera och 
vidareutveckla den gemensamma kunskapsstyrningen. 

Av tjugofyra nationella och regionala programområden inom kunskapsstyrning har sex 
programområden bedömts vara aktuella för samverkan. Stöd till kommunerna för 
kunskapsstyrning som specifikt avser socialtjänst ansvarar kommunalförbunden för.

Under 2020 har rådet etablerats och arbetet med gemensamma kunskapsunderlag har 
påbörjats. 

2022

2021

2023

• Utveckla arbetssätt för kunskapsstyrning i 
samverkan, såväl nationellt som regionalt. 

• Framtagande av gemensamma kunskapsunderlag. 

• Utveckla innehåll i vård- och insatsprogram  

• Utvärdera det  gemensamma arbetet  med 
kunskapsstyrning i samverkan.  

• Ta fram förslag till ny överenskommelse och 
fortsatt arbete för beslut hos huvudmännen.

• Utveckla arbetssätt i enlighet med ny 
överenskommelse 
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Kunskapsstyrning inom 
hälsa, vård och omsorg

Att VästKom bidrar till att utveckla arbetssätt för kunskapsstyrning i 
samverkan, såväl nationellt som regionalt. 

Och att skapa former för samverkan som stödjer det 
utvecklingsarbete som behövs för att uppnå målet med gemensam 
kunskapsstyrning.

Syfte

Mål

Varje patient / brukare ska ha tillgång till vård och omsorg utifrån 
bästa tillgängliga kunskap oavsett vilken sjukvårdshuvudman som 
ansvarar för eller ger insatsen. 

Verksamhetsplan 2021-23 VästKom REMISS



2022

2021

2023

Handlingsplan Psykisk Hälsa 
Bakgrund: Sedan 2016 finns i Västra Götaland en strukturerad 
samverkan kring psykisk hälsa mellan huvudmännen i länet på 
Samverkan på länsövergripande nivå har varit ett krav och en 
förutsättning för de statsbidrag som lämnats. 
2017 fattade huvudmännen beslut om en gemensam handlingsplan för psykisk 
hälsa för åren 2018–2020. Handlingsplanen har tagits fram i samverkan mellan 
Västra Götalandsregionen, de 49 kommunerna samt brukarorganisationer inom 
ramen för vårdsamverkan. 

Handlingsplanen är uppdelad i fokusområden med tillhörande mål för vuxna 
respektive för barn och unga. Bland målen för vuxna finns ett avsnitt som särskilt 
berör äldre. 

2019 gjordes en fördjupad analys som gav stöd för ett fortsatt arbete och 
handlingsplanen föreslås förlängas t o m 2022.  Analysen visar att de åtgärder och 
arbetssätt som kommit ur handlingsplanen skapar nytta för invånare/patienter i 
länet. Bedömningen var att målen är fortsatt aktuella och det är nu arbetet börjar 
göra skillnad.

Uppdrag: Att fortsätta arbetet utifrån handlingsplanen och förlänga denna till 2022 
med små revideringar. För att undvika glapp i samverkan och säkerställa att det 
finns gemensamma mål och strategier efter 2022 behöver ett parallellt arbete med 
att utarbeta en handlingsplan för 2023 och framåt påbörjas. 

• Beslut hos huvudmännen gällande förlängd 
handlingsplan Psykisk hälsa

• Fortsatt arbete regionalt, delregionalt och lokalt 
utifrån handlingsplanen

• Arbete utifrån fokusområden i handlingsplanen t.ex.

Suicidprevention, barn och ungas hälsa, 
samsjuklighet

• Utvärdera och ta fram förslag till ny handlingsplan.

• Beslut hos huvudmännen om ny plan. 
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Att VästKom bidrar till att skapa en grund för att utveckla våra 
gemensamma insatser med tidig samordning och sömlösa 
vårdövergångar samt god samverkan.

Handlingsplan Psykisk Hälsa 

Syfte

Mål

Främja psykisk hälsa, motverka psykisk ohälsa och erbjuda effektiva 
insatser till de som drabbats.
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2022

2021

2023

Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM) • Design av verksamhetsprocesser

• Förberedelse införande/implementering område 
söder

• Kommunpilot i drift 

• Införande område söder (Boråsregionen + Lerum & 
Alingsås)

• Införande område väster, mars, (GR -Lerum, 
Alingsås & Lilla Edet)

• Införande resterande november (Fyrbodal + 
Skaraborg + Lilla Edet)

Bakgrund: Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) är ett samarbete 
mellan VGR, privata vårdgivare och de 49 kommunerna i Västra 
Götaland. 
Målet är att tillhandahålla en hållbar och modern vårdinformationsmiljö som ska möta 
behov och krav i nutid och framtid.

FVM är en av Västra Götalandsregionens (VGR) viktigaste  övergripande strategier för att 
utveckla hälso- och sjukvården. Det är ett omfattande och långsiktigt 
förändringsprogram som ska vara helt genomfört under 2024. 

Uppdrag : Från kommunerna i Västra Götaland via direktiv i VästKoms styrelse. Ett 
särskilt ansvar åligger VästKom i kommunernas samverkansavtal med VGR. Under 2020 
har upphandlingsprocessen avslutats där alla kommuner valt att gå in i avtal för option 1 
och ett antal kommuner i option 2 och 3.

Organisering av resurser inom VästKom och i kommunerna och start av design, 
kommunikationsplan mm har skett under 2020.
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Att uppnå en likvärdig och tillgänglig vård med ökad delaktighet för 
invånare och patienter samt ökad nytta för medarbetare och ledning.

Syfte

Mål
Att VästKom genom struktur och ledning bidrar till gemensamma 
arbetsprocesser och gemensam tillgång till information i hela hälso-
och sjukvården i länet utifrån ett invånar-/patientperspektiv.

Framtidens 
Vårdinformationsmiljö (FVM)
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Regional Utveckling

Arbetet med regional utveckling kännetecknas av en värdeskapande 
samverkan präglat av process och medskapande för kommunalförbundens 
politiker och tjänstemän, samt med ett helhetstänkande i tillväxt- och 
utvecklingsfrågorna. 
Beredningen för hållbar utveckling, BHU är plattformen för samverkan inom regional utveckling. De 
områden man samverkar kring är Infrastruktur- och kollektivtrafikfrågor, Kulturfrågor, Miljö- och 
klimatfrågor. Näringslivsfrågor, Forsknings- och utvecklingsfrågor och kompetens-
utvecklingsfrågor. I beredningen ingår ledamöter från VästKoms styrelse och politiker från VGR. 
Beredningen tar inga beslut utan bereder frågor inför beslut i regionstyrelsen. 

Inom VästKoms så är styrelsen en plattform för dialog och ställningstagande i frågor då man vill ha 
en samlad röst för de 49 kommunerna i länet. VästKoms styrelsen bereder frågor inför BHU utifrån 
ett kommunalt perspektiv. En samordnad beredning innebär att kommunalförbundens 
uppfattningar i olika frågor ska stämmas av och eventuella olika uppfattningar ska kunna 
identifieras så tidigt som möjligt. 

Under 2021 kommer en kraftsamling av genomförande av Regional Utvecklingsstrategi (RUS) att 
vara en stor fråga för VGR, kommunalförbunden och kommunerna i länet. VästKom ansvarar för att 
revidera avtal för Naturbruk och att fortsatt utveckla grundläggande förutsättningar för 
digitalisering. Kommunalförbunden ansvarar för och har resurser inom samtliga områden för 
regional utveckling.

*) BHU = Beredningen för Hållbar Utveckling. 
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Utvärdering och 
revidering av 

Naturbruksavtal mellan 
länets kommuner och 

VGR

Grundläggande 
förutsättningar för 

digitalisering

Fokusområden Regional utveckling för perioden
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2022

2021

2023

Utvärdering och revidering 
av Naturbruksavtal • Resultatet från utvärderingen feb-mars

• Avtalsförslag på remiss vår 

• Slutligt avtalsförslag höst Bakgrund: Samverkansavtalet mellan regionen och samtliga 49 
kommuner har förnyats sedan 1999 och bottnar i den ansvars-
fördelning på utbildningsområdet (skatteväxling) som skedde när 
regionen bildades. 
Ett politiskt Samråd Naturbruk och Ledningsråd för Naturbruk skapades 1999 som följd 
av kommunkollektivets uttryckta önskemål om utökad dialog och delaktighet i 
naturbruksskolornas utveckling via nuvarande avtal.

Uppdrag: Avtalet ska revideras. Under 2020 har politiskt Samråd Naturbruk har godkänt 
den plan som Ledningsråd Naturbruk tillsammans tagit fram för utvärdering av 
innevarande samverkansavtal. Gemensam styrgrupp är på plats och utvärderingen är 
påbörjad 2020. Revideringen kommer att ske genom att kommuner och 
kommunalförbund ger sin syn på vad som fungerar bra och vad som kan förbättras, 
därefter tar VästKom/VGR fram ett nytt förslag till avtal.

• Avtalsförslag för beslut hos huvudmännen 

• Nytt avtal i bruk 
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Revidering av Naturbruksavtal 

Att revidera nuvarande avtal och förbättra det som fungerat mindre 
bra. Ta tillvara synpunkter från kommunerna och från förvaltningen 
på VGR. 

Syfte

Mål
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Att via ett väl fungerande avtal ge förutsättningar för elever 
(gymnasieelever och vuxna) i de 49 kommunerna att välja naturbruks-
utbildning i länet, där VGR är huvudman.  



2022

2021

2023

Grundläggande förutsättningar 
för digitalisering
Bakgrund: Sedan 2008 har VästKom tillsammans med 
kommunalförbunden samlat för att utveckla möjligheterna med 
verksamhetsutveckling med digital teknik som stöd. 
Kommunerna samlar sig genom kommunalförbunden och VästKom och bidrar till att 
flöda frågor där stöd efterfrågas i form av påverkan, stöd och genomföranden. En 
regional styrgrupp, enskild för kommunkollektivet samt en gemensam med VGR finns för 
beslut och ledning av VästKom åtaganden i de gemensamma frågeställningarna och 
utvecklingen. 

Uppdrag: VästKom ska tillsammans med kommunalförbunden stödja kommunerna i 
arbetet med digitalisering som möjliggörare. Särskilt fokus ska vara på frågor med 
regional/nationell samverkanspart.

• Beslut om gemensam organisation för välfärdsteknik

• Etablering av gemensamt stöd för informationssäkerhet

• Stöd till genomförande för säker inloggning till SoL-system

• En helhetskarta över befintliga arbeten i respektive 
förbund

• Etablering av processer för digitalt informationsutbyte 
(SDK)

• Gemensam struktur för digital utveckling inom SKR

• Nytt ägarerbjudande från NetWest till kommunerna

• Genomförande av aktiviteter till stöd för RUS – regional 
utvecklingsstrategi

• Gemensam organisation för välfärdsteknik finns och 
gör nytta för VGK

• Genomförande av aktiviteter till stöd för RUS –
regional utvecklingsstrategi
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Kommunerna ska får en ökad nytta genom att få stöd i att använda 
digitaliseringens verktyg. 

Grundläggande förutsättningar för 
digitalisering

Syfte

Mål VästKom gör att kommunerna finner samarbetsparters och lösningar 
som ökar takten/effektiviteten i digital verksamhetsutveckling med 
regionala och nationella aktörer.
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Organisation och struktur
Föreningsstämman

Föreningsstämman är VästKoms högsta beslutande organ där
varje medlem företräds av ett ombud och en ersättare som är
valda för en mandatperiod. Föreningsstämma hålls en gång vart
fjärde år, året efter val till kommunernas fullmäktige har hållits,
dvs. det första året på en ny mandatperiod.

Styrelsen

Stämman väljer en styrelse som har 16 ledamöter; fyra från varje
kommunalförbund. Minst tre av respektive kommunalförbunds
fyra ledamöter sitter också med i presidiet i sitt kommunal-
förbunds direktion/styrelse. Styrelsen styr VästKoms verksamhet
och är en samlad politisk arena för länets 49 kommuner.

Arbetsutskottet

Styrelsen har ett arbetsutskott som består av fyra ledamöter vilka
utgörs av de fyra kommunalförbundens respektive ordförande.

Kansliet

VästKoms kansli består av en VD samt en liten stab av medar-
betare, tillsvidare- och projektanställda.



Samverkanslandskapet
Samverkan ligger i VästKoms DNA. VästKom finns till för att
företräda medlemmarna i länsgemensamma samverkans-
frågor på olika arenor. 
Inom Västra Götaland så finns en väl etablerad samverkans-
struktur såväl på tjänstemannanivå som på politisk nivå. Både
VästKom och VGR är stolta över strukturen och många i landet lär
av vår region. Samverkansstrukturen utgår från två, mellan
huvudmännen, gemensamma arenor. BHU som är Beredningen för
Hållbar utveckling och SRO som är samrådsorganet för främst
hälso- och sjukvårdsfrågor. Till dessa arenor finns beredande
grupper och operativa grupper med representanter från VästKom,
kommunalförbund, kommuner och VGR.

Dagens och framtida utmaningar kräver en utvecklad samverkan
för att säkra kvaliteten för individen och skapa förutsättningar för
en säker, jämlik och effektiv vård och omsorg utan hindrande
myndighetsgränser. Det är viktigt för samverkanssystemet att
följa med sin samtid och att samverkan såväl utvecklas som
fördjupas för att möta nya behov. Under perioden har VästKom
fått ett uppdrag, att tillsammans med VGR utvärdera och anpassa
landskapet till nya förutsättningar.



Medarbetare
Våra medarbetare är antingen specialister inom sina
respektive områden och eller erfarna generalister. Alla har
erfarenhet från kommunal verksamhet.
Samtliga är intressebevakare och värdeskapare inom VästKoms
uppdrag. Arbetet sker genom regionala och nationella nätverk,
ledande och deltagande i projekt och genom att vara navet i
kommunikationsflöde mellan aktörer.

Vi har en mix av medarbetare som är tillsvidareanställda och
projektanställda utifrån de behov som definieras i VästKoms
verksamhetsplan. Vi har också ett antal samfinansierade anställda
med VGR där placering hos respektive huvudman varierar.

Vårt mål är att alla medarbetare har ett tydligt beskrivet uppdrag
och roll i samtliga arenor och nätverk som medarbetaren deltar i.



Finansiering
Medlemsavgifter är 2 kronor per invånare och summerar till 3,5 Mkr per år.  Går till 
VästKoms kansli och ledningsfunktion.

Statsbidrag 6-kronan*) summerar till 10 Mkr per år. Går till att stödja 
kommunernas verksamhetsutveckling inom digitalisering, främst för att nå 
visionen om e-hälsa. För kommande period täcker de delar av FVM samt fyra e-
strateger på kommunalförbunden, dessutom används tidigare sparade medel från 
6-kronan till FVM-projektet.

Tillfälliga statsbidrag till kommuner och region för insatser inom hälsa, vård och 
omsorg. Medel kommer via SKR och i det fall medlen är avsedda för aktiviteter i 
samverkan i länet så är VästKom en mottagare som flödar medel utifrån beslut hos 
huvudmännen. Medlen används i gemensamma projekt eller aktiviteter där 
VästKom samverkar med kommunalförbunden och VGR i syfte att öka nyttan för 
länets invånare. 

Statliga medel fördelas enligt olika principer och med olika styrning och krav på 
uppföljning. Medel kan fördelas till respektive huvudman men med krav på 
samordning mellan kommuner och region. Det kan även komma medel 
gemensamt till region och kommun där VästKom eller VGR ansvarar för att 
rekvirera hela summan. 

*) Enligt ett formaliserat samarbete från 2010 om statsbidraget 6-kronan som flödas från VGR till VästKom. 
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Budget 2021 – Plan 2022-2023
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VästKom Budget 2021 PLAN 2022 2023 (Budget 2020)

Intäkter MSEK
Medlemsavgifter kommunalförbunden "2-kronan"' 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5
Kommunbidrag "6-kronan" inkl satsning på FVM 15,3 15,3 15,3 15,3 19,3
VästKoms andel av statliga bidrag till projekt i samverkan 6,3 6,3 6,3 6,3 5,6

Summa Intäkter 25,0 25,0 25,0 25,0 28,4

Kostnader MSEK
Lokaler -0,3 -0,3 -0,3 -0,3 -0,3
Administration, Kommunikation, övriga kostnader -1,9 -1,9 -1,9 -1,9 -1,5
e-samordnare på kommunalförbunden -4 -4 -4 -4 -8,0
-GITS gemensam förvaltning med VGR -4,2 -4,2 -4,2 -4,2 -4,0
Inhyrd personal till projekt, tjänsteköp -1,8 -1,8 -1,8 -1,8 -2,9
Personal inklusive FVM -12,9 -12,9 -12,9 -12,9 -11,5

Summa Kostnader -25,1 -25,1 -25,1 -25,1 -28,2

Resultat 0 0 0 0 0,2



  
2020-12-21  

 

Remissvar Fyrbodals kommunalförbund angående VästKoms 
verksamhetsplan 2021 

Fyrbodals kommunalförbund är remissinstans för VästKoms verksamhetsplan för 2021. Förbundet 
har tagit del av remissversionen och arbetat igenom underlaget i en mindre arbetsgrupp, därefter 
stämt av utkastet med en utvidgad grupp på förbundet och med Fyrbodals medlemskommuner.  

Generellt anser Fyrbodals kommunalförbund att VästKoms verksamhetsplan för 2020 har en bra och 
tillgänglig struktur med tydliga avsnitt. Förbundet ställer sig i huvudsak bakom förslag till 
verksamhetsplan, men har vissa synpunkter vilka lyfts nedan. Synpunkterna är kommunicerade till 
VästKom via särskilt formulär. 

En inledande synpunkt är att genomgående i dokumentet undvika förkortningar och att skriva ut 
Västra Götalandsregionen respektive Västra Götalands län för att undvika misstolkningar om vad som 
avses. 

Verksamhetsidé och uppdrag 

I verksamhetsplanen står det på något ställe att kommunalförbunden är medlemmar och således 
uppdragsgivare, på ett annat ställe uppges att det är kommunerna. Fyrbodals kommunalförbunds 
hållning är att det är kommunalförbunden som är uppdragsgivare, även om det i förlängningen är 
kommunerna och egentligen dess invånare man ytterst arbetar för. Det vore önskvärt att tydliggöra 
vilken typ av organisation VästKom utgör, det beskrivs som en sammanslutning men är snarare en 
stödstruktur för kommunalförbunden. Konkret önskar Fyrbodals kommunalförbund att: 

• första punkten i beskrivningen av VästKoms verksamhetsidé formuleras om till ”VästKom 
företräder och samordnar de 49 kommunernas och de fyra kommunalförbundens intressen i 
utvalda frågor på regional nivå”.  

• första punkten i beskrivningen av VästKoms uppdrag formuleras om till ”VästKom är en 
stödstruktur för de delregionala kommunalförbunden i Västra Götalands län.”  

• punkten invånarnyttan främst i avsnittet om ledstjärnor formuleras om till ”VästKom sätter 
nyttan för kommunernas invånare främst och arbetar på uppdrag av kommunalförbunden 
och genom andra aktörer för att skapa den nyttan. 
 

Vidare upplever förbundet att stycket om VästKoms uppdrag skulle behöva förtydligas då det å ena 
sidan går att tolka som att det kan gälla såväl kommunala samverkansfrågor som länsgemensamma 
samverkansfrågor mellan kommun och region/andra aktörer. Å andra sidan att det enbart ska 
hanteras frågor som rör kommun och region. Det har stor betydelse för kommunalförbunden, och i 
förlängningen kommunerna, hur VästKoms uppdrag beskrivs. Om inte kommunala samverkansfrågor 
ska hanteras inom VästKoms struktur behöver en kompletterande struktur byggas vid sidan om. 
Fyrbodals kommunalförbund förslag är att i föreliggande verksamhetsplan ha med att kommunala 
samverkansfrågor är en del av uppdraget för att inte göra en avgränsning innan frågan utretts på ett 
djupare plan i den verksamhetsutveckling som pågår. 
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Fyrbodals kommunalförbund ser också att skrivningar om området regional utveckling behöver 
förtydligas. Främst vad som innefattas i ”särskilt fokus på digital och fysisk infrastruktur”. Det är 
viktigt att det framgår vilka delar av detta som VästKom har ett faktiskt ansvar i och vilka resurser 
som finns för uppdraget. Det beskrivs att VästKom inte har några egna utredningsresurser för 
regional utveckling utan att arbetet sker gemensamt via kommunalförbunden, vad detta i praktiken 
innebär bör förtydligas. Det beskrivs också att digitaliseringen ska vara en möjliggörare för både 
området Hälsa, vård och omsorg och för området Regional utveckling. Det är önskvärt att begreppet 
”digitalisering” beskrivs något mer detaljerat – avses digital teknik, välfärdsteknik eller annat. 

Fyrbodals kommunalförbund vill generellt poängtera vikten av att alla uppdrag, överenskommelser 
etc som löper ut i god tid ska kommuniceras till kommunalförbunden/kommunerna för 
ställningstagande om eventuell fortsättning.  

Området Hälsa, vård och omsorg 

Fyrbodals kommunalförbund anser att stycket om Hälsa, vård och omsorg i grunden är bra, men ser 
att det är viktigt att förtydliga några saker. I verksamhetsplanen beskrivs att VästKom ska hantera 
och fördela statliga medel, det vore önskvärt att det framgår att det ytterst är kommunerna som 
beslutar (via kommunalförbunden) om medel av detta slag, och att VästKom utför detta på uppdrag 
av dem. Det är önskvärt att det finns en tydlig process för hantering av statliga medel.  

I avsnittet om utveckling av nära vård anges som mål att VästKom i samverkan ska ta fram en 
gemensam färdplan. I grunden är det snarare kommunerna som i samverkan ska ta fram färdplanen 
med VästKom i en samordnande roll. Om målet inte redan är antaget politiskt vore det önskvärt att 
justera skrivningen.  

Rådet för kunskapsstyrning är en aktivitet som pågår enbart under 2021, detta bör anges för att 
undvika en tolkning om att det är en del av VästKoms basuppdrag. I avsnittet som beskriver rådet bör 
det framgå att det inrättats ett intermistiskt råd som ska verka till och med 2021 och att det ännu 
inte är bestämt hur det därefter ska se ut. Fyrbodals kommunalförbund vill också understryka 
kommunernas behov av kunskapsstyrning även inom socialtjänst. 

När det gäller överenskommelse kring psykisk hälsa anser Fyrbodals kommunalförbund att 
skrivningarna i stort är bra, men önskar att de kompletteras med att processen inför nästa revidering 
av handlingsplanen ska starta upp redan under 2021 för att säkerställa att alla inspel tas omhand.  

Fyrbodals kommunalförbund anser att avsnittet om Framtidens vårdinformationsmiljö är bra 
formulerat och väl täcker in och beskriver uppdraget. 

Området Regional utveckling 

Generellt är avsnittet om regional utveckling bra. Förbundet ser att det kan behövas en diskussion 
kring om BHU (Beredningen för hållbar utveckling) ska finnas med i VästKoms verksamhetsplan på 
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det sätt som det gör i remissversionen. Likaså kring VästKoms roll i naturbruksutbildningarna, det är 
ett mycket specifikt uppdrag som inte självklart kan kopplas till övriga uppdrag. Båda dessa saker är 
dock något som Fyrbodals kommunalförbunds tjänstepersoner överlåter åt den politiska styrningen 
att uttrycka sin vilja om. 

I detta område återkommer digitalisering som begrepp, se tidigare inspel. Förbundet tycker det är 
bra att grundläggande förutsättningar för digitalisering finns med i verksamhetsplanen då det är en 
viktig del av verksamhetsutveckling. Ett par saker vill förbundet dock lyfta. För 2021 nämns ”beslut 
om gemensam organisation för välfärdsteknik”, där önskar förbundet ett förtydligande kring vad som 
avses. Förbundet önskar också komplettera avsnittet med att bredbandsutbyggnad är en 
förutsättning för att FVM ska fungera på ett bra sätt.  

Organisering och struktur, samverkanslandskapet, medarbetare, finansiering och budget 

I de avslutande avsnitten beskrivs organisation, dess medarbetare och ekonomi. Fyrbodals 
kommunalförbund ser att dessa avsnitt är väl formulerade och har bara ett par mindre 
synpunkter/förslag till kompletteringar. Det ena är att ledningsrådet saknas i organisationsskissen, 
för tydlighetens skull vore det bra om dessa finns med. Det andra är att tydliggöra kommunernas 
finansiering via medel de fått i statliga överenskommelser. I avsnittet om samverkanslandskapet bör 
vårdsamverkansstrukturen nämnas. 

Budgeten som presenteras är mycket övergripande vilket förbundet anser fungerar väl i en 
verksamhetsplan, det vore dock önskvärt att kommunalförbunden och kommunerna i ett separat 
dokument kan ta del av en något mer detaljerad budget med bland annat resursfördelning per 
uppdrag/område samt att det görs en ekonomisk uppföljning med visst intervall, förslagsvis 
halvårsvis.  

 

Uddevalla 2021-01-xx   
 
Jeanette Lämmel    
Förbundsdirektör 
Fyrbodals kommunalförbund  
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Fast förbindelse till Orust, tillskrivelse till Västra Götalandsregionen om att 
beställa en åtgärdsvalsstudie från Trafikverket. 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att tillskriva Västra Götalandsregionen om att göra en beställning på en 
åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till Orust under förutsättning att bifogad 
avsiktsförklaring undertecknas. 
 
Beskrivning av ärendet 

Orust kommun har inkommit med en skrivelse till Fyrbodals direktion med begäran om 
tillskrivelse till Västra Götalandsregionen om att de skall uppdra Trafikverket (TRV) att 
utföra en Åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för objektet ”Fast förbindelse till Orust”. Med sin skrivelse 
bifogades en avsiktsförklaring som upprättats mellan kommunerna Stenungssund, Kungälv 
och Orust (STO). 
 
För att ett infrastrukturobjekt skall starta så krävs det att en Åtgärdsvalsstudie görs av 
Trafikverket, objekten prioriteras av kommunalförbunden via Västra Götalandsregionen 
(VGR) som gör en beställning till Trafikverket på att utföra en Åtgärdsvalsstudie.  
 
Orust kommun ingår i kommunalförbundet Fyrbodal medan Stenungssund och Tjörn ingår i 
kommunalförbundet Göteborgsregionen (GR). En fast förbindelse mellan Orust och E6 har 
under åren tagits upp på Fyrbodals bristlista som ligger till grund för den delregionala 
infrastrukturplaneringen. I nuläget ligger projektet på plats 13. Det är ett stort tryck på 
infrastrukturåtgärder i vår region och många projekt som konkurrerar med varandra. Detta har 
fått till följd att STO kommunerna försöker att hitta nya vägar framåt genom alternativ 
finansiering av projektet. För att visa på samsyn och ambition om en STO bro har berörda 
kommuner upprättat en överenskommelse, en så kallad avsiktsförklaring. Avsiktsförklaringen 
beskriver att de tre kommuner garanterar intill 900 tkr att finansiera eventuella extra kostnader 
för ÅVS som Trafikverket skulle kunna vilja ha betalda samt att de ser att den fasta 
förbindelsen kan komma att finansieras genom att nuvarande kostnader för färjeförbindelsen 
kapitaliseras och används för att finansiera anläggandet av en fast förbindelse. Enligt 
nuvarande kalkyler täcker färjedriftpengarna själva bron. För tillhörande anslutningar ser de 
att medfinansiering kan göras. STO-kommunerna plus eventuella exploatörer och kanske även 
broavgift enligt norsk modell kan utgöra huvudparten av medfinansieringen. Om alternativ 
finansiering kan realiseras skulle detta innebära att projektet inte konkurrerar med andra 



 

objekt i den Regionala transportinfrastrukturplanen ur ett ekonomiskt perspektiv, dock bör 
man beakta att projektet tar av personella resurser på Trafikverket. 

Expediering 

Västra Götalandsregionen 
Beredningen för Hållbar utveckling 

 

Ansvarig tjänsteperson 
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ÖVERENSKOMMELSE MELLAN STENUNGSUNDS, TJÖRNS OCH ORUSTS KOMMUNER ANGÅENDE EN 
FAST VÄGFÖRBINDELSE MELLAN ORUST OCH FASTLANDET 

Bakgrund 
Stenungsund, Tjörn och Orust (STO-kommunerna) har under en rad av år arbetat för att förbättra 
pendlingsmöjligheterna söderut. Tjörnbron, färjeförbindelsen Svanesund (Orust) - Kolhättan (Stenungsund) och 
tillfartsvägarna från väg E6 mot Stenungsund är överbelastade. Denna överbelastning kostar tid för pendlare, 
bidrar till ökad miljöbelastning samt påverkar personer som funderar på att bosätta sig i STO-kommunerna 
negativt. Utvecklingen av Stenungsunds centrum hämmas idag av trafikbelastningen på grund av trafik till och 
från Svanesundsfärjan. Riksintresset Vallhamn på Tjörn måste även ha en lösning på sina akuta trafikproblem. 
Den nuvarande trafiksituationen är inte hållbar varken idag eller för framtiden. 

Framtid 
STO-kommunerna verkar gemensamt för att en ny fast förbindelse byggs mellan Orust och fastlandet 
i höjd med Svenshögen. En fast förbindelse är nödvändig för att förbättra kommunikationen från 
området till väg E6. Längs Bohusbanan finns en järnvägsstation i Svenshögen som ökar möjligheterna 
avsevärt för en utvecklad kollektivtrafik till och från Orust. Det är kommunernas uppfattning att 
broförbindelsen behöver anläggas snarast då den är både viktig och angelägen för en långsiktig 
regional samhällsutveckling. 

För att få den fasta förbindelsen till stånd inom rimlig tid är STO-kommunerna beredda att ta ett stort 
ansvar för förbindelsens genomförande och ekonomi. Finansieringen kan ske enligt följande: 

- Nuvarande kostnader för färjeförbindelsen kapitaliseras och används för att finansiera 
anläggandet av en fast förbindelse. Enligt nuvarande kalkyler täcker färjedriftpengarna själva 
bron. 

- Medfinansiering behövs troligen för anslutningarna till bron. 
- STO – kommunerna plus eventuella exploatörer och kanske även broavgift enligt norsk 

modell kan utgöra huvudparten av medfinansieringen 

När den fasta förbindelsen tas i bruk svarar Trafikverket för drift och underhåll. Den fasta 
förbindelsen är en del av det allmänna vägnätet. 

Nästa steg i projektet STO bron kräver att Trafikverket (TRV) får en beställning av Västra Götalands 
Regionen (VGR) på att genomföra en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) för STO bron.  

Garanti 
Vi tre kommuner Stenungsund, Tjörn och Orust garanterar intill 900 tkr att finansiera eventuella 
extra kostnader för ÅVS som Trafikverket skulle kunna vilja ha betalda. Normalt finansierar 
Trafikverket sina ÅVS med egen budget.  
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Regional transportinfrastrukturplan  

- Dialog med kommunalförbund
Under februari 2021 deltar Västra Götalandsregionen i 

direktioner/förbundsstyrelser i samtliga kommunalförbund. Syftet 

med träffarna är att redogöra för arbetet med revidering av 

regional plan samt att lyssna in delregionernas prioriteringar 

gällande transportinfrastrukturen. Generella förutsättningar 

presenteras på nästa sida och mer detaljerat underlag i bilagan.  

Under våren kommer innehåll och fördelning i planen att 

konkretiseras i samverkan mellan VGR och kommunalförbund. På 

BHU den 9e mars kommer en första diskussion om planens 

innehåll i sin helhet samt den ekonomiska fördelningen att äga 

rum. Därefter välkomnar vi skriftliga inspel från respektive 

kommunalförbund senast den 15e april.    

 

Som vägledning och diskussionsunderlag till dialogen 

kan nedanstående frågor vara utgångspunkt: 

 

1) Prioritering gällande större och mindre åtgärder?  
 

2) Prioritering gällande åtgärder i stråk, till stråk och kommunalt 
vägnät? 
 

3) Vilken typ av åtgärder är viktigast i er delregion? 
 

4) Vilka större åtgärder är högst prioriterade?  
 

5) Har ni några särskilda medskick inför processen att konkretisera 
planens innehåll? 
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Vad ingår i regional plan? 

• Investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet (regionala riksvägar och 

länsvägar) 

o Större åtgärder (över 25 mnkr/åtgärd) 

o Potter för: smärre åtgärder, stråk, mindre vägnätet, kollektivtrafik och cykel 

• Statlig medfinansiering till kommunal infrastruktur (50 %) 

o Kollektivtrafik, cykel, trafiksäkerhet och miljö 

• Samfinansiering av nationell plan 

o Mindre järnvägsåtgärder 

Underhåll, så som bärighetsåtgärder, ingår inte i den regionala transportinfrastrukturplanen.  

  

Prioriteringarna i planen ska följa regionens 

inriktningsunderlag. Beslutade mål för 

transportinfrastrukturen i Västra Götaland framgår av 

bilden till höger. Planeringen ska göras utifrån ett 

helhetsfokus som möjliggör synergieffekter vid val av 

åtgärder, vilket kan beskrivas som att tillgängligheten 

ska förbättras på klimatets villkor samt bidra till goda 

livsmiljöer i stad och land. 

 

Ekonomiskt utrymme 

Det slutliga ekonomiska utrymmet beslutas av 

regeringen i samband med fastställande av planen våren 2022. Utrymmet för nya åtgärder är 

begränsat eftersom en stor del av planen redan är intecknad till namngivna åtgärder och potter sedan 

tidigare.  

Genom ställningstagande i BHU i 8e december vidareutvecklas nu de två alternativen Intermodalitet 

och Större åtgärder, se bilaga Alternativgenerering för regional infrastrukturplan 2022–2033/2037. 

Som grund för ställningstagandet finns indikativa fördelningar för respektive åtgärdsområde i de båda 

alternativen presenterade. Dessa kommer att vara vägledande i den fortsatta prioriteringen och 

konkretiseringen av planen.  
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Planeringsprocessen i korthet 

Trafikverket ansvarar för den samlade planeringen av transportsystemets utveckling. Där 

ingår det långsiktiga ansvaret för planering av väg- och järnvägstrafik, sjö- och luftfart 

inom den nationella planen. Trafikverket har också ansvaret för att bygga, driva och 

underhålla de statliga vägarna och järnvägarna.  

Regionerna upprättar länsplaner för regional transportinfrastruktur. Länsplanerna är en del 

av den nationella infrastrukturplanen och regeringen fastställer de ekonomiska ramarna. 

Hur medlen ska fördelas inom den regionala planen beslutas av regionfullmäktige efter 

beredning i Beredningen för hållbar utveckling (BHU).  

Normalt sett sker en revidering av infrastrukturplanerna vart fjärde år och planerna 

omfattar en 12-årsperiod. Denna gång är uppdraget från regeringen till Trafikverket att ta 

fram ett inriktningsunderlag för två alternativa planperioder 2022–2033 och 2022–2037, 

dessutom med en ekonomisk ram på plus/minus 20 procent jämfört nuvarande plan. 

Infrastrukturplaneringen sker i två steg; Inriktningsplanering och Åtgärdsplanering 

Huvudsyftet med inriktningsplaneringen är att ge vägledning för prioritering av möjliga 

åtgärder i transportinfrastrukturen för planperioden. Regeringen gav den 25:e juni 2020 

Trafikverket i uppdrag att ta fram ett inriktningsunderlag. Uppdraget beskriver regeringens 

prioriteringar för den kommande infrastrukturplaneringen. Trafikverket levererade sitt 

inriktningsunderlag för infrastrukturen till regeringen den 30:e oktober 2020. När det gäller 

ramen för de regionala planerna föreslår Trafikverket ingen förändring. Västra 

Götalandsregionens inriktningsunderlag för infrastrukturen i Västra Götaland arbetades 

fram innan uppdraget till Trafikverket kom, men följer regeringens prioriteringar väl. Det 

regionala inriktningsunderlaget beslutades av regionstyrelsen den 6:e oktober 2020 och 

beskrivs utförligare i nästa avsnitt.  

Regeringen lämnar efter inriktningsplaneringen en proposition till riksdagen med förslag 

till en ny planperiod och ekonomiska ramar för åtgärder i transportinfrastrukturen. Detta 

beräknas ske våren 2021. När riksdagen har slagit fast planperiod och ekonomiska ramar 

lämnar regeringen sitt direktiv till Trafikverket för åtgärdsplaneringen i syfte att ta fram en 

ny nationell plan och länsplaner för transportinfrastrukturen. Västra Götalandsregionen har 

påbörjat åtgärdsplaneringen, men kommer inte att lämna ett remissförslag på ny regional 

plan innan regeringens direktiv kommit.  

Åtgärdsplaneringen bereds politiskt i BHU och sker i samarbete med kommunalförbunden.  

 

 

 

 

 

Figur 1 Regeringens tidplan för infrastrukturplaneringen för perioden 2022–2033 alt. 2037 



 
4   

Inriktningsunderlag för transportinfrastrukturen i 
Västra Götaland  

Västra Götaland ska utvecklas till en väl sammanhållen region. Det förutsätter att delarna 

samspelar och förstärker varandra samt att de bidrar till en konkurrenskraftig helhet med 

hållbar tillväxt, välfärd och god miljö. En gemensam region ger fler möjlighet till arbete, 

utbildning, vård och omsorg, kultur och fritid. Den regionala infrastrukturplanen är ett 

verktyg för att utveckla tillgängligheten för både gods- och persontransporter. 

Utgångspunkten är att transportslagen ska komplettera varandra för att på ett optimalt sätt 

stödja efterfrågat transportbehov, stärka näringslivets förutsättningar och uppfylla de 

transportpolitiska målen. I inriktningsunderlaget redovisas regionens långsiktiga 

viljeinriktning för utvecklingen av transportsystemet.  

Utvecklingen av infrastrukturen ska ske med målsättningen att skapa ett fossiloberoende 

transportsystem för ökad konkurrenskraft och med möjlighet till goda livsmiljöer i stad och 

på landsbygd. Den regionala planen ska också bidra till ett Västra Götaland som är en 

internationellt och nationellt ledande hållbar logistikregion med utvecklad intermodalitet 

och att andelen hållbara resor ökar i hela Västra Götaland. 

Transportinfrastrukturen ska utvecklas utifrån 

följande tre principer: 

• Regional infrastrukturplan ska bidra till det 

nationella klimatmålet. 

• Regional infrastrukturplan stöttar utvecklingen 

av ett inkluderande transportsystem där olika 

gruppers behov och förutsättningar beaktas och 

värderas i planeringen. 

• Regional infrastrukturplan bidrar till 

Nollvisionen med ett regionalt etappmål 

omräknat utifrån Västra Götalands 

förutsättningar. 

 

Planeringen ska göras utifrån ett helhetsfokus som möjliggör synergieffekter vid val av 

åtgärder, vilket kan beskrivas som att tillgängligheten ska förbättras på klimatets villkor 

samt bidra till goda livsmiljöer i stad och land. Hur möjliga synergier kan uppnås behöver 

beaktas från problemformulering och alternativgenerering till fastställande av planen. 

Regionens varierade geografiska och demografiska förutsättningar innebär att olika 

åtgärdskombinationer behöver göras på olika platser, med olika tyngd för respektive mål 

och princip, för att nå en hög måluppfyllelse. Till exempel sker det stora antalet olyckor på 

det mindre vägnätet, oftast i landsbygdsmiljö, medan potential för överflyttning till 

kollektivtrafik främst gäller starka pendlingsstråk och stadsmiljöer. Utifrån erfarenhet av 

genomförandet av tidigare regionala infrastrukturplaner behöver åtgärdsplanering anpassas 

så att känsligheten mot underförbrukning av medel minskar. 

Just nu pågår stora teknikskiften, elektrifiering, digitalisering och utveckling av autonoma 

fordon, som kommer att påverka transportsystemet. Därmed behöver flexibiliteten i planen 

öka så att infrastrukturutvecklingen följer samhällsutvecklingen.  

Figur 2  Målstruktur för utveckling av transportinfrastruktur i Västra 

Götaland 
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Sammanfattning av analyser till grund för föreslagna 
alternativ 
Transportsystemet har en viktig roll i att skapa förutsättningar för invånarna att delta i 

samhället genom att tillgängliggöra dess platser och aktiviteter. Enligt de transportpolitiska 

målen behöver transportsystemet tillgodose både näringslivets och medborgarnas skiftande 

behov av välfungerande resor och transporter. Behoven skiftar över länet, geografiskt, 

mellan stad och landsbygd, mellan kvinnor och män, personer med funktionsnedsättning, 

olika grupper i samhället och varierar även över tid. 

Västra Götaland, med Göteborgsregionen som nav, är Sveriges och Nordens främsta 

transport- och logistikregion med en nationell och internationell betydelse. En robust 

transportinfrastruktur med god framkomlighet samt tillgänglighet till terminaler och 

hamnar i Västra Götaland och i närliggande regioner nationellt. Detta ger förutsättningar 

för näringslivet att utföra hållbar och effektiv logistik. Det finns goda förutsättningar för 

intermodala och hållbara transporter och överflyttning från väg till järnväg och sjöfart.  

Invånarna i Västra Götaland bor utspritt och jobbar mer koncentrerat, vilket i sin tur 

påverkar användningen av transportsystemet. Det vill säga vilka färdsätt vi väljer, hur långt 

och hur ofta vi reser.   

 

Figur 3 Illustration över var invånarna i Västra Götaland bor, sett från Norge. Bild från Västra Götalandsregionen 

Figur 4 Illustration över var invånarna i Västra Götaland arbetar, sett från Norge. Bild från Västra 

Götalandsregionen 
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Ett sätt att bedöma tillgängligheten är att mäta restiden till de delregionala noderna. 

Diagrammen nedan visar restid med kollektivtrafik respektive bil till dessa noder. Cirka 75 

procent av invånarna når minst en delregional nod inom 45 minuter med kollektivtrafik. 

Observera att kartan begränsas till Västra Götaland och att det även finns större målpunkter 

utanför läns- och landsgränsen som inte redovisas.  

 

 

En stor andel av förvärvsarbetande och 

skolbarn bor inom cykelavstånd från sin 

arbetsplats och sin skola. 40 procent av 

den förvärvsarbetande befolkningen i 

Västra Götaland kan cykla till arbetet 

inom 30 minuter. Kvinnor har större 

potential för att nå sitt arbete med cykel 

och potentialen är störst i tätorter, vilket 

gäller för både män och kvinnor. 

Samma potential som för 

förvärvsarbetande gäller för 

gymnasielever. Av de mindre 

skolbarnen, årskurs 0–9, bor mer än    

60 procent inom cykelavstånd från sin 

skola. Det finns en stor potential att öka 

cyklingen i Västra Götaland.  

 

 

 

  

Figur 5 Restid med kollektivtrafik respektive bil till delregionala noder. Länsgränsöverskridande målpunkter 

redovisas ej i kartan 

Figur 6 Cykelpotential till arbete per kommun. 

Mörkare färger indikerar större potential  
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Infrastrukturens utveckling är en av flera pusselbitar för omställningen till ett 

fossiloberoende transportsystem. Investeringar i transportinfrastrukturen bidrar därför 

främst till klimatomställningen genom att i huvudsak föreslå satsningar som bidrar till eller 

passar in i ett transportsystem som har ställt om och nått klimatmålen, samt genom att 

bygga och underhålla infrastruktur med så liten klimatpåverkan som möjligt. Omställning 

av drivmedel, teknikutveckling för energieffektivitet, bebyggelseplanering och andra 

styrmedel krävs för att nå klimatmålet. 

 

För att den regionala planen ska gå i riktning mot minskat 

koldioxidutsläpp förutsätts att åtgärder som gynnar 

överflyttning till mer hållbara transportslag prioriteras i högre 

grad, där de geografiska förutsättningarna medger detta. Detta 

kan exempelvis vara åtgärder som underlättar effektivare 

logistik för godstransporter, intermodalitet och 

beteendeförändringar för mer hållbara resval samt åtgärder 

som snabbar upp teknik- och bränsleskiftet. 

Sedan framtagandet av nollvisionen har antalet omkomna och 

allvarligt skadade minskat, dock inte i den takt som behövs för att nå etappmålet enligt 

gällande tidplan. I en analys av trafiksäkerhetssituationen i Västra Götaland konstateras att 

en majoritet av alla olyckor med allvarligt skadade sker på det regionala vägnätet i länet. 

Cirka hälften av olyckorna med omkomna och allvarligt skadade på regionala vägnätet 

sker på de lågtrafikerade vägarna, särskilt på det så kallade mindre vägnätet (vägnummer 

högre än 500). Singelolyckor (motorfordon) är den mest vanliga olyckstypen på dessa 

vägar och olyckorna är utspridda i hela länet. Samtidigt konstateras att den största andelen 

allvarligt skadade i trafikolyckor är oskyddade trafikanter (gående och cyklister). 

Trafikolyckor med gång och cykel står för cirka 20 procent av allvarligt skadade personer i 

trafikolyckor på det regionala vägnätet och mer än 65 procent på kommunala vägar. Därför 

har inriktningsunderlaget lyft fram förslag på att studera åtgärder på det lågtrafikerade 

vägnätet samt vikten av åtgärder för oskyddade trafikanter på kommunalt vägnät.  

Den pandemin som drabbat världen år 2020 har påverkat samhället och inte minst hur vi 

reser. Att pandemin påverkar resmönstren står klart men hur resmönstren påverkas på lång 

sikt är fortfarande oklart, vilket gör det svårt att beakta i planrevideringen.  

 

  

Sveriges mål för 

transportsystemet 

Växthusgasutsläpp från inrikes 

transporter ska minska med  

minst 70 procent senast år 2030 

jämfört med år 2010. Senast år 

2045 ska Sveriges sammanlagda 

nettoutsläpp nå netto-noll. 
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Hållbarhetsbedömning  
Genom hela processen med att revidera den regionala infrastrukturplanen görs en 

integrerad hållbarhetsbedömning, där strategisk miljöbedömning ingår. Bedömningen görs 

utifrån den regionala infrastrukturplaneringens roll och de möjligheter den ger. Syftet är att 

säkerställa att transportplaneringen går i en hållbar riktning. I processen med 

inriktningsunderlaget bedömdes huruvida hållbarhetsaspekterna var beaktade eller ej vilket 

ledde till vissa justeringar i inriktningsunderlaget. I alternativgenereringen har syftet varit 

att arbeta in hållbarhetsaspekterna i de föreslagna alternativen samt att identifiera och 

beskriva vilka potentialer och risker de olika alternativen medför.  

De tre föreslagna alternativen för åtgärdsplanering i den regionala infrastrukturplanen har 

bedömts utifrån tolv aspekter av hållbarhet. Bedömningskriterierna som används är tagna 

från Trafikverkets rapport Tillgänglighet i ett hållbart samhälle där de beskriver en målbild 

för transportsystemet till år 2030. Målbilden är en konkretisering av relevanta mål i 

Agenda 2030 och de nationella transportpolitiska målen. I hållbarhetsbedömningen har 

några av kriterierna anpassats till förutsättningarna i Västra Götaland. Av dessa ingår sex i 

den strategiska miljöbedömningen, som är ett lagkrav enligt Miljöbalkens kapitel 6; klimat, 

frisk luft, buller, biologisk mångfald, aktiv transport och trafiksäkerhet. Bedömningen är 

gjord för vart och ett av de tre alternativen. Fokus ligger på de olika åtgärdsområdena inom 

respektive alternativ och den indikativa fördelningen mellan dessa. Olika åtgärdsområden 

bidrar i olika hög grad till hållbarhetsaspekterna. Eftersom det för flera av 

åtgärdsområdena i det här skedet inte går att bedöma faktisk påverkan, utgår bedömningen 

från potential för positiv respektive risk för negativ påverkan. 

Effekter och konsekvenser av respektive åtgärdsområde beror av vilka specifika åtgärder 

som kommer att genomföras, hur dessa genomförs samt var och för vilka grupper nyttorna 

uppstår. Därför är det svårt att utifrån storlek på ekonomisk ram och fördelning av 

åtgärdstyper i ett tidigt planeringsskede dra tydliga slutsatser av hur redovisade alternativ 

påverkar måluppfyllelsen. Bedömningen beskriver därför bidraget till måluppfyllelse som 

potential för positivt bidrag och risk för motsatsen.  
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Ny struktur för planen 
I den nu gällande regionala infrastrukturplanen 2018–2029 är de olika åtgärdsområdena i 

planen till stor del uppdelade per trafikslag; vägåtgärder, kollektivtrafik, samfinansiering 

av järnväg, cykel samt bidrag till kommuner för trafiksäkerhet/miljö. I planen 2022–

2033/2037 föreslås istället att åtgärdsområdena utgår från funktioner för att synliggöra vad 

de olika posterna ska bidra till att uppnå i det regionala transportsystemet. Storleken på 

tårtbitarna nedan baserar sig på hur medlen är fördelade i planen 2018–2029. I kommande 

avsnitt redovisas de tre alternativen för planen 2022–2033/2037 i den nya strukturen. 

 

Nedan följer en beskrivning av vad som ingår i respektive åtgärdsområde: 

Åtgärdsområde Åtgärdsområdets innehåll/användning 

Större åtgärder i stråk och noder Namngivna större åtgärder, i huvudsak 

vägåtgärder och kollektivtrafikåtgärder. 

Åtgärderna kostar minst 25 mnkr. 

Trimning och effektivisering i stråk Åtgärder som stärker befintliga stråk över hela 

länet. Innefattar cykel-, kollektivtrafik-, smärre- och 

vägnätsåtgärder samt kvarstående åtgärder i 

stråkpotter. 

Stråken i regionalt trafikförsörjningsprogram, 

godstransportstrategi samt det funktionellt 

prioriterade vägnätet (vägar prioriterade för 

kollektivtrafik, personresor och godstransporter) 

har klassats som stråk i denna definition. 

Figur 7 Regional transportinfrastrukturplan 2018–2029 fördelad i den föreslagna strukturen 

Större åtgärder i stråk och 
noder

Trimning och effektivisering i 
stråk

Trimning och effektivisering till stråk

Statlig medfinans till kommunalt 
vägnät

Samfinansiering nationell 
plan

Storstadsåtgärder 
(Sverigeförhandlingen)

Övrigt, inkl. ofördelade 
medel
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Trimning och effektivisering till stråk Åtgärder som bättre kopplar upp det mindre 

vägnätet till stråken. Innefattar cykel-, 

kollektivtrafik-, smärre- och vägnätsåtgärder. 

Statlig medfinans till kommunalt vägnät Trafiksäkerhet & miljö-, cykel- samt kollektivtrafik-

åtgärder på kommunalt vägnät. Vanligen upp till 

50 procents medfinansiering från planen. 

Samfinansiering nationell plan Samfinansiering av järnvägsåtgärder i Nationell 

plan för transportsystemet. 

Storstadsåtgärder inom 

Sverigeförhandlingen 

Åtgärder enligt Målbild Koll2035 inom 

Sverigeförhandlingen, medfinansiering från planen. 

Övrigt inklusive ofördelade medel Oförutsedda mindre utgifter samt bidrag till 

Trollhättan-Vänersborgs flygplats. 

Inom de flesta åtgärdsområden finns flera användningsområden på vilka medlen ska 

fördelas (i nuläget ej inom Samfinansiering nationell plan och Storstadsåtgärder). Förslag 

på användningsområden för respektive åtgärdsområde visas nedan:   

Större åtgärder i stråk och noder 

Större namngivna vägåtgärder 

Större namngivna kollektivtrafikåtgärder 

 

Trimning och effektivisering i stråk 

Vägnätsåtgärder (del av tidigare ”Mindre vägnätet”) 

Smärre åtgärder  

Kollektivtrafik, statligt vägnät 

Cykel, statligt vägnät 

Stråkpott (resterande medel för kvarstående åtgärder) 

 

 Trimning och effektivisering till stråk 

Vägnätsåtgärder (del av tidigare ”Mindre vägnätet”) 

Smärre åtgärder  

Kollektivtrafik, statligt vägnät 

 
Cykel, statligt vägnät 

 

 Statlig medfinans till kommunalt vägnät 

Kollektivtrafik inklusive hållplatsutrustning 

Cykel 

Trafiksäkerhet & miljö 

 

Övrigt inklusive ofördelade medel 

Driftbidrag Trollhättan-Vänersborgs flygplats 

Oförutsedda mindre utgifter 

Medel till brister inom åtgärdsområde väg - utgår 

Medel till brister inom åtgärdsområde kollektivtrafik - utgår 
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Beskrivning av föreslagna planalternativ  
De planmedel som tilldelas Västra Götalandsregionen ska fördelas på olika 

åtgärdsområden. Beroende på hur medlen fördelas kan planen driva utvecklingen av 

transportsystemet i olika riktning. Tre alternativa fördelningar har arbetats fram där 

prioriteringen av medel till olika åtgärdsområden och användningsområden skiljer sig åt. 

Den nu gällande planen sträcker sig fram till och med år 2029, vilket innebär att en 

betydande del av planen är låst i tidigare beslutade åtgärder. Det har även uppstått 

fördyringar i flera av de beslutade objekten/åtgärderna, vilket behöver tas med vid 

framtagandet av den nya planen. 

Med utgångspunkt från målstrukturen, Figur 2, föreslås tre alternativa sätt att bygga 

planen. Samtliga alternativ har gemensamt att de utgår ifrån inriktningsunderlaget. Alla tre 

alternativen innehåller samma åtgärdsområden, men fördelningen dem emellan skiljer sig 

åt och därmed även effekterna av genomförandet. Skillnaderna på hur planmedlen fördelas 

i de tre alternativen framgår av diagrammet i nästa kapitel. I sammanhanget bör 

understrykas att fördelningen är indikativ och inte exakt. 

Åtgärder i planen ska planeras utifrån geografisk hänsyn, det vill säga att behov och 

lösningar ser olika ut i Västra Götalands geografi. De tre alternativen har i olika grad 

möjlighet till geografisk anpassning av åtgärder och geografisk fördelning av medel. 

De tre föreslagna alternativen är följande: 

• Flexibilitet 

• Större åtgärder 

• Intermodalitet 

 

  

Figur 8 Principbild på hur de tre föreslagna alternativen inryms inom ramen för inriktningsunderlaget 
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Alternativ Flexibilitet 
Alternativ Flexibilitet innebär ett fokus på mindre åtgärder med en god spridning över hela 

länet. Att fokusera på mindre åtgärder kan även resultera i en bättre framdrift i 

genomförandet av åtgärderna i planen. Detta alternativ innebär att planens medel genererar 

fler men mindre åtgärder och större geografisk spridning totalt sett. Särskilt prioriterat i 

detta alternativ är att stärka kopplingen till stråk genom åtgärder i det mindre vägnätet.  

I alternativ Flexibilitet föreslås:  

• Ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Ökade satsningar på cykel, främst till stråk och via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Ökade satsningar på kollektivtrafik, främst via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Ökade satsningar på smärre åtgärder 

• Inga nya större namngivna vägobjekt 

 

Hållbarhetsbedömning av alternativ Flexibilitet  

Bedömningen av alternativ Flexibilitet visar potentialer för positiv 

påverkan inom de flesta bedömningsområden. För alternativet 

bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom området 

biologisk mångfald.  

 

 

 

 

Figur 9 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Flexibilitet 

Figur 10 Hållbarhetsbedömning av alternativ Flexibilitet. De aspekter som har ljusgrön 

bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  

 

ASPEKT Flexibilitet

KLIMAT

3

FRISK LUFT

0,5

BULLER

3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-2

AKTIVT RESANDE

6

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
6

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
6

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 3

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2
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Alternativ Större åtgärder  
Alternativ Större åtgärder innebär ett fokus på att åtgärda högst prioriterade brister i 

befintlig plan och de åtgärdsförslag som har lyfts fram i genomförda åtgärdsvalsstudier. 

Alternativet ger möjlighet för nya större namngivna vägåtgärder men har bara möjlighet att 

åtgärda en del av de utredda bristerna. Alternativet ger en mindre geografisk spridning av 

åtgärder i länet. 

I alternativ Större åtgärder föreslås:  

• Möjlighet till flera nya större namngivna vägobjekt  

• Något ökad satsning på cykel, främst via statlig medfinans till kommunala 

vägar 

• Något ökad satsning på kollektivtrafik, främst via statlig medfinans till 

kommunala vägar 

• Inga ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Inga ökade satsningar på smärre åtgärder 

 

  

Hållbarhetsbedömning av alternativ Större åtgärder 

Bedömningen av alternativ Större åtgärder visar potentialer för 

positiv påverkan inom de flesta bedömningsområden. För 

alternativet bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom 

området klimat och inom biologisk mångfald.  

  

Figur 11 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Större åtgärder 

ASPEKT Större åtgärder

KLIMAT

-2

FRISK LUFT

0,5

BULLER

4

BIOLOGISK MÅNGFALD

-3

AKTIVT RESANDE

5

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
4

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2

Figur 12 Hållbarhetsbedömning av alternativ Större åtgärder. De aspekter som har 

ljusgrön bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  
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Alternativ Intermodalitet 
Alternativ Intermodalitet är en sorts mellanvariant av ovanstående alternativ, med fokus på 

att stärka bytesmöjligheter för person- och godstransporter. Alternativet ger möjlighet att 

genomföra ett fåtal nya större namngivna vägåtgärder och även många mindre åtgärder.  

I alternativ Intermodalitet föreslås:  

• Möjlighet till något/några nya större namngivna vägobjekt  

• Något ökad satsning på cykel, främst till stråk och via statlig medfinans 

till kommunala vägar 

• Ökad satsning på kollektivtrafik, främst i stråk och via statlig medfinans 

till kommunala vägar 

• Något ökade satsningar på det mindre vägnätet 

• Något ökade satsningar på smärre åtgärder 

 

 

 

Hållbarhetsbedömning av alternativ Intermodalitet 

Bedömningen av alternativ Intermodalitet visar potentialer för 

positiv påverkan inom de flesta bedömningsområden. För 

alternativet bedöms det finnas en risk för negativ påverkan inom 

biologisk mångfald.  

 

  

Figur 13 Fördelning av medel till olika åtgärdsområden i Alternativ Intermodalitet 

ASPEKT
Intermodalitet och 

geografisk hänsyn

KLIMAT

1

FRISK LUFT

0,5

BULLER

3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-3

AKTIVT RESANDE

7

TRAFIKSÄKERHET
8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
5

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
5

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2

TRYGGHET

2

Figur 14 Hållbarhetsbedömning av alternativ Intermodalitet. De aspekter som har 

ljusgrön bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Grön stapel: potential till positiv påverkan. Orange stapel: risk för negativ påverkan.  
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Jämförelse mellan föreslagna alternativ 
De tre föreslagna alternativen har alltså såväl likheter som skillnader. Den stora skillnaden 

är i vilken utsträckning medlen prioriteras till större eller mindre åtgärder och därmed även 

möjligheten till geografisk spridning av åtgärder. Alternativ Flexibilitet innebär störst 

geografisk spridning och alternativ Större åtgärder minst spridning. Alternativ 

Intermodalitet är mer av en mellanvariant i det avseendet.  

 

Det bör understrykas att de tre alternativen har många likheter i hur medlen fördelas. 

Skillnaden handlar om dels hur mycket medel som fördelas till olika åtgärdsområden, dels 

vilken typ av åtgärder som prioriteras. De nivåer på planmedel som visas i tabellen ovan är 

indikativa och inte exakta. Det är först i samband med den faktiska åtgärdsplaneringen 

under våren som ett ställningstagande om fördelningen av medel i planen görs. 

Den stora skillnaden mellan alternativen är fördelningen av nya medel mellan större 

namngivna vägåtgärder och olika mindre åtgärder i transportsystemet, såväl mindre 

vägåtgärder som kollektivtrafik- och cykelåtgärder, men också vilka möjligheter som 

skapas för en geografisk spridning av åtgärder. De olika alternativen handlar inte om att 

välja antingen eller utan om fördelningen.  

  

Figur 15 Förslag på fördelning av medel till olika åtgärdsområden i de tre alternativen 
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Fördjupad beskrivning per åtgärdsområde 

Fördjupning inom åtgärdsområde Större åtgärder i stråk och noder  

Åtgärdsområdet innefattar namngivna åtgärder av större karaktär som resulteras av utredda 

prioriterade brister. Åtgärderna stärker befintliga stråk och syftar främst till förbättrad 

tillgänglighet för näringslivet och invånarna. Framkomligheten i stråken är en förutsättning 

för en sammanhållen region med god tillgänglighet mellan olika delregioner. Den 

klimatpåverkan som åtgärder inom Större åtgärder i stråk och noder riskerar att medföra 

behöver särskilt beaktas i valet av åtgärder under åtgärdsplaneringen. 

Från tidigare plan återstår åtta namngivna vägåtgärder med en kostnad på cirka 1300–

1500 miljoner kronor som kommer att genomföras under kommande planperiod. Flera av 

objekten har blivit dyrare än vad som anges i nuvarande plan.  

Större namngivna vägåtgärder ligger i nuvarande plan på en kostnad mellan 100 och 300 

miljoner kronor per åtgärd. Alternativ Flexibilitet innehåller inga nya större namngivna 

vägåtgärder utan fokuserar endast på genomförandet av redan beslutade namngivna 

vägobjekt. Alternativ Större åtgärder ger möjlighet att genomföra ytterligare cirka 3–8 

objekt. Alternativ Intermodalitet ger möjlighet att genomföra ytterligare cirka 2–4 objekt. 

Hur många större namngivna vägåtgärder som ryms inom Intermodalitet och inom Större 

åtgärder beror på kostnaden för de åtgärder som väljs i åtgärdsplaneringen. 

När det gäller namngivna kollektivtrafikåtgärder föreslår alla tre alternativen att nivån 

ligger kvar ungefär på samma nivå som i nuvarande plan, cirka 450–500 miljoner kronor 

under 12-årsperioden. Det är sex namngivna kollektivtrafikobjekt som återstår från 

nuvarande plan och flera av dessa kommer att bli dyrare än beloppen som finns i planen 

2018-2029, så möjligheten att ta in nya namngivna kollektivtrafikobjekt är begränsad. 

Större åtgärder i stråk och noder kommer att vara den enskilt största posten i kommande 

plan oavsett vilket alternativ åtgärdsplaneringen kommer att utgå från. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Namngivna vägåtgärder beslutade 1300-1500 1300-1500 1300-1500 

Namngivna vägåtgärder nya 0 700-900 300-500 

Namngivna kollektivtrafikåtgärder 450-500 450-500 450-500 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Trimning och effektivisering i stråk  

Åtgärdsområdet innehåller åtgärder som stärker befintliga stråk över hela länet och 

innefattar flera olika åtgärdstyper. Framkomligheten i stråken är en förutsägning för en 

sammanhållen region med god tillgänglighet mellan olika delregioner. Stråken består av 

utpekade stråk i trafikförsörjningsprogrammet, godstransportstrategi och Trafikverkets 

funktionellt prioriterade vägnät. Stråken har olika funktioner i olika geografier och därmed 

varierar behov av åtgärder samt potentialen för olika transportslag. Således är ambitionen 

att medel fördelas utifrån de geografiska förutsättningarna. Åtgärderna är av mindre 

karaktär (i förhållande till Större åtgärder i stråk och noder).  
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Skillnaderna mellan de tre alternativen är inte så stor inom åtgärdsområde Trimning och 

effektivisering i stråk. Det som främst skiljer alternativen åt är att Intermodalitet föreslår 

att en större del av medlen läggs på kollektivtrafik och cykel, medan Flexibilitet fokuserar 

på vägnätsåtgärder och smärre åtgärder.   

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 750-850 650-750 700-800 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Trimning och effektivisering till stråk 

Åtgärdsområdet innebär åtgärder som bättre kopplar upp det mindre vägnätet till stråken 

och innefattar flera olika åtgärdstyper. Åtgärdsområdet syftar till en förbättrad 

sammankoppling till närliggande stråk både för gods- och persontransporter och är av stor 

vikt på lokal nivå. Förutsättningarna för olika transportslag varierar i olika geografier 

varför ambitionen är att medel fördelas utifrån de geografiska förutsättningarna. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 1200-1300 800-900 950-1050 

 

Fördjupning inom åtgärdsområde Statlig medfinans till kommunalt vägnät 

Åtgärdsområdet innebär att trafiksäkerhet & miljö-, cykel- samt kollektivtrafikåtgärder på 

kommunalt vägnät kan ansöka om medfinansiering från planen, vanligen upp till 50 

procent. Åtgärdsområdet syftar till förbättringar i tätorter på det kommunala vägnätet. Här 

finns möjlighet att skapa ett ökat aktivt resande, nyttor för grupper som har ett mer lokalt 

resande, så som barn, samt förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  

Potentialen för cykel är störst inom tätbebyggda områden. Kostnaden för utbyggnad av 

cykelinfrastruktur i det kommunala vägnätet är betydligt lägre än i statlig infrastruktur. 

Alla tre alternativen föreslår en ökning av medel till statlig medfinans inom kollektivtrafik 

och cykel. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till åtgärder mnkr 1400-1500 1100-1200 1200-1300 

 

Samfinansiering nationell plan, järnväg 

Åtgärdsområdet innebär samfinansiering av järnvägsåtgärder i nationell plan för att 

möjliggöra Målbild tåg 2028 och förbättra det regionala tågsystemet. 

Åtgärdsområdet föreslås vara likvärdiga i alla tre alternativen. Samfinansiering nationell 

plan innefattar finansiering av mindre åtgärder i järnvägssystemet, främst på de s.k. 

regionala banorna. Nivån föreslås bibehållas på cirka 700 miljoner kronor.  
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Storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen  

Åtgärdsområdet innefattar åtgärder enligt Målbild Koll2035 inom Sverigeförhandlingen 

och medfinansieras av planen. Åtgärdsområdet syftar till en förbättrad tillgänglighet och en 

ökad hållbart resande i städer kopplat till bostadsbyggande.  

 

Storstadsåtgärder i Sverigeförhandlingen är avtalade och den regionala planen ska bidra 

med totalt 10 000 kr per tillkommande bostad inom förhandlingen. Inom perioden 2022-

2033 ligger 301 miljoner kronor avsatta i den regionala planen inom Sverigeförhandlingen. 

 

Övrigt, inklusive ofördelade medel  

Åtgärdsområdet innefattar bidrag till Trollhättan-Vänersborgs flygplats samt medel för 

oförutsedda mindre utgifter, till exempel för att hantera eventuella justeringar i planen. 

 

Fördjupad beskrivning per användningsområde 

Cykelåtgärder 
För att skapa förutsättningar för ökad och säker cykling behöver cykelvägnätet byggas ut i 

regionen. I cykelstrategin är första prioritet att bygga cykelvägar till målpunkter så som 

arbetsplatser och skolor. Åtgärderna på regionalt vägnät, som Trafikverket bygger, kostar 

betydligt mer per kilometer än åtgärder på kommunalt vägnät. Kommunerna betalar halva 

kostnaden av åtgärden, oavsett vägnät. 

Mellan cirka 650 och 900 miljoner kronor föreslås fördelas till cykelåtgärder, beroende på 

val av alternativ. Mest medel finns det i Alternativ Flexibilitet och minst i Alternativ Större 

åtgärder. Drygt hälften av medlen föreslås prioriteras till åtgärder på kommunalt vägnät, 

där kostnaden är lägre och nyttan generellt sett större. På det regionala vägnätet prioriteras 

åtgärder till stråk, alltså främst på det mindre vägnätet. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till cykelåtgärder mnkr 800-900 650-750 700-800 

 

Kollektivtrafikåtgärder 
Det är viktigt att investera i resecentrum, bytespunkter och framkomlighetsåtgärder för 

kollektivtrafiken för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Åtgärderna ska prioriteras till 

utpekade kollektivtrafikstråk och resecentrum/bytespunkter. I samtliga alternativ föreslås 

omkring 500 miljoner kronor till namngivna kollektivtrafikåtgärder. 

Det som skiljer alternativen åt är mängden mindre kollektivtrafikåtgärder. Beroende på 

alternativ föreslås ytterligare 550 till 750 miljoner kronor till mindre kollektivtrafikåtgärder 

på såväl regionalt som kommunalt vägnät. En majoritet av medlen föreslås gå till det 

kommunala vägnätet, där såväl trafikutbud som resande är mer omfattande. Alternativ 

Flexibilitet och Intermodalitet föreslår båda uppemot 750 miljoner kronor till mindre 

kollektivtrafikåtgärder, men Intermodalitet har en större andel fördelat till det regionala 

vägnätet och Flexibilitet därmed större utrymme för åtgärder på kommunalt vägnät. 
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  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till kollektivtrafikåtgärder mnkr 1150-1250 1050-1150 1150-1250 

 

Trafiksäkerhet & miljö 
I inriktningsunderlaget lyfts såväl trafiksäkerhet som miljö fram som prioriterade aspekter 

att arbeta med. Trafiksäkerhets- och miljöåtgärder är åtgärder som kommunerna prioriterar 

på det kommunala vägnätet, där de kan ansöka om 50 procents medfinansiering från 

planen. På dessa platser är det ofta mer människor i omlopp och särskilt oskyddade 

trafikanter. Små åtgärder kan i dessa miljöer ha en stor nytta. 

Mellan cirka 300 och 450 miljoner kronor föreslås prioriteras till trafiksäkerhets- och 

miljöåtgärder på kommunalt vägnät i de tre alternativen. Inriktningen på åtgärderna skiljer 

sig inte åt mellan alternativen. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till trafiksäkerhet & miljö mnkr 400-500 300-400 350-450 

 

Smärre åtgärder 
Smärre åtgärder innefattar små förbättringar under 12 miljoner kronor på det regionala 

vägnätet, så som exempelvis korsningsåtgärder och cirkulationsplatser. Dessa leder ofta till 

ökad trafiksäkerhet och framkomlighet genom punktinsatser i transportsystemet. Fokuset 

på olika konfliktpunkter ger också i många fall förbättrade förutsättningar för oskyddade 

trafikanter. 

Omfattningen på smärre åtgärder i de olika alternativen skiljer sig mycket åt. Beroende på 

alternativen föreslås mellan 200 och 550 miljoner kronor fördelas till smärre åtgärder. I 

Alternativ Flexibilitet som har störst utrymme föreslås medlen fördelas lika mellan 

åtgärder i stråk respektive till stråk, medan Intermodalitet föreslår en högre andel för 

åtgärder till stråk. En genomsnittskostnad på cirka 4 miljoner kronor per åtgärd innebär att 

ungefär 60-120 åtgärder kan genomföras, beroende på alternativ. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till smärre åtgärder mnkr 450-550 200-300 350-450 

 

Vägnätsåtgärder 
Vägnätsåtgärder har ett liknande syfte som smärre åtgärder, men innehåller lite större 

ombyggnader för en kostnad mellan 8 och 25 miljoner kronor. Fokus ligger även här på en 

ökad funktionalitet på befintliga vägar, med ett fokus på det mindre vägnätet. 

Mellan 550 och 900 miljoner kronor föreslås fördelas till vägnätsåtgärder i de tre 

alternativen. Samtliga av dessa föreslås ha fokus på åtgärder till stråk, cirka en fjärdedel 

föreslås gå till åtgärder i stråk. En genomsnittskostnad på cirka 15-20 miljoner kronor per 

åtgärd innebär att ungefär 40-60 åtgärder kan genomföras, beroende på alternativ. 

  Flexibilitet Större åtgärder Intermodalitet 

Medel till vägnätsåtgärder mnkr 800-900 550-650 600-700 
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Hållbarhetsbedömning av föreslagna alternativ 
Tabellen nedan visar vilka möjligheter och vilka risker som har identifierats för de olika 

alternativen.  

 
Figur 17 Sammanställning av resultatet av hållbarhetsbedömning av förslag till alternativ. Grön beskriver potential till 

positiv påverkan på hållbarhetsaspekterna. Orange beskriver risk för negativ påverkan. De aspekter som har ljusgrön 

bakgrund ingår i den strategiska miljöbedömningen.  

Alternativ Större åtgärder riskerar att motverka det nationella klimatmålet, främst 

beroende på att de namngivna vägobjekten kan innebära negativ påverkan på klimatet och 

att det alternativet har högst andel större vägobjekt. Högre hastigheter genererar utsläpp 

liksom genererad trafikökning. Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet möjliggör bättre 

förutsättningar för att kunna bidra till klimatmålet men kräver även de att åtgärder väljs 

som ger förutsättningar för minskad klimatpåverkan. Samtliga alternativ riskerar att bidra 

negativt till den biologiska mångfalden. Relativt större negativa effekter bedöms vara en 

risk vid Större åtgärder, men ingreppen sker över större geografisk yta i alternativen 

Flexibilitet och Intermodalitet.  

Det sammanställda resultatet av hållbarhetsbedömningen visar att samtliga föreslagna 

alternativ bedöms ha stor potential att värna näringslivets konkurrenskraft och att bidra till 

ASPEKT Flexibilitet Större åtgärder
Intermodalitet och 

geografisk hänsyn

KLIMAT

3 -2 1

FRISK LUFT

0,5 0,5 0,5

BULLER

3 4 3

BIOLOGISK MÅNGFALD

-2 -3 -3

AKTIVT RESANDE

6 5 7

TRAFIKSÄKERHET
8 8 8

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - NÄRINGSLIVET
6 7 7

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - LANDSBYGD
6 4 5

TILLGÄNGLIGHET I HELA 

REGIONEN - STÄDER
4 4 5

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

GRUNDLÄGGANDE 

TILLGÄNGLIGHET 3 4 4

TILLGÄNGLIGHET FÖR ALLA - 

FUNKTIONSNEDSÄTTNING
2 2 2

TRYGGHET

2 2 2
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nollvisionen för trafiksäkerhet. Alternativ Intermodalitet bedöms också ha större potential 

att bidra till ökad andel aktivt resande. 

Samtliga alternativ bedöms också ha potential att bidra positivt till tillgängligheten på 

landsbygderna och i städer, till alla invånares grundläggande tillgänglighet samt till 

minskat buller. Flexibilitet och Intermodalitet har större fokus på landsbygderna och bättre 

möjligheter att beakta geografiska skillnader. 

Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning och tryggheten har varit svår att 

bedöma men har bedömts ha en viss potential till positiv påverkan och störst potential i 

Flexibilitet.  

Eftersom män reser längre, tenderar de att dra mer nytta av ökade möjligheter till längre 

arbetsresor. Mycket förenklat kan man förmoda att åtgärder utformade för att bidra till 

regionförstoring antas ha en något negativ effekt på jämställdhet och jämlikhet samt 

barnperspektivet, medan åtgärder i trygga miljöer och lokalt resande generellt kan antas 

bidra mer positivt. 
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Jämförelse mellan föreslagna alternativ och 
nuvarande plan 2018-2029 
Den nya strukturen på planen innebär vissa svårigheter att jämföra hur medlen fördelas. 

Med utgångspunkt i föregående struktur samt vissa anpassningar går det att se skillnaden i 

fördelning på olika sorters åtgärder. Dessa skillnader redovisas i diagrammet nedan. 

Medlen i den nya planen kopplas inte på samma sätt till ett specifikt stråk utan mer 

generellt till åtgärder i och till stråk. De flesta av åtgärderna inom föregående plans 

stråkpotter har genomförts, endast ett fåtal kvarstår. Bristposterna inom nuvarande plans 

åtgärdsområde Väg och åtgärdsområde Kollektivtrafik föreslås utgå för att öka 

möjligheterna till genomförande av planen. Åtgärdsområde Samfinansiering nationell plan, 

järnväg, föreslås kvarstå på nuvarande nivå i samtliga alternativ. Alla tre alternativen 

föreslår ökade satsningar på cykelåtgärder och till viss del kollektivtrafik och mindre 

vägåtgärder, men i olika omfattning. Alternativ Flexibilitet och Intermodalitet föreslår 

ökade satsningar på statlig medfinans till kommuner för åtgärder inom trafiksäkerhet och 

miljö. Alternativ Större åtgärder och Intermodalitet föreslår ökade satsningar på större 

namngivna vägåtgärder medan alternativ Flexibilitet inte föreslår några nya större 

namngivna vägåtgärder.  

 

 

 

 

 

Figur 18 Förslag till fördelning av medel i de tre alternativen jämfört med nuvarande plan (2018-2029) 
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Långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV) 

Förslag till beslut 

Arbetsutskottet överlämnar förslag till beslut från arbetsgruppen till styrgruppen för fortsatt 
beredning. Styrgruppens ledamöter är Ingemar Samuelsson, Uddevalla, Liselotte Fröjd, 
Tanum, Tobias Bernhardsson, Färgelanda, och Paul Åkerlund, Trollhättan. Styrgruppen 
återkommer med beslutsförslag till kommande direktionsmöte. 
 

Sammanfattning 

I samband med att remissen Verksamhetsplan och budget 2021-2023 skickades till 
medlemskommunerna ställdes frågan om hur kommunerna ställer sig till långsiktig 
finansiering av samverkansytan Kommunakademin Väst. Förslaget avser en medfinansiering 
direkt från kommunerna om 2,75 kr per kommuninnevånare, vilket motsvarar halva den totala 
finansieringen. Denna har hittills finanseriats genom kommunalförbundet av icke upparbetade 
tillväxtmedel. Andra hälften finansieras av Högskolan Väst. Kommunernas svar var av olika 
karaktär. Av den anledningen beslutade arbetsutskottet den 8 oktober 2020 § 94 att utse en 
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av 
direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst  
 

Bakgrund 

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal 
(genom kommunalförbundet) och Högskola Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan 
och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling 
som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.  
 

Beskrivning av ärendet 

29 oktober 2020, Beslut i direktionen samt utse politisk styrgrupp 
13 november 2020, Kommundirektörsnätverket, utse arbetsgrupp 

15 januari 2021, Kommundirektörsnätverket, rekommendation till beslut 

21 januari 2021, Arbetsutskottet, överlämna förslaget till styrgruppen för vidare beredning 

11 februari 2021, direktionsmöte, rekommendation till beslut i kommunerna i ärendet 



Tjänsteskrivelse 
2021-01-18  
Sida 2 av 2 

 

Bedömning och synpunkter 

Arbetsgruppen bestående av Peter Larsson, Uddevalla kommun, Leif Schöndell, Lysekils 
kommun samt Agneta Johansson, Dals Eds kommun har haft dialoger med kommundirektörer 
i Fyrbodalregionens kommuner. Rekommendation till beslut i ärendet är att ”Samverkan 
mellan kommunerna i Fyrbodal ska fortsatt prioriteras utifrån de i utredningen beskrivna 
nyttoeffekterna. Grunduppdraget för Kommunakademin Väst tydliggörs och avgränsas till att 
gälla kommunerna och Högskola Väst som organisationer. Organiseringen av verksamheten 
förändras enligt redovisat förslag för att bättre möta det förtydligade uppdraget. Finansiering 
av kommunernas medverkan ska från och med 2022 ske genom medfinansiering på 2,75 
kronor per invånare. Förbundsdirektören får i uppdrag att lyfta de föreslagna förändringarna 
av uppdrag och organisering i styrgruppen för Kommunakademin Väst.” Ärendet diskuterades 
vid nätverksmötet den 15 januari 2021. Samtliga kommundirektörer ställer sig bakom förslag 
till beslut.  
 

Finansiering 

Förslag på finansiering av kommunernas medverkan ska från och med 2022 ske genom 
medfinansiering på 2,75 kronor per invånare. 
 

Koppling till mål 

- 
 

Ansvarig tjänsteperson 

 

Jeanette Lämmel, förbundsdirektör  

 

Jeanette Lämmel 
Fyrbodals kommunalförbund 



Fyrbodals kommunalförbund 

Förslag på formulering av finansieringsuppdrag avseende Kommunakademin 
Väst (KAV) 

Bakgrund 

Avtalstecknande parter är Högskolan Väst och Fyrbodals kommuner genom kommunalförbundet. 
Samverkansavtalet trädde ikraft den 1 januari 2018 och omfattar kalenderåren 2018-2020. KAV ska i 
ömsesidighet genom samverkan och samproduktion bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt 
samhället i stort. Finansiering av verksamheten har kunnat göras av kommunalförbundet under 
2018-2019 och för 2020 med icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. Kortsiktigt har finansiering 
lösts för 2021 genom icke upparbetade tillväxtmedel enligt beslut i arbetsutskottet den 20 mars 
2020. Från och med 2022 och framåt föreslås en kommunal finansiering för att finna en långsiktig 
finansiering av samverkansytan. I nu gällande samverkansavtal står att parterna, d v s Fyrbodals 
kommunalförbund och Högskolan Väst, gör vardera en årlig insats till Kommunakademin Väst om 
750 000 kr för finansiering av verksamhetsledning, gemensamma aktiviteter, projektinitiering, 
lokaler, drift och övriga tjänster. 

Svar på fråga ställd till medlemskommunerna avseende framtida finansiering 

I juni 2020 ställdes frågan till medlemskommunerna i Fyrbodal avseende framtida finansiering av den 
gemensamma samverkansytan. Som delaktig i den gemensamma verksamhetsarenan är behovet att 
årligen medfinansiera med 2,75 kr per kommuninvånare (nivån på kostnaden är baserad på att alla 
kommuner fortsätter att ingå som part). Följande förslag/synpunkter har inkommit från 
medlemskommunerna. 12 av 14 medlemskommuner har svarat: 

• Kommunen ställer sig bakom förslaget till att införa en särskild avgift för finansiering av 
Kommunakademin Väst från år 2022. Det är angeläget att få till en långsiktighet i det 
strategiska samarbetet mellan kommunerna och Högskolan Väst. 
 

• Kommunen ställer sig bakom förslaget till medfinansiering avseende långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst under förutsättning att alla andra kommuner i Fyrbodal gör 
detsamma. 
 

• Tillstyrks. 
 

• I samtliga strategiska utvecklingsområden betonas vikten av kompetens och kunskap och 
Kommunakademin Väst (KAV) bör ses som ett redskap för att jobba för att uppfylla de 
strategiska målen. Kommunen anser därför att KAV bör betraktas som en del av Fyrbodals 
kommunalförbund och följaktligen finansieras genom en kombination av kommunala medel 
och tillväxtmedel. 
 

• Kommunen säger nej till den föreslagna finansieringen av den gemensamma samverkansytan 
Kommunakademin väst (KAV), som ligger utanför Fyrbodalsmedlemskapet. Det finns en 
otydlighet kring uppdrag och roller samt att utbildningar som kommunen har behov av, 
kompetenser, tillkommer i nuvarande nätverk (t ex skolnätverket, socialnätverk) inom 
Fyrbodal, är några anledningar till att vi inte är positiva. KAV som organisation upplevs som 
ett dubbelarbetande uppdrag som hittills inte gett några konkreta resultat för kommunerna. 
 



• Tanken att utveckla kompetens i kommunerna i samverkan med högskolan väst bör 
prioriteras. finansiering känns rimlig. Delaktigheten från näringslivet behöver öka, eftersom 
näringslivet är en viktig aktör i dessa frågor. 
 

• Kommunens rekommendation är att lösa upp periodiserade och slutredovisade tillväxtmedel 
för att finansiera årlig insats till Kommunakademin under den kommande treårsperioden. 
Kommunstyrelsen ställer sig inte bakom en ökning av avgiften avseende Kommunakademin 
Väst. 
 

• Förslagen finansieringsmodell av Kommunakademin Väst tillstyrks. 
 

• Kommunen anser att medlemskommunernas finansiering av samverkansytan 
Kommunakademin Väst i första hand prövas inom delregionala tillväxtmedel. 
 

• Kommunens bedömning är att värdet av deltagandet i KAV inte fullt ut motsvarar kostnaden 
och avser att avstå från fortsatt medverkan i KAV om det innebär kostnader utöver den 
ordinarie medlemsavgiften. Istället förordas fortsatt samarbete inom ramen för respektive 
organisations uppdrag. 
 

• Fortsatt finansiering bör även fortsättningsvis ske via tillväxtmedel alternativt inom Fyrbodals 
basverksamhet. Det finns en god intention med nätverket, men det finns fortsatt delar att 
tydliggöra innan det har hittat sina former. Samverkansavtalet kan behöva ses över och 
bättre beskriva kommunernas roll och förväntansbild. 
 

• Kommunen godkänner förslaget under förutsättning att samtliga medlemskommuner 
beslutar att godkänna förslaget till finansiering av Kommunakademin Väst. 
 

Politisk beredning av ärendet 
 
Den 8 oktober 2020 beslutades att: 

• 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 till direktionsmötet den 29 oktober 
 

Finansiering 
Förbundets verksamhet finansieras på olika sätt, projektmedel, särskilda avtal och medlemsavgift. 
Projektmedel och särskild finansiering är reglerat i projektplaner respektive avtal och/eller 
uppdragsbeskrivningar.  
 
Medlemsavgiften täcker personalkostnader motsvarande 7,75 heltidstjänster (förbundsdirektör, 
teamchefer, administrativ chef, socialstrateg, infrastrukturansvarig, löneadministratör och ekonom, 
kommunikatör och kanslist) och fasta administrativa kostnader, t ex lokaler, it och drift. 
 
Utöver detta förvaltar förbundet delregionala utvecklingsmedel som finansierar olika 
utvecklingsprojekt, dels projekt som förbundet driver på uppdrag av medlemskommunerna, dels 
projekt som drivs av externa parter. De delregionala utvecklingsmedlen utgörs av lika delar från 
medlemskommunerna och Västra Götalandsregionen och regleras genom överenskommelser mellan 



kommunalförbundet och Västra Götalandsregionen med beslut om budget varje år. Inför kommande 
programperiod finns ett ökat krav på samberedning av dessa medel. De delregionala 
utvecklingsmedlen är öronmärkta för vissa typer av satsningar inom områdena kultur, näringsliv, 
kompetensförsörjning och miljö. Ett villkor är också att de används till funktioner såsom 
kulturstrateg, näringslivsstrateg, kompetensförsörjningsstrateg och miljöstrateg. Efter att dessa krav 
uppfyllts är kvarstående medel mycket begränsade genom redan fattade politiska beslut att 
finansiera andra projekt och verksamheter, t ex Innovatum, Almi och Position Väst. 
 
Om en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst ska rymmas inom medlemsavgiften krävs 
det förändringar i förbundets organisationsstruktur. Det som talar emot en finansiering med 
delregionala utvecklingsmedel är utöver ovanstående främst de kortsiktiga besluten, men också 
VGR:s krav om samberedning.  
 
 
Uppdraget/frågeställningen 
 
Arbetsgrupp:  

• Ta fram ett förtydligande kring Kommunakademin Västs grunduppdrag där roller och 
gränssnitt definieras.  

• Definiera ansvar för Kommunakademin Väst respektive Fyrbodals kommunalförbund samt 
tydliggörande av hur samverkan med förbundets kompetensplattformsuppdrag ska ske. 

• Ta fram ett antal förslag på hur en eventuell framtida, långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst skulle kunna se ut och föra ett resonemang kring syfte och 
förväntad nyttoeffekt av densamma. 

 
Styrgrupp: 

• Gå igenom arbetsgruppens förslag i syfte att komma fram till en rekommendation eller 
prioriterad lista av alternativ till direktionen inför beslut av framtida uppdrag och eventuell 
finansiering av Kommunakademin Väst. 

 
Tidsplan: 

• 29 oktober 2020  Beslut i direktionen samt utse politisk styrgrupp 
• 13 november 2020  Kommundirektörsnätverket, utse arbetsgrupp 
• 15 januari 2021  Kommundirektörsnätverket, rekommendation till beslut 
• 21 januari 2021  Arbetsutskottet, förslag till beslut till direktionen 
• 11 februari 2021  Beslut i direktionen 

 



2020-12-29 

 

 

Uppdrag och finansiering för Kommunakademin Väst – redovisning 
från arbetsgruppen 
Bakgrund 

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal 
(genom kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom 
samverkan och samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och 
verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 
samt samhället i stort.  

KAV finansieras till lika delar av kommunerna och HV med ett årligt belopp på 750 000 
kronor vardera. Sedan starten 2018 har kommunalförbundet kunnat finansiera 
kommunernas del med icke upparbetade delregionala tillväxtmedel. Även för 2021 har 
finansieringen lösts på detta sätt, men från och med 2022 måste en långsiktig finansiering av 
samverkansytan finnas på plats. Kommunalförbundet ser inte att KAV kan rymmas inom 
förbundets grunduppdrag utan personalförändringar och inte heller inom ramen för de 
regionala tillväxtmedlen beroende på de åtaganden och krav som är förknippade med dessa. 
Förslaget är istället en medfinansiering från kommunerna på 2,75 kronor per invånare och 
år. I juni 2020 ställdes frågan till medlemskommunerna om hur man ser på en sådan särskild 
finansiering av KAV. Svaren från kommunerna var blandade, både positiva (flera dock med 
förbehållet att alla kommuner medfinansierar) och negativa. Flera anser att KAV borde 
kunna rymmas inom tillväxtmedlen.  

Arbetsutskottet i Fyrbodal beslutade den 8 oktober  

• 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 till direktionsmötet den 29 oktober. 

 

Uppdraget/frågeställningen blev enligt nedan: 

Arbetsgrupp:  
• Ta fram ett förtydligande kring Kommunakademin Västs grunduppdrag där roller och 

gränssnitt definieras.  
• Definiera ansvar för Kommunakademin Väst respektive Fyrbodals kommunalförbund 

samt tydliggörande av hur samverkan med förbundets kompetensplattformsuppdrag 
ska ske. 

• Ta fram ett antal förslag på hur en eventuell framtida, långsiktig finansiering av 
Kommunakademin Väst skulle kunna se ut och föra ett resonemang kring syfte och 
förväntad nyttoeffekt av densamma. 

 
Styrgrupp: 

• Gå igenom arbetsgruppens förslag i syfte att komma fram till en rekommendation 
eller prioriterad lista av alternativ till direktionen inför beslut av framtida uppdrag 
och eventuell finansiering av Kommunakademin Väst. 

 



Tidplan: 
• 29 oktober 2020  Beslut i direktionen samt utse politisk styrgrupp 
• 13 november 2020  Kommundirektörsnätverket, utse arbetsgrupp 
• 15 januari 2021  Kommundirektörsnätverket, rekommendation till 

beslut 
• 21 januari 2021  Arbetsutskottet, förslag till beslut till direktionen 
• 11 februari 2021  Beslut i direktionen 

 

Vid kommundirektörsmötet den 13 november utsågs Agneta Johansson, Peter Larsson och 
Leif Schöndell till arbetsgrupp. Arbetsgruppen har sedan genomfört dialoger med övriga 
kommundirektörer i mindre grupperingar.  

Arbetsgruppens utredning 

Förtydligande av KAV:s grunduppdrag 

Vår bedömning är att uppdraget för KAV har blivit för brett och därmed otydligt för 
kommunerna och troligen också för de olika enheterna inom HV. Vi anser därför att vägen 
framåt är att tydliggöra och avgränsa KAV:s uppdrag samt att konkretisera nyttoeffekterna. 
Fokus ska sättas på den direkta nyttan för de samverkande parterna, dvs. kommunerna i 
Fyrbodal som organisationer respektive HV som har sin särskilda profil med arbetsintegrerat 
lärande (AIL). Formuleringen om nytta för ”samhället i stort” bör utgå, den har bidragit till 
att skapa otydlighet. Men självfallet bidrar nytta för kommunsektorn och högskolan indirekt 
till nytta för samhället i övrigt.  

Utmaningar för kommunerna i Fyrbodal 

Det finns några frågor som otvivelaktigt kan identifieras som gemensamma utmaningar för 
samtliga kommuner i Fyrbodal: 

• Kompetensförsörjning är en av de viktigaste utmaningarna de kommande åren. Det 
handlar om att attrahera, utveckla och behålla personal för att säkra välfärden. 

• Framtidens välfärd kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi kräver 
inte mer välfärd av samma sort utan en bättre välfärd. Vi behöver fokusera än mer på 
evidensbaserad metodik, utveckling av förebyggande arbete, verksamhetsutveckling 
med hjälp av digitalisering samt utvecklad samverkan. 

Arbetsintegrerat lärande (AIL) 

HV har ett särskilt uppdrag från regeringen att utveckla arbetsintegrerat lärande och är idag 
ledande i Sverige inom området. Man har även forskning knuten till AIL. Forskningsmiljön 
omfattar forskare och medarbetare från hela högskolan. Relevanta områden för kommunerna 
i Fyrbodal är bland annat  

• Utmaningar i välfärden 
• IT, vård och hälsa 
• AIL som pedagogisk ansats. 

Högskolan vill forska och utveckla kunskap tillsammans med andra aktörer – utveckla 
gemensamma projekt som leder till både forskning och verksamhetsutveckling. 

 

 

 



Förväntade nyttoeffekter 

Vi kan konstatera att det finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste 
utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som är HV:s profil. Ett mer 
avgränsat uppdrag för KAV kan då bli att vara länken mellan kommunerna och HV för att 
initiera samverkan i olika former som leder till verksamhetsutveckling i kommunerna och 
som ger HV tillgång till en större arena (de fjorton kommunerna) i utbildning och forskning. 
Det kan handla om att underlätta kontakterna mellan verksamheter i kommunerna och de 
möjligheter som högskolan kan erbjuda. I utredningen som låg till grund för att KAV 
skapades konstaterades att kommunernas samverkan med HV var väldigt skiftande och 
ganska tydligt avtagande med avståndet till campus i Trollhättan. Med ett mer avgränsat 
uppdrag för KAV som länken mellan de kommunala organisationerna och högskolan skulle 
sannolikt möjligheterna till samverkan för de mer perifera kommunerna stärkas.  

De förväntade nyttoeffekterna för de samverkande parterna beskrivs i nedanstående bild: 

 

Vår bedömning är att en väl utvecklad samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och 
Högskolan Väst ur flera aspekter och på många plan bidrar till att stärka attraktionskraften 
hos båda parterna. För kommunerna handlar det inte minst om att öka möjligheterna att 
möta de identifierade utmaningarna avseende kompetensförsörjning och 
verksamhetsutveckling inom välfärdssektorn. Men en förutsättning för att den förväntade 
nyttan ska nås är att ett engagemang kan skapas ute i kommunerna. För att underlätta detta 
föreslås nedan en ny organisering som tydligare kopplar till det nya grunduppdraget för KAV. 

Organisering 

En bidragande orsak till otydligheten kan vara svårigheter för såväl kommunerna som HV:s 
enheter att förankra KAV i sina respektive organisationer. Det kan konstateras att det 
ledningsråd som finns för KAV bestående av en ”KAV-ansvarig” från varje kommun 
respektive HV:s enheter, har haft svårigheter att finna sina arbetsformer. Inte minst för att 
det är en stor grupp (20 personer samt verksamhetsledaren) som ska täcka en stor bredd av 
ämnesområden.  



Här föreslår vi en ny struktur för att nå målet om en handlingskraftig och enkel organisering 
som knyter an till befintliga strukturer. Den bygger på representativitet istället för att varje 
kommun och enhet inom HV ska ingå i samma gruppering. Istället för ledningsrådet skapas 
tre tematiska beredningsgrupper:  

• Vård och omsorg  
• Lärande 
• Hållbart samhälle 

Ett tvärsektoriellt perspektiv som ska finnas med i alla tre grupperna handlar om framtidens 
arbetsliv- hur kommunerna bör agera och arbeta för att vara attraktiva arbetsgivare på 
framtidens arbetsmarknad.  

Beredningsgrupperna leds av verksamhetsledaren och föreslås bestå av sex personer vardera, 
lika många från kommunerna och HV. De kommunala representanterna utses inom 
Fyrbodals befintliga chefsnätverk där återrapportering av arbetet inom KAV ska ske. 
Cheferna som deltar i nätverken får då ett ansvar för att lyfta KAV på högsta ledningsnivå i 
respektive kommun. Detta blir särskilt viktigt i det här upplägget där alla kommuner inte 
kommer att vara representerade i beredningsgrupperna.  

Gränssnitt gentemot Fyrbodals kommunalförbund 

Genom den tidigare beskrivna avgränsningen av KAV:s grunduppdrag torde den eventuella 
problematik som funnits avseende gränssnitten gentemot andra aktörer, och kanske främst 
Fyrbodals kommunalförbund, bli betydligt mindre. I bilaga redovisas enheter/funktioner 
inom förbundet med kompetensrelaterade uppdrag.  

När det gäller Fyrbodals arbete med kompetensplattform (kompetensråd och branschråd) 
finns här en arena som tydligt har uppdraget att arbeta med kompetensförsörjningsfrågor i 
ett brett perspektiv i det geografiska området. Syftet är att förse arbetslivet med rätt 
kompetens samt höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodal. Funktionen ska vidare 
bidra till att utveckla och förstärka arbetsformer och strukturer för samverkan och 
samordning gällande kompetensförsörjning i Fyrbodal. När KAV:s grunduppdrag avgränsas 
till de kommunala organisationerna blir gränssnittet inget problem. Istället ska KAV ses som 
en aktör som kan bidra i kommunernas utmaning att lösa kompetensförsörjningen inom 
välfärden.  

Andra funktioner som avsiktsförklaringen om samverkan inom utbildningsområdet, vård- 
och omsorgscollege och teknikcollege handlar om utbildningar inom det kommunala 
grunduppdraget. Övriga beskrivna delar som FoU socialtjänst, Hälsokällan och 
nätverksledare IFO handlar om kompetensutveckling för kommunal personal. Här ser vi att 
KAV kan bli en tydlig samverkanspart i olika insatser för verksamhets- och 
kompetensutveckling.  

Kommunernas finansiering av KAV 

Från arbetsgruppen redovisar vi förslag på ett tydligare och mer avgränsat uppdrag för KAV 
liksom ett tydliggörande av nyttoeffekterna för såväl kommunerna som HV. Vidare ges 
förslag på hur organiseringen skulle kunna bli mer stringent i relation till det avgränsade 
uppdraget. Sammantaget ser vi ett stort värde i att KAV finns kvar och kan utvecklas till gagn 
för såväl kommunerna i Fyrbodal som HV. 

 

 



De alternativ vi kan se för fortsatt finansiering är: 

1. Medfinansiering från kommunerna med 2,75 kronor per invånare enligt 
kommunalförbundets förslag.  

2. Prioritering av KAV inom ramen för de regionala tillväxtmedlen utifrån förslaget till 
ny regional utvecklingsstrategi (RUS 2030) där bättre kompetensförsörjning samt 
innovationskraft är två långsiktiga prioriteringar.  

3. Prioritering av KAV inom ramen för kommunalförbundets grunduppdrag. Hur detta 
skulle kunna ske måste vara en fråga för förbundet självt. 

4. Avveckling av KAV om finansiering inte lösas från vare sig kommunerna eller 
kommunalförbundet.  

 

 

De dialoger som under utredningen förts inom kommundirektörsnätverket ger vid handen 
att det med de föreslagna förändringarna avseende KAV finns en större acceptans från 
kommunerna att medfinansiera KAV utifrån kommunalförbundets förslag.  

Förslag till beslut 

Samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst ska fortsatt prioriteras 
utifrån de i utredningen beskrivna nyttoeffekterna.  

Grunduppdraget för Kommunakademin Väst tydliggörs och avgränsas till att gälla 
kommunerna och Högskolan Väst som organisationer. Organiseringen av verksamheten 
förändras enligt redovisat förslag för att bättre möta det förtydligade uppdraget.  

Finansiering av kommunernas medverkan ska från och med 2022 ske genom 
medfinansiering på 2,75 kronor per invånare.  

Förbundsdirektören får i uppdrag att lyfta de föreslagna förändringarna av uppdrag och 
organisering i styrgruppen för Kommunakademin Väst.  

 

Ed, Lysekil och Uddevalla 2020-12-29 

 

 

Agneta Johansson Leif Schöndell Peter Larsson 
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Kommunalförbundets synlighet i digitala medier 2020 

Förslag till beslut 

Direktionen beslutar att anta anteckna informationen till protokollet 
 

Sammanfattning 

Under det gångna året har kommunalförbundet kommunicerat med sina målgrupper i ett 
flertal olika kanaler, främst digitala. Generellt sett ökar förbundets genomslag mätt utifrån 
antal besökare på webbplatsen och antal följare i sociala medier. En stor ökning har skett när 
det gäller användningen av rörlig bild som kommunikationskanal. 
 

Bakgrund 

Fyrbodals kommunalförbund antog en ny kommunikationsstrategi 2019 och en ny 
kommunikationsplan togs fram för 2020. Enligt strategin är förbundets webbplats den primära 
kanalen för information, tillsammans med ett nyhetsbrev. Att förbundet intar en aktiv roll i 
sociala media samt gentemot traditionella massmedier är viktigt för att nå ut med förbundets 
budskap och nyheter. Antalet besökare på webbplatsen fyrbodal.se har ökat stadigt de senaste 
fem åren och nådde under 2020 över 30 000 unika besökare. Förbundet har cirka 2 000 följare 
i sociala medier och de filmer som lagts ut i förbundets mediekanaler hade över 25 000 
visningar under förra året. 
 

Koppling till mål 

Förbundets kommunikationsinsatser är ett stöd för att uppnå kommunalförbundets mål som de 
anges i verksamhetsplanen; genom att öka tydligheten kring Fyrbodals kommunalförbunds 
uppdrag och verksamhet stärker vi förbundets legitimitet, identitet och varumärke.  
 

Ansvarig tjänsteperson 

Kommunikationsansvarig Morgan Ahlberg, tel. 0522-44 08 64 

 



Tjänsteskrivelse (sid 2 av 2)   
  
2021-01-26 

 

 

Morgan Ahlberg 
Kommunikationsansvarig 
Fyrbodals kommunalförbund 



 

Verksamhetsplan 2021 

Inledning och syfte 
Kommunakademin Väst utgör en struktur för samverkan mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan 
Väst, vars syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som 
bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan sker 
med utgångspunkt i vetskapen om att samverkan är nödvändig för att vi gemensamt ska kunna ta oss 
an framtida samhällsutmaningar. För Kommunakademin Väst är det viktigt att bygga strategiskt och 
systematisk samverkan med ambition att bli en central del i det regionala innovationssystemet. 
Systematisk samverkan med Västra Götalandsregionen och aktiv medverkan i arbetet med att realisera 
den regionala utvecklingsstrategin och Agenda 2030 är en viktig del i Kommunakademin Västs 
verksamhet.   

Kommunakademin Väst är en facilitator för stärkt samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och 
Högskolan Väst. Samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit och samproduktion på lika villkor. 
Inom ramen för Kommunakademin Väst hittar vi nya sätt att samarbeta och samproducera kunskap, 
tillsammans identifierar vi behov och arbetar fram förslag på sätt att möta dem.  

 

Övergripande mål för Kommunakademin Väst: 

• Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal.  
• Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner. 
• Bidra till att utveckla verksamheter i kommunal och privat sektor.  
• Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst.  
• Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil arbetsintegrerat lärande. 
• Arbeta gemensamt med idéer för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta 

aktuella och framtida samhällsutmaningar.  

 

Prioriterade områden för Kommunakademin Väst 2021 

Verksamhetsplanen inleds med ett stycke om organisation och kommunikation, stycket beskriver hur 
vi samverkar och utgör ramen för samverkan.  

Arbetet under året kommer att utgå från ett antal prioriterade områden: kompetensförsörjning, 
kompetensutveckling, ökad högskoleövergång och hållbart arbetsliv.  

Ett antal aktiviteter inom varje område är utpekade, ytterligare aktiviteter kan tillkomma utifrån under 
verksamhetsåret identifierade behov. Uppföljning av verksamheten sker kontinuerligt och redovisas i 
verksamhetsberättelse.  

 

 



Organisation och kommunikation 

För att samverkan ska fungera är det viktig att förutsättningarna för samverkan är tydliga för alla 
inblandade parter, ett gemensamt syfte med gemensamt agerande och handlande är nödvändigt. För att 
vi gemensamt ska kunna möta nuvarande behov och framtida samhällsutmaningar krävs att den egna 
organisationen utvecklas i takt med de utmaningar vi möter.   

Kommunikation är en förutsättning för en organisations existens, måluppfyllelse och framgång. I en 
kommunikativ organisation värdesätts olika röster och ett aktivt lyssnande, dialogen ses som ett medel 
för att uppnå ömsesidig förståelse och ömsesidigt lärande. God kommunikation krävs för att en 
organisation ska kunna utvecklas och anpassas till förändringar. Kommunikation handlar inte enbart 
om spridande av information utan innefattar mycket mer, till exempel handlar den om att skapa 
relationer mellan organisationen och olika aktörer, att bygga en stolthet inom organisationen och om 
att måla en gemensam bild av vad vi gör och varför.  

I Kommunakademin Västs arbete är både den interna och den externa kommunikationen av största 
vikt för att vi ska lyckas i vår samverkan. För att vi tillsammans ska kunna möta aktuella och framtida 
samhällsutmaningar krävs det att vi tillvaratar varandras kunskaper och erfarenheter. Gemensamt 
diskuterar vi de behov vi har i våra egna organisationer och de behov vi ser i samhället. Tillsammans 
formulerar vi planer för hur vi ska arbeta för att möta dessa behov. 

Under verksamhetsåret ska: 

• ledningsrådet ha sex möten, agendan för mötet avgör om mötet genomförs på distans eller 
fysiskt 

• ledningsrådet välja ett presidium som tillsammans med verksamhetsledare bereder 
ledningsrådets möten 

• styrgruppen ha fyra möten, agendan för mötet avgör om mötet genomförs på distans eller 
fysiskt   

• ett möte genomföras så att ledningsrådet och styrgruppen får möjlighet att träffas för dialog 
om Kommunakademins verksamhet och fortsatta utveckling  

• verksamhetsledaren ha dialogmöte med kommunernas ledningsgrupper och politiska ledning 
samt högskolans avdelningar  

• verksamhetsledaren ge återkoppling till Fyrbodals kommunalförbunds direktion  
• verksamhetsledaren stärka samverkan med Fyrbodals kommunalförbund och dess relevanta 

nätverk 
• verksamhetsledaren ha kontinuerlig kontakt med Högskolan Västs institutioner, 

centrumbildningar och forskningsmiljöer 
• verksamhetsledaren kontinuerligt bygga och utveckla nätverk med relevanta aktörer 
• arbetet med utvecklingen av Kommunakademin Väst som mötesarena för forsknings- och 

utvecklingsprojekt fortsätta  
• ledningsrådet vid ett tillfälle bjuda in andra kommuner/regioner/högskolor som samverkar för 

att utbyta erfarenheter kring samverkan mellan kommun, region och högskola 
• arbetet med att öka kunskapen och kännedomen om Kommunakademin Väst och dess 

potential fortsätta  
• kommunikationsstrategin för Kommunakademin Väst uppdateras 
• Kommunakademin Väst delta i arrangerandet av konferenserna ”Digitaliseringen i skolan” 

och ”Digitalisering i praktiken” 



• Kommunakademin Väst arrangera två seminarier för att sprida ny forskning eller goda 
exempel som kan bidra till att uppfylla verksamhetens mål. 

 

Kompetensförsörjning 

Tillgången till kunskap och kompetens är avgörande för att samhället ska utvecklas. Det finns en stor 
efterfrågan på arbetskraft samtidigt som det finns en hög arbetslöshet. Att vi kan lösa samhällets brist 
på kompetens är avgörande för näringslivets innovationsförmåga och utvecklingskraft men också för 
offentlig sektors möjlighet att garantera medborgarna den service, utbildning och omsorg de har rätt 
till. Tillgången till kunskap och kompetens är inte bara avgörande för samhällets utveckling utan även 
för individens utveckling, hälsa och välbefinnande.  

Målet med Kommunakademin Västs arbete är att verka för att behovet av kompetens ska tillgodoses 
på både kort och lång sikt, kompetensnivån ska höjas och övergången till högre studier ska öka.  

Under verksamhetsåret ska:  

• projektet ökad högskoleövergång följas av ledningsråd och styrgrupp, där ledningsrådet har ett 
särskilt ansvar att vid behov stötta projektet i deras arbete 

• arbetet med att öka antalet utbildade ingenjörer, sjuksköterskor, lärare och andra professioner 
inom skolan fortsätta  

• Kommunakademin Väst, för att bättre kunna anpassa verksamheten, ta del av de analyser av 
Fyrbodalsregionens kompetensförsörjningsbehov som görs av bland annat Fyrbodals 
kommunalförbund och Arbetsförmedlingen 

• ett temamöte inom området arrangeras där vi gemensamt diskuterar en definierad utmaning 
för att i dialog försöka hitta nya och innovativa sätt att ta oss an utmaningen, ett sådant möte 
sker med fördel i anslutning till ett ledningsrådsmöte  

• Kommunakademin Väst arbeta för ökad studentmedverkan i kommunerna 
• Kommunakademin Väst aktivt stötta Högskolan Väst i arbetet med strategiska partnerskap.  

 

Kompetensutveckling 

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, vissa yrken förändras eller försvinner och nya yrken 
tillkommer. Utvecklingen på arbetsmarknaden kräver nya sätt att arbeta med livslångt lärande. 
Kompetensutveckling handlar om möjligheterna att klara arbetet idag men också om att förbereda sig 
för kommande arbetsuppgifter. För att en individ ska kunna anpassa sig till de snabba förändringar 
som sker på arbetsmarknaden behöver hen utveckla och fördjupa sin kompetens under hela sitt 
yrkesverksamma liv. Med uppdaterad kompetens är det lättare att både byta arbetsuppgifter och 
arbetsgivare vilket skapar trygghet i arbetslivet.  

Covid 19-pandemin har påvisat behovet av kompetensutveckling och möjligheten till snabb 
omställning och ett av Kommunakademin Västs fokusområden under verksamhetsåret är att 
tillsammans med andra aktörer arbeta för att minska de negativa effekterna av pandemin för både 
enskilda individer och samhället i stort.  

Syftet med Kommunakademins Västs arbete inom området är att identifiera behov av 
kompetensutveckling, underlätta kompetensutveckling och vid behov ta fram riktade insatser.  

 



Under verksamhetsåret ska: 

• Kommunakademin Väst följa arbetet med tillsättningen av en kommundoktorand för att om 
möjligt skapa vägar för fler kommundoktorander  

• arbeta för att öka kunskapen om möjligheterna med validering  
• ett temamöte inom området arrangeras där vi gemensamt diskuterar en definierad utmaning 

för att i dialog försöka hitta nya och innovativa sätt att ta oss an utmaningen, ett sådant möte 
sker med fördel i anslutning till ett ledningsrådsmöte.  

 

Ökad högskoleövergång 

Att fler fullföljer högskolestudier är en framgångsfaktor för en hållbar och positiv utveckling i en 
kommun och i en region. Vid Kommunakademin Väst uppstart konstaterades att övervägande delen av 
kommunerna i Fyrbodal behöver öka andelen medborgare som har högre utbildning, detta sågs som 
den mest prioriterade samverkansfrågan mellan Högskolan Väst och kommunerna. En projektansökan 
ställd till Västra Götalandsregionen, inriktningen En region för alla, området Livslångt lärande för 
ökad delaktighet och konkurrenskraft arbetades fram i Kommunakademin Väst där representanter från 
såväl kommuner som Högskolan Väst deltog. Projektmedel beviljades och projektet påbörjade sitt 
arbete i maj 2020. Det övergripande målet med projektet är en ökad övergång till högskolestudier för 
personer från Fyrbodals kommuner. Detta ska ske genom en gemensamt utvecklad och etablerad 
modell, med tillhörande verktyg, där kommuner, Högskolan Väst och näringsliv arbetar tillsammans. 
Det ska vidare ske genom ökad kunskap och insikt hos presumtiva studenter vad högskolestudier 
innebär och vilka möjligheter högre studier ger. Vidare ska nya innovativa undervisningsformer som 
bidrar till livslångt lärande oavsett avstånd till campus utarbetas. I relation till målet arbetar projektet 
utifrån fem inriktningar.  

Under verksamhetsåret ska projektet ökad högskoleövergång: 

• i relation till kulturförändrade aktiviteter aktivt stödja, dokumentera och utvärdera tidigare och 
pågående aktiviteter samt initiera och stödja nya aktiviteter i relation till vårdnadshavare, 
förskola, grund- och gymnasieskola och vuxenutbildning. Exempel på aktiviteter är: Hitta 
drivet, Pluggkulturer, En skola för alla, Du äger ditt liv, LUPP 

• i relation till studievägledande aktiviteter aktivt stödja, dokumentera och utvärdera tidigare 
och pågående aktiviteter inom grund– och gymnasieskola, vuxenutbildning och Högskolan 
Väst. Exempel på aktiviteter är: SYV-nätverk Fyrbodal, Vägledning för livet, SYV-online, 
Roadshow, HögskoleVux 

• i relation till stödjande aktiviteter för goda studieresultat aktivt stödja, dokumentera och 
utvärdera tidigare och pågående aktiviteter samt initiera nya. Exempel på aktiviteter är: Linje 
14, Street Games Academy, Näktergalen, SI  

• i relation till aktiviteter för breddad rekrytering och breddat deltagande aktivt stödja, 
dokumentera och utvärdera tidigare och pågående aktiviteter på Högskolan Väst i syfte att 
bredda rekryteringen och bredda deltagandet. Exempel på aktiviteter: Strategi för arbetet med 
breddad rekrytering/breddat deltagande, självvärdering av HV:s arbete, 
Språkvingen/Mattevingen, Studentambassadörer, Studenthälsa/Team Funka 

• i relation till aktiviteter för att minska det geografiska avståndets betydelse för högskolestudier 
aktivt stödja, dokumentera och utvärdera tidigare och pågående verksamheter med särskild 
tonvikt på att initiera nya former för utbildningar förlagda utanför campus. Exempel på 



aktiviteter: Lärarutbildning på nytt sätt, Sjuksköterskeutbildning på nytt sätt, Campus 
Dalsland. 

 

Hållbart arbetsliv  

Dagens arbetsliv medför nya utmaningar. Kraven i arbetslivet har förändrats under de senaste åren, 
inte enbart kompetensutveckling är viktigt utan också möjligheten för individen att orka arbeta hela 
livet. Arbetsrelaterade skador och sjukskrivningar innebär stora kostnader för de enskilda individerna 
som drabbas, för arbetsgivaren och för samhället i stort.  

Ett hållbart arbetsliv hänger tätt samman med kompetensförsörjning och kompetensutveckling. För att 
säkra kompetensförsörjningen över tid krävs att arbetslivet är hållbart. För att säkra god arbetsmiljö 
behöver verksamheter utvecklas. Ny teknik och nya arbetssätt kräver kontinuerlig 
kompetensutveckling.  

Kommunerna arbetar kontinuerligt och på olika sätt för att främja ett hållbart arbetsliv, samtidigt som 
det inom Högskolan Väst pågår forskning inom fältet. Syftet med att tillsammans ta oss an utmaningen 
är att vi skall lära av varandra, sprida goda exempel, stärka samverkan och om möjlighet hitta nya och 
innovativa sätt att utveckla arbetet inom området.  

Under verksamhetsåret ska:  

• en arbetsgrupp tillsättas för att titta på den forskningsbaserade kunskap som finns inom 
området och föreslå sätt att sprida denna kunskap  

• ett temamöte arrangeras där vi gemensamt diskuterar hållbart arbetsliv för att i dialog försöka 
hitta nya och innovativa sätt att ta oss an utmaningen.  

 

 



 

 

Budget 2021 

 

Aktivitet/verksamhet Anmärkning Belopp 
(tkr) 

Möten Styrgrupp  
Ledningsråd 
Temamöten 

5 
15 
20 

Personal 
 

 

Verksamhetsledare, administrativt och 
kommunikativt stöd 
 
Mediestöd (film- och ljudproduktion) 

 
1270 

 
30 

Administrativa kostnader Profilprodukter, tryckt material 35 
Resor Externa möten, studiebesök, 

kurser/konferenser 
40 

Konferenser  Samarrangerade konferenser 50 
Summa  1465 
Överskott  35 

 

 



Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören

Projekt Ägare Beslutat RTV Sign Dnr nr Datum
Kvalitetssäkring av dRUM-medelhantering Fyrbodals Kommunalförbund 54 000 JL, CE 2020-1147 2020-11-26

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

Avtal Part Sign Dnr nr Datum
Överenskommelse hyra kontorsplats Svinesundskommittén 2021-01-01 - JL 2020-1091 2020-11-17
Avtal om modell för samarbete - digitalisering Västkom 2021-01-01 - tillsvidare JL 2020-1153 2020-11-30
Avtal gällande projektassistans "Tur och retur - hållbara resor mellan hav och land" Beata Malmborg 2020-11-01 - 2020-12-31 JL 2020-1154 2020-11-19
Avtal gällande Förmågekartläggning Centigo AB 2020-12-01 - 2020-01-31 JL 2020-1163 2020-11-26
Konsultavtal Tjänsteköp Maria Klamas SKR 2020-09-01 -2021-0131 JL 2020-1165 2020-12-16
Konsultavtal Tjänsteköp Maria Klamas SKR 2020-05-01 - 2020-12-31 JL 2020-1166 2020-12-16
Uppdrag avseende projektuppslag inom utv området Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal Röds arkitekter 2020-09-01 - 2020-12-31 JL 2020-1167 2020-10-07
Grundläggande utbildning i Familjeterapi Dialogforum 2021 JL 2020-1168 2020-12-10
Tjänsteköp Ewa Svensson Strömtads kommun 2020-11-23 - 2021-06-30 JL 2020-1169 2020-11-25
Projektstöd Tur och Retur Södra Bohusläns turism 2020-12-01 - 2020-12-31 JL 2020-1171 2020-12-10
Projetkstöd Tur och Retur Koucky & Partners AB 2020-12-01 - 2021-02-28 JL 2020-1172 2020-12-09
Kunskapsspridning av lärdomar i Tur & Retur Orust kretsloppsakademi 2020-12-07 - 2020-12-31 JL 2020-1203 2020-12-09
Kartläggning av de kulturela och kreativa näringarna i Fyrbodal Rasmussenanalys AB 2020-11-01 - 2021-05-30 JL 2020-1204 2020-12-17
Avtal avseende Scenariobeskrvining Centigo AB 2020-12-01 - 2021-01-31 JL 2020-1205 2020-11-26
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