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Kallelse/Ärendelista
Förbundsdirektionen kallas till sammanträde den 17 juni 2021
Plats och tid:

Teams kl. 11.00 – 15.00

Kontakt:

Någon anmälan om deltagande i mötet erfordras ej. Ombud som är
förhindrade att närvara ombedes meddela detta till sin ersättare.
Kallelsen skickas även till dem.
Kan varken ordinarie ledamot eller ersättare närvara vid mötet, meddela
detta till kommunalförbundets kansli, telefon 0522-44 08 20, alternativt
e-post: kansli@fyrbodal.se

Övrig information:

Delregionalt kollektivtrafikråd träffas kl. 09.00 – 10.50. Se separat
kallelse och dagordning.

Välkommen!

Martin Carling
Förbundsordförande
/Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Kallelse/ärendehantering
Förbundsdirektionen
Sammanträdesrum: Teams kl. 11.00 – 15.00
Diarienummer: 2021/0089
Sid 2 (20)

Ärendelista
1. Val av protokollsjusterare
Beslutsärenden
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Samrådshandling Översiktsplan 2022 för Uddevalla kommun
Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan 2030, Tanums kommun
Tertialrapport 202101 – 202104
Remissförslag budget basverksamhet 2022 – 2024
Återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020
Remissförslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022

Informations- och anmälningsärenden
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo
Gryning Vård AB
Inför dialog med riksdagsledamöter på direktionsmöte den 23 september
Lägesrapport inför kommande samverkansavtal om naturbruksutbildningar
Aktuella projektansökningar
Aktuella delegationsbeslut
Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)
15. Meddelanden
16. Övriga frågor
17. Nästa möte

Kallelse/ärendehantering
Förbundsdirektionen
Sammanträdesrum: Teams kl. 11.00 – 15.00
Diarienummer: 2021/0089
Sid 3 (20)

Förbundsdirektionen
Kommun
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Ledamöter
Stig Bertilsson (M)
Martin Carling (C)
Tobias Bernhardsson (C)
Jan-Olof Johansson (S)
Morgan E Andersson (C)
Jan Hognert (M)
Anders Arnell (M)
Mats Abrahamsson (M)
Kent Hansson (S)
Liselotte Fröjd (M)
Paul Åkerlund (S)
Peter Eriksson (M)
Christer Hasslebäck (UP)
Ingemar Samuelsson (S)
Benny Augustsson (S)
Henrik Harlitz (M)
Michael Karlsson (S)

Närv. Ersättare
Per Eriksson (S)
Per-Erik Norlin (S)
Ulla Börjesson (S)
Ronald Rombrant (LP)
Michael Mellby (S)
Lisa Kettil (S)
Lars Larsson (C)
Therése Mancini (S)
Lars Tysklind (L)
Louise Thunström (S)
Monica Hanson (S)
Bedros Cicek (KD)
David Sahlsten (KD)
Mikael Staxäng (M)
Mats Andersson (C)
Marie-Louise Bäckman (KD)
Michael Karlsson (M)

Närv.
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Ärende 2 – Samrådshandling Översiktsplan 2022 för Uddevalla kommun
Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för
Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter,
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige
samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare
ÖP2022: https://karta.uddevalla.se/Hajk3/
Samrådstiden är mellan 3 maj och den 15 augusti 2021.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att avstå från att lämna synpunkter på
samrådshandling gällande Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun.

Förslag till beslut
Att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande Översiktsplan 2022, Uddevalla
kommun.

Beslutet expedieras till:
Helen Tisell, infrastrukturstrateg
Uddevalla kommun
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Ärende 3 – Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till översiktsplan2030, Tanums
kommun
Ett förslag till vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 för Tanums kommun har
tagits fram. Planen kommer att utgöra ett tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2030 på temat
vindkraft och ska möjliggöra en samlad bedömning av hur man inom planens tidsperspektiv på
kan ta tillvara de möjligheter som finns för vindkraftsetableringar samtidigt som största möjliga
hänsyn tas till övriga värden och intressen i kommunen.
Förslaget tillgänglig sin helhet på: www.tanum.se/nyvindkraftsplan
Samrådstiden pågår mellan den 23 april till och med den 28 maj 2021.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att avstå från att lämna synpunkter på
samrådshandling gällande vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, Tanums
kommun.

Förslag till beslut
Att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande vindkraftsplan, tematiskt tillägg
till Översiktsplan 2030, Tanums kommun.

Beslutet expedieras till:
Helen Tisell, infrastrukturstrateg
Tanums kommun
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Ärende 4 – Tertialrapport ekonomi och verksamhet 2101 - 2104
Enligt fastställt årshjul 2021 för Fyrbodals kommunalförbund ska tertialrapport för verksamhet
och ekonomi lämnas till direktionen på juni månads möte. Tertialrapportens syfte är att visa
kommunalförbundets genomförda aktiviteter i relation till verksamhetsplanens innehåll samt
ekonomisk följsamhet i förhållande till budget.
På mötet föredras aktiviteter och ekonomisk uppföljning av basverksamhetens budget i korthet.
Djupare information finns att läsa i bilagan Verksamhetsrapport tertial 1 2021.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör och Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna redovisningen av
budgetavstämningen och verksamhet för tertial 1 2021.

Förslag till beslut
Att godkänna redovisningen av budgetavstämningen och verksamhet för tertial 1 2021. Baserat på
informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några åtgärder.

Beslutet expedieras till:
Carina Ericson, administrativ chef
Revisionen
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Ärende 5 – Remissförslag budget basverksamheten 2022 - 2024
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med
budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den
kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under
oktober månad året före verksamhetsåret.
På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och
med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart
budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.
Ärendet föredras av Carina Ericson, administrativ chef.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ställa sig bakom remissförslaget på
budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut
förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Förslag till beslut
Att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals
kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.
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Ärende 6 – Status återrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020
Årligen följs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppföljningen är
ett viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget. På direktionsmötet i juni föredras en
sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med tillväxtmedel
2020.
Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att godkänna rapporten över Regionala tillväxtmedlen (RTV) 2020.

Beslutet expedieras till:
Anna Lärk Ståhlberg, temachef samhällsutveckling
Medlemskommunerna
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Ärende 7 – Remissförslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om budgeten för de delregionala
utvecklingsmedlen år 2022. På uppdrag av arbetsutskottet och direktionen har ett budgetförslag
processats fram. Beredningen av förslaget har skett i flera av kommunalförbundets
professionsnätverk och genom inspel från aktörer inom det regionala innovationssystemet. Den
har även diskuterats i en tvärprofessionell arbetsgrupp för att säkerställa att den innefattar olika
perspektiv som behöver finnas med för att kunna arbeta med de utmaningar som finns i
förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och
Klimat 2030. Den 25 mars genomförde direktionen en workshop för att fånga upp behov och
inriktning för budgeten.
Under våren 2021 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala
utvecklingsmedlen avseende 2022. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina
insatser avseende genomförande av förbundets verksamhetsplan, den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030.
Ärendet föredras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att ställa sig bakom remissförslaget för
de delregionala utvecklingsmedlen 2022 samt att skicka ut förslaget på remiss till
medlemskommunerna.

Förslag till beslut
Att ställa sig bakom remissförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen 2022 samt att skicka
ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Beslutet expedieras till:
Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling
Medlemskommunerna
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Ärende 8 – Järnvägsförbindelse mellan Göteborg och Oslo
Ett kommunalt konsortium har tagit initiativ vad gäller höghastighetsjärnväg mellan Göteborg och
Oslo, så kallad Skagerak-linjen. En byggstart är planerad till 2024.
Ärendet föredras av Ingemar Samuelsson, kommunalråd Uddevalla kommun.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 9 – Gryning Vård AB
Ärendet föredras av Martin Carling, Ingemar Samuelsson och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Återkoppling från uppföljande ägarmöte den 1 juni.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 10 – Inför dialog med riksdagsledamöter på direktionsmöte den 23
september
Syftet är att identifiera vilka delregionala strategiska frågor direktionen önskar ha en dialog kring

den 23 september.

Ärendet föredras av Martin Carling, förbundsordförande.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 11 – Lägesrapport inför kommande samverkansavtal om
naturbruksutbildningar
Idag finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och de
49 kommunerna. Avtalet löper under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En
utvärdering av avtalet har skett under 2020 med målsättningen att senast den 31 december 2021
ska parterna bestämma nytt tillsvidareavtal som ska träda i kraft när nuvarande löper ut.
Avtalets syfte och funktion är att kompetensförsörja de gröna näringarna och att säkra tillgången
på de resurskrävande utbildningarna för lant- och skogsbruket samt främja ett gemensamt
ansvarstagande. Kommande avtal ska tecknas mellan VGR och länets 49 kommuner och gynna
båda parter.
En process pågår och under resans gång har det framkommit att det finns synpunkter på avtalets
konstruktion och samtal har förts i olika forum för att se om det går att finna andra lösningar för
att avtalet ska kunna gagna samtliga ingående parter. Ärendet har varit uppe dels i Västkoms
arbetsutskott dels i Beredningen för hållbar utveckling (BHU) den 21 maj. Ann-Charlotte
Järnström, VD för Västkom, har fått i uppdrag att bjuda in samtliga kommuner som känner
tveksamheter i Fyrbodalsregionen till enskilda möten i ärendet. Politiska representanter från
Västra Götalandsregionen, Västkom och kommunalförbundet föreslås delta.
Ärendet föredras av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.
Handlingar till ärendet bifogas kallelsen.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 12 – Aktuella projektansökningar
Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö
Ärendet gäller ansökan om delregionala utvecklingsmedel (kulturbudgeten), till projektet Våra
rum – samverkan för gestaltad livsmiljö. Ansökan har föregåtts av en kartläggning och
framtagande av förslag till arbetsmodell, samt beredning i nätverken för kulturansvariga och
strukturbild/samhällsbyggnad. Båda nätverken har tillstyrkt ansökan.
Projektet avser starta i september 2021 med processtöd till de tre-fyra medverkande kommunerna.
Under projektets inledande fas kommer budgeten växlas upp genom ansökningar till aktuella
utlysningar hos bland annat Vinnova. Förankringsarbete i de medverkande kommunerna pågår
under våren. Ansökan gäller 1 000 000 kr per år i två år och belastar delregionala
utvecklingsmedel (DRUM) för kulturprojekt (år 2021–2022). Projektets budget kommer att växlas
upp genom ansökningar till externa myndigheters aktuella utlysningar, däribland Vinnova och
Västra Götalandsregionen. Deltagande kommuner och extern kompetens från regionala aktörer
går in med arbetstid.
Projektet kommer att bemannas av befintlig personal och genom extern konsult alt. nyanställning
på deltid, beroende på vilken/vilka processledare som anlitas.
AiR – På väg 45
Efter en genomförd förstudie har de tre kommunerna Åmål, Vänersborg och Trollhättan inkommit
med en ansökan för det treåriga projektet AiR – På väg 45 som ska utveckla verksamheterna och
samverkan mellan de tre kommunala konsthallarna. Genom residensverksamhet ska stötta det
lokala konst- och kulturlivet och tillgängliggöra konsten för fler målgrupper. Projektet ska stärka
och utveckla konsthallarnas roll både lokalt och i delregionen Fyrbodal.
De tre kommunerna Åmål, Vänersborg och Trollhättan ska inom det treåriga projektet AiR – På
väg 45 utveckla verksamheterna och samverkan mellan de tre kommunala konsthallarna. Genom
residensverksamhet ska det lokala konst- och kulturlivet stärkas och tillgängliggöra konsten för
fler målgrupper. Projektet ska stärka konsthallarnas roll både lokalt och i delregionen Fyrbodal.
Projektet söker totalt 600 000 kr från Fyrbodals delregionala utvecklingsmedel, vilket belastar
kulturbudgeten fördelat på tre år med start 2021.
Hybridundervisning – Flexibla lärmiljöer genom samverkan i Norra Bohuslän
För att öka antalet högskolebehöriga i Fyrbodal vill de fem kommunerna i noden Norra Bohuslän
(Strömstad, Tanum, Lysekil, Sotenäs och Munkedal) öka tillgängligheten för medborgare i
kommunerna när det gäller gymnasiala vuxenutbildningar genom att skapa fler flexibla
utbildningsmöjligheter. Kommunerna Sotenäs, Lysekil, Munkedal, Tanum och Strömstad söker
delregionala utvecklingsmedel (DRUM) under tre år för utveckling av sitt samarbete avseende
flexibla lärmiljöer s k hybridundervisning.
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Fortsättning ärende 12
Projektets mål är att öka den digitala kompetensen hos medarbetare inom den kommunala
vuxenutbildningen. Målet är också att öka kompetensen kring att undervisa växelvis på distans
och traditionellt på-plats.
Förstudie: Godsutveckling Dal Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Syftet med förstudien är att klarlägga den spårbundna godstrafikens möjligheter och vilka insatser
som skulle gagna en positiv tillväxt för näringslivet i området, med särskilt fokus på
Billingsforsterminalen men även sågverksområdet, Mustadfors/Långed samt Åsensbruk. Vidare
att fastställa intressenter och vilka insatser dessa är beredda att göra. Allt mot bakgrund av bedömt
ökat företagsintresse, behovet att ta tillvara de underhållsinsatser som gjorts på spåret, inte minst
ca 60 mkr runt 2014, samt att i största möjliga mån nyttja järnvägens potential med hänsyn till
minskad klimatpåverkan, avlastning av vägnät och ökad säkerhet.
Projektperioden är 2021-05-01 – 2021-12-31 och ansökan gäller 200 000 kr från de delregionala
utvecklingsmedlen inom utvecklingsområdet Fysisk planering och hållbara transporter.
Beslut om beviljande av ansökan är fattad på delegation av förbundsdirektör.
Arbetsutskottet har beslutat
Att godkänna projektansökan Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö samt att informera
direktionen. Projektet godkänns även att växla upp budgeten genom att ansöka om medel hos
externa finansiärer.
Att godkänna projektansökan för AiR – På väg 45.
Att godkänna projektansökan Hybridundervisning – Flexibla lärmiljöer genom samverkan i Norra
Bohuslän.
Att anteckna informationen om ansökan Förstudie: Godsutveckling DVVJ.
Att direktionen ska delges informationen i samtliga ärenden.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 13 – Aktuella delegationsbeslut
Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören.
Ingen föredragning av ärendet.
Lista över delegationsbeslut bifogas kallelsen.

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

BHU:
Länk till Beredningen för hållbar utvecklings möten:
Politiska sammanträden och möteshandlingar - Instans - beredningen för hållbar utveckling
(360online.com)

Västkom:
Länk till Västkoms möten:
Kallelser & Protokoll - VästKom (vastkom.se)

SRO:
Länk till Politiskt samrådsorgan (SRO):
Politiskt samrådsorgan, SRO - Vårdsamverkan i Västra Götaland (vardsamverkan.se)

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 15 – Meddelanden
Välkommen till Integrationsforum 2021
Länsstyrelsen bjuder in till Integrationsforum 2021 den 24 november. Dagen arrangeras i
samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra Götalandsregionen och
Länsstyrelsen i Västra Götalands län.
Mer information finns i bifogad save-the date.

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 16 – Övriga frågor

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.
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Ärende 17 – Nästa möte
Arbetsutskottet träffas den 26 augusti kl. 13.30 – 16.30. Nästa direktionsmöte är den 23 september
och behandlar ärenden enligt årshjul:
•
•
•
•

Mötesdatum 2021
Ägarsamråd Mediapoolen AB
Ärlig dialog riksdagspolitiker
Tema: Fysisk planering och hållbara transporter

Förslag till beslut
Att anteckna informationen till protokollet.

Tjänsteskrivelse
2021-05-12
Sid 1 (1)

Samrådshandling Översiktsplan 2022 för
Uddevalla kommun
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande
Översiktsplan 2022, Uddevalla kommun

Uddevallas Översiktsplan 2022 ute på samråd
Ett förslag till ny översiktsplan för Uddevalla kommun har tagits fram, Översiktsplan för
Uddevalla kommun 2022 (ÖP2022). Förslaget skickas nu ut på samråd till statliga myndigheter,
kommunala bolag, förvaltningar och politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige
samt till grannkommuner, föreningar, näringsliv och medborgare
ÖP2022: https://karta.uddevalla.se/Hajk3/
Samrådstiden är mellan 3 maj och den 15 augusti 2021.

Ansvarig tjänsteperson
Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se
Fyrbodals kommunalförbund

Expedieras till: kommunledningskontoret@uddevalla.se

Uddevalla 2022-05-12
Sid 1 (1)
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Svarsbrev gällande: Översiktsplan 2022, samråd Uddevalla
kommun. Ärendenummer KS 2021/159.
Fyrbodals Kommunalförbund har inbjudits till samråd för Uddevalla kommuns Översiktsplan
2022. Fyrbodals kommunalförbund vill med detta brev tacka för inbjudan och meddela att vi
avstår från att lämna några synpunkter enligt bifogat beslut.

Med vänlig hälsning
Helen Tisell
Fyrbodals Kommunalförbund

Tjänsteskrivelse
2021-05-12
Sid 1 (1)

Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till
översiktsplan 2030, Tanums kommun.

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att avstå från att lämna synpunkter på samrådshandling gällande
vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030, Tanums kommun

Vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 för Tanums kommun ute på
samråd
Ett förslag till vindkraftsplan, tematiskt tillägg till Översiktsplan 2030 för Tanums kommun har
tagits fram. Planen kommer att utgöra ett tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP 2030 på temat
vindkraft och ska möjliggöra en samlad bedömning av hur man inom planens tidsperspektiv på
kan ta tillvara de möjligheter som finns för vindkraftsetableringar samtidigt som största möjliga
hänsyn tas till övriga värden och intressen i kommunen.
Förslaget tillgänglig sin helhet på: www.tanum.se/nyvindkraftsplan
Samrådstiden pågår mellan den 23 april till och med den 28 maj 2021.

Ansvarig tjänsteperson
Förbundsdirektör Jeanette Lämmel, tel 0705-32 70 30, e-post: jeanette.lammel@fyrbodal.se
Kontaktperson Helen Tisell, tel 0522-44 08 49, e-post: helen.tisell@fyrbodal.se
Fyrbodals kommunalförbund

Expedieras till: mbn.diarium@tanum.se

Uddevalla 2021-05-12
Sid 1 (1)
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Svarsbrev gällande: Samråd vindkraftsplan, tematiskt tillägg till
översiktsplan 2030 i Tanums kommun.
Fyrbodals Kommunalförbund har inbjudits till samråd för vindkraftsplan, tematiskt tillägg till
översiktsplan, Tanums kommun. Fyrbodals kommunalförbund vill med detta brev tacka för
inbjudan och meddela att vi avstår från att lämna några synpunkter enligt bifogat beslut.

Med vänlig hälsning
Helen Tisell
Fyrbodals Kommunalförbund

Tjänstebeskrivelse
2021-05-17
Sid 1 (3)

Tertialrapport verksamhet och ekonomi för
perioden januari – april 2021
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av budgetavstämning och verksamhet för tertial
1 2021. Baserat på informationen ser direktionen i nuläget ingen anledning att vidta några
åtgärder.

Sammanfattning
Förbundsdirektör Jeanette Lämmel och administrativ chef Carina Ericson redogör för genomförda
aktiviteter och ekonomisk uppföljning av budget 2021 för tertial 1.
För information om aktiviteter inom verksamhetsmålen hänvisar vi till bifogad rapport.

Bakgrund
Enligt fastställt årshjul 2021 för Fyrbodals kommunalförbund ska tertialrapport för verksamhet
och ekonomi lämnas till direktionen på juni månads möte. Tertialrapportens syfte är att visa
kommunalförbundets genomförda aktiviteter i relation till verksamhetsplanens innehåll samt
ekonomisk följsamhet i förhållande till budget.

Beskrivning av ärendet
Under första tertialen har följande exempel på aktiviteter genomförts inom ramen för
basverksamheten:
Inom välfärdsområdet:
•
•
•

•
•

Länsgemensamt avtal för VFU har färdigställts och i direktionen rekommenderats
kommunerna att teckna.
Arbetet med nära vård har intensifierats, en utvecklingsledare har anställts vilket
möjliggör ett ökat stöd till kommunerna i omställningsarbetet.
Personal har deltagit på flera konferenser och seminarier för att informera och inspirera
kring Fyrbodals arbete med strategier och strukturer för kompetens och
kompetensutveckling för personal.
FoU-cirkel om ”Att leda i pandemin” har genomförts.
Slutkonferens för projektet Barns integritet i förskolan med ca 200 deltagare.

Tjänstebeskrivelse
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Inom infrastrukturområdet:
•
•

Direktionen beslutade i mars om Fyrbodalregionens prioriteringar gällande revidering av
regional trafikinfrastrukturplan 2022 – 2033/2037.
På det delregionala kollektivtrafikrådet i februari fattades ett inriktningsbeslut om att
“Mobilitet är en fråga om regional utveckling och en väg till det goda livet”.

Inom administrationsområdet:
•
•
•
•
•

Årsredovisning för förbundet har tagits fram.
Analysveckan har genomförts.
Nytt diariesystem har driftsatts.
Förbundet har köpt in och kommit i gång med e-signering av avtal och protokoll.
Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har fortsatt under första tertialen.
Arbetssätt och metoder har hållit i sedan föregående år. Stor påverkan på aktiviteter som
möten, nätverksträffar, utbildningstillfällen och konferenser där många flyttats fram i
tiden eller ändrat karaktär. Många möten och utbildningar har skett digitalt.

Ekonomiska kommentarer:
Tertialrapporten visar att verksamheten följer prognosen för perioden. Ekonomin i
basverksamheten avviker från budget med + 105 tkr. Budgeterat resultat för perioden är + 63 tkr,
resultatet ligger på + 168 tkr. Avvikelsen beror i huvudsak på orsaker som
•
•
•

Intäkter i form av medlemsavgift och övriga intäkter (hyresintäkter och ränta)
Noll kostnader för möten och resor (både politiska och tjänstemannanätverk).
Färre utbetalda arvoden för perioden

Det beräknade resultatet för året landar på + 330 tkr i förhållande till budgeterat resultat på +190
tkr, det vill säga 140 tkr högre än budget.

Bedömning och synpunkter på budgetavstämningen
Sedan budget för 2021 gjordes har förutsättningarna ändrats. På intäktssidan har förbundet
numera återigen en hyresintäkt som tappades under föregående år då Västkom sade upp
dåvarande överenskommelse om kontorsrum. Nu hyr Mediapoolen in sig och Västkom har
återigen visat intresse av att hyra kontorsplats.
I princip alla möten har under årets första del hållits helt digitalt vilket har gjort att dessa
kostnader har hållits tillbaka helt, detta visar sig både inom ramen för de politiska mötena och i
tjänstepersonsnätverken. Detta är en fortsatt effekt av Covid-19.

Tjänstebeskrivelse
2021-05-17
Sid 3 (3)

Förbundet har under perioden driftsatt nytt diariesystem och kommit i gång med e-signering.
Bland annat dessa uppstartskostnader samt ökade support-timmar inom IT har påverkat de
administrativa kostnaderna.
I prognosen för kommande period har förbundet räknat in högre konsultkostnader för bland annat
upphandlingsstöd då avtal inom reklamtjänster och IT-tjänster ska upphandlas under året.
Förbundet besitter inte kompetensen eller verktygen för att genomföra offentliga upphandlingar
själva och då medlemskommunerna detta år inte har utrymme att stötta i frågorna köper förbundet
tjänst genom ADDA (tidigare Affärsconcept).
Personalkostnaderna beräknas i viss mån överstiga budgeterad nivå vilket är en effekt av de
centrala löneavtalen i kombination med viss strukturell lönebildning samt nyrekrytering med
lönesättning på marknadsmässiga villkor inom basverksamheten.

Finansiering
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna. Aktiviteterna/verksamheterna
som redovisas i rapporten finansieras på olika sätt genom extern finansiering och avtal.

Koppling till mål
Generell koppling till måluppföljning och god ekonomisk hushållning.

Bilaga: Verksamhetsrapport 2021, tertial 1.

Ansvariga tjänstepersoner
Jeanette Lämmel, förbundsdirektör, Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, Titti
Andersson, teamchef välfärdsutveckling och Carina Ericson, administrativ chef.

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Verksamhetsrapport 2021, tertial 1

Vi vill nå längre.
Tillsammans.

Detta är första uppföljningen av den nya treåriga verksamhetsplanen. Den består av
fem strategiska mål som direktionen beslutat och ska ses som en inriktning för
Fyrbodalsregionen som helhet som kan nås genom samverkan och gemensamma
satsningar. Kopplat till varje strategiskt mål genomförs aktiviteter som beskriver
kommunalförbundets insatser för att nå de strategiska målen. Under första tertialet
har ett antal övergripande aktiviteter genomförts såsom:
•

•

Analysveckan har genomförts, i år med fokus på uppföljning av 2020 samt kring
hur förbundet ska konkretisera de strategiska målområdena i
ny verksamhetsplan.
Presidiedialog mellan direktionens arbetsutskott och Västra Götalandsregionens
nämnder Regionala utvecklingsnämnden (RUN), Kulturnämnden (KUN och
Miljönämnden (MN) i syfte att se hur kommunalförbundet är med och bidrar till
den nya regionala utvecklingsstrategin och den regionala kulturplanen.

•

En ny överenskommelse mellan VGR och Fyrbodals kommunalförbund har
tecknats avseende de delregionala utvecklingsmedlen (DRUM). Genom
överenskommelsen tillsätts strategiska funktioner för genomförandet av delar av
förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den regionala
kulturplanen och klimat 2030. Resterande medel går till medfinansiering av
projekt, uppdrag och verksamheter.

•

Svarat på remisser;
VästKoms verksamhetsplan för 2021-2023, Interreg Sverige – Norge, Regional
vattenförsörjningsplan

•

Ett antal processer pågår såsom uppföljning kring Gryning Vård AB,
finna långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst (KAV) samt dialog kring
innehåll av nytt samverkansavtal för naturbruksutbildningar.

Samverkan
och nätverk
• Superteamet, som består av kommunernas
näringslivsutvecklare och aktörerna inom det
företagsfrämjande systemet i Fyrbodal, har utökats
med representation från utvecklingsnoderna
Innovatum, Mötesplats Steneby, Gröna klustret,
Wargön Innovation, Kristineberg och Sotenäs
symbioscenter.
• Beslut i direktionen om att rekommendera
kommunerna att teckna länsgemensamt avtal om
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) för
akademiska vårdutbildningar.
• En ny överenskommelse mellan
kommunalförbundet och Västra Götalandsergionen
avseende de delregionala utvecklingsmedlen har
undertecknats. Bemanning av strateger som ska
verkställa överenskommelsen har påbörjats.

Vår identitet
• Genom att öka tydligheten kring Fyrbodals
kommunalförbunds uppdrag och verksamhet
stärker vi förbundets legitimitet, identitet och
varumärke. På samma sätt stärker vi det
geografiska varumärket Fyrbodal när vi
kommunicerar och marknadsför vår delregion
på ett gemensamt och framgångsrikt sätt.
• Antalet besökare på fyrbodal.se har ökat med
35 procent under första tertialen i år, vilket är
en rekordökning. Antalet besökare har
fördubblats de senaste fem åren.
• Flera nya filmproduktioner har lanserats under
årets första månader, bland annat en film om
biogas, en film om Fiskekommunerna samt
flera filmer om hållbar mobilitet. Antalet
visningar av förbundets filmer på Youtube har
nästan tredubblats jämfört med föregående år.

Medarbetare
• Regelbunden uppföljning av arbetsmiljön har skett i dialog med
medarbetarna med anledning av ett pandemiår. Åtgärder har
vidtagits för att anpassa verksamheten efter de riktlinjer som gällt
nationellt.
• Medarbetarsamtal, lönesamtal och löneöversyn har genomförts.
• Samtliga medarbetare har erbjudits utbildning i verktyg för att kunna
hålla i digitala möten.
• Nya medarbetare har börjat och flera har slutat:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utvecklingsledare för nära vård har rekryterats.
Nätverksledare IFO (individ- och familjeomsorgen) har gått i pension och
ny person rekryterats.
Ny person till uppdraget VFU-samordnare.
Rekrytering till praktikanskaffning (PRAO).
Under stora delar av våren har tjänsten som socialstrateg varit vakant,
uppdraget har hanterats av annan personal. Ny socialstrateg börjar 26
maj.
Projektledare för Hållbar besöksnäring i Väst har rekryterats.
Projektledare och projektkoordinator för projekt Fenixz har rekryterats.
Projektledare för Tur och retur har slutat då projektet har avslutats.
Ny processledare för Teknikcollege Fyrbodal har rekryterats (tidigare
processledare blev projektledare för projekt Fenixz).

Strategiskt utvecklingsområde

Stöd, omsorg
och hälsa

Strategiska mål

Stöd omsorg och hälsa
Kvalitet och välfärdsteknik. Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik
socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. Inriktningen är
förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i
samverkan med invånarna. Välfärdsteknik möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet.
• Har deltagit på Regeringskansliets digitala workshops med fokus på differentiering av
arbetsuppgifter och karriärvägar respektive teamarbete, område äldreomsorg.
• Har deltagit i flera sammanhang i andra kommuner/län för att berätta om Fyrbodals sätt att jobba
med strategier och strukturer för kompetens, kompetensutveckling och kvalitet med fokus på
baspersonal.
• Inbjuden till Forum Carpe Stockholm att berätta om det avslutade projektet Fyrbodal höll i
”välfärdsteknik inom funktionshinderområdet” och hur vi fortsatt jobba efter det med vårt DIKTnätverk - det brukarnära stödet står i fokus. Efter dragningen har flera hört av sig för att få veta
mer om vårt arbete.
• Workshop ”Samarbete kring nya vård och omsorgsprogrammet” med fokus på funktionshinder
och socialpsykiatriområdet har genomförts i syfte att undersöka förutsättningar för att den
förändrade utbildningen att omsättas i praktiken.
• Medverkat i styrgrupp i arbetet med "Digital motor" i Fyrbodal.

Strategiska mål

Stöd omsorg och hälsa
Barn och unga. Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är
inblandade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar
en ökad framtidstro hos barn, unga och deras familjer.
• Utbildning och utvecklingsarbete har genomförts för att kvalitetssäkra
undervisningen i sexualitet, kärlek och samtycke i förskola och skola
• Metodutvecklingsarbete kring att vara ung och nyanländ har genomförts
på Språkintroduktionsprogrammet.
• Slutkonferens för projektet Barns integritet i förskolan har genomförts med
ca 200 deltagare.
• Föreläsning för Hälsopolitiska rådet i Uddevalla om pandemins effekter på
barn och ungas hälsa har skett.
• Flera utbildningar om hedersrelaterat våld och förtryck har genomförts.
• Utbildning i föräldraskapsstödsmaterialet Förälder i ett nytt land har
anordnats.
• Möte för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna rörande stöd till föräldrar
med kognitiva utmaningar.

Strategiska mål

Stöd omsorg och hälsa
Kompetens, FoU och samverkan. Kommunerna har en hög kompetens inom
socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med
forskning och utveckling (FoU), med fokus på innovation. Det finns en god samverkan
mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas
kunskapsutveckling och möjligheterna att vid behov utarbeta likartade arbetssätt.
• Arbetet med omställning till nära vård har intensifierats, utvecklingsledare har
anställts under en tvåårsperiod och flera informations- och dialogtillfällen samt
seminarier har genomförts, sammantaget har ca 150 personer deltagit.
• Arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet har intensifierats.
• En FoU-cirkel om att leda i en pandemi har genomförts.
• En rapport med en sammanställning av hur kommunerna arbetar med anhörigstöd
inom ordinarie verksamhet presenterades i januari.
• Påbörjat en karriärstege för sjuksköterskor i Fyrbodal.
• Påbörjat ett uppföljningsarbete av jourläkaravtalet för kommunerna.
• Direktionen har rekommenderat kommunerna att anta VFUavtal (verksamhetsförlagd utbildning) för legitimerade yrkesutbildningar.

Strategiskt utvecklingsområde

Kompetensförsörjning
och utbildning

Strategiska mål

Kompetensförsörjning och utbildning
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft
med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till
Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och
leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i
Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och
yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.
• Identifiering av behov av statistik och analys tillsammans med avdelningen
Samhällsanalys på Västra Götalandsregionen.
• Vård- och omsorgscollege: Lokalt college startas upp i Sotenäs/Lysekil/Munkedal.
Yrkes- och elevambassadörer har utsetts. Ett gemensamt upplägg för
handledarutbildning har fått stort genomslag.
• Teknikcollege: Uddevalla kommun sa upp sitt deltagande i samverkansavtalet.
Utredning kring framtida organisering och finansiering påbörjad.
• Branschråd: Stort intresse för uppstart råd inom fler branscher.
• Vux-nätverket: Beslut om att undersöka möjligheten till Fritt sök.
• Återstart av yrkeshögskolenätverket.
• Genomfört planerade utbildningsinsatser enligt kompetensresan för IFO, individ- och
familjeomsorgen i Fyrbodalskommunerna.

Strategiska mål

Kompetensförsörjning och utbildning
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå. Tillgången till arbetskraft
med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som nyligen flyttat till
Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och
leder till arbete efter avslutade studier för alla ungdomar. Utbildningsnivån i
Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och
yrkesutbildningar är väl utbyggda och möjliggör ett livslångt lärande.
• Vi-projektet: Kunskapsförbundet Väst utvecklade sin insats för unga som berörs av
nya gymnasielagen till ett yrkespaket för att ytterligare stödja deltagarna att kunna nå
arbetsmarknaden och ett uppehållstillstånd.

Strategiska mål

Kompetensförsörjning och utbildning
Samverkan och tillgänglighet. Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en
god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv,
regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet,
är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. Förbundet
har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med
kommuner, region, stat och näringslivets parter.

• Tydliggörande aktiviteter kring Kompetensråd Fyrbodals uppdrag och roll gentemot
Västra Götalandsregionen.
• Expedition Lärande. Lunchseminarier med innehåll från aktuella områden inom
utbildning och kompetensförsörjning.
• Process kring nytt naturbruksavtal påbörjad.
• Utredning kring fritt sök inom vuxenutbildning påbörjad.
• Utredning kring Teknikcollege Fyrbodals framtida verksamhet, bemanning och
finansiering påbörjad.
• Uppstart av projekt Fenixz.
• Projekt Strategisk kompetensförsörjning inkl Modul 5, Norra Bohuslän förlängs t o m
oktober 2021.
• Workshop kring kompetensförsörjning i Dalsland.

Strategiska mål

Kompetensförsörjning och utbildning
Samverkan och tillgänglighet. Fyrbodalsregionen har starka utvecklingsnoder och en
god samverkan mellan utbildningsanordnare och aktörer inom exempelvis arbetsliv,
regional förvaltning samt forskning och innovation. Utbildningsutbudet håller hög kvalitet,
är dimensionerat och tillgängliggjort utifrån arbetslivets och individens behov. Förbundet
har utvecklade former för att stödja omställningen på arbetsmarknaden tillsammans med
kommuner, region, stat och näringslivets parter.
• Vi-projektet: Genom projektet har kommunerna fått ökad kunskap
om folkhögskolornas verksamhet och det har utvecklats en ökad dialog och kontakt
mellan bl. a. KAA-handläggare och folkhögskolorna. Dialogen och samverkan främjar
informationen till unga, vilket gör att fler ser folkhögskolan som en bra möjlighet och
gör valet att studera.

Strategiska mål

Kompetensförsörjning och utbildning
Forskning och utveckling. Forskning och
utveckling (FoU) inom utbildningsområdet är
etablerat och stöder kommunernas skolutveckling
samt kompetensförsörjningen i Fyrbodal.

• Utredning om delregional enhet för FoU
Utbildning och kompetensförsörjning genomförd
och slutredovisad.

Skolavhopp, resultat och jämlikhet. Kommunerna i
Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad
skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla
ungdomar når grundläggande mål i grundskolan och
gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa.
Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter
till högre utbildning oavsett kön
• Processtöd och lärträffar i skolor och arbetslag
inom ramen för projekt fullföljda studier.
• Uppstart av förstudie inför projekt för spridning och
utveckling av erfarenheter från tidigare projekt i
området barns integritet.
• Genomförande av Vi-projektet.
• Planering av avspark för Kraftsamling Fullföljda
studier.
• Uppstart av projekt Göra Dörren synlig, ett
systematiskt arbete med bred studie- och
yrkesvägledning.

Strategiskt utvecklingsområde

Fysisk planering
och hållbara
transporter

Strategiska mål

Fysisk planering och hållbara transporter
Hållbart resande. Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för
besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en föregångare när det gäller hållbar
mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande.
Kollektivtrafiken är väl utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i östvästlig
led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, skola, service och fritidsaktiviteter.
Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett
beslut om att bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår.
• Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och en väg till det goda livet" Behov av en
sammanhållen process för hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har tagits om att lyfta
detta behov till VGR samt Västtrafik
• Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för
upphandling av skolskjuts"
• Fossilfria transporter: Ett underlag för kommunernas hantering av "publik laddinfrastruktur" håller på att tas
fram. Flera insatser för främjande av biogas till kollektivtrafik, skolskjutsar, industritillämpningar och tunga
transporter pågår. Utifrån elektrifierings- och vätgasförfrågningar från medlemskommuner pågår utredningar för
fritids- och arbetsbåtar. Två webbinarier med tema elektrifiering resp arbetsmaskiner lockade ett 100-tal
personer.
• Hållbar mobilitet landsbygd: Fyra handböcker och fyra korta filmer publicerade. En halvdags
webbinarium lockade över 130 deltagare. Ansökan om ett större forskningsprojekt utformad.

Strategiska mål

Fysisk planering och hållbara transporter
Gemensam planering. Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal
planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred samverkan med Västra
Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och
forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och
infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark och kraftförsörjning, bredband, samt grad av
självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa
etableringar i Fyrbodalsregionen.
• Remiss - Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan har inkommit till
förbundet. Process för remisshantering beslutad.
• 4 hörnstenar i den delregionala strukturbilden har presenterats för arbetsutskottet.
"Gränsland, Landsbygder, Vattenrike och Trekärnigt centrum". Beslut om att
genomföra partivis scenariodialog under hösten har tagits av styrgruppen.

Strategiska mål

Fysisk planering och hållbara transporter
Samspel och utveckling. Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina
förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet
har utvecklats till ett tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar
utveckling i hela Fyrbodalsregionen.
• Direktionsbeslut ang. " Fast förbindelse till Orust, tillskrivelse till VGR om att
beställa en ÅVS från TRV".
• Deltagit i arbetet för revidering av Regional infrastrukturplan på tjänstemannanivå
samt dialog på politisk nivå
• Framtagit och beslutat om skriftligt inspel I arbetet med att revidera den regionala
transportinfrastrukturplanen för perioden 2022-2033/2037. Inspelet
gällde delregionens prioriteringar av transportinfrastrukturen. Prioriteringarna har
föregåtts av tätt samarbete med tjänstepersoner i Infrakollnätverket samt ur dialog
med politiker.

Strategiskt utvecklingsområde

Näringsliv,
kultur och
attraktionskraft

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat
som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter
och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av
tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete
mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar
förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar.
Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och
som driver på den delregionala utvecklingen.
• Framtagandet av en gemensam näringslivsstrategi och bildandet av en näringslivsenhet på
kommunalförbundet har påbörjats.
• Nätverket B-chain (aktörer som stöttar det befintliga näringslivet) har startats på nytt. IUC Väst är
sammankallande. E-chain och B-chain har träffats för att fortsätta utveckla stödet för
entreprenörskap, nyföretagande och befintligt näringsliv.
• En superteamsträff har anordnats. På denna träff deltog de sex utvecklingsnoderna för första
gången.
• Näringslivsnätverket har återgått till ett möte per månad. Berett ärende om förstudie DVVJ, budget
för de delregionala utvecklingsmedlen 2022.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat
som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter
och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av
tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete
mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar
förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar.
Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och
som driver på den delregionala utvecklingen.
• Ett program med fokus på att åstadkomma ett bättre företagsklimat har börjat
genomföras tillsammans med Svenskt Näringsliv. Ett tillfälle om brottsförebyggande arbete, ett
om upphandling och ett om myndighetsutövning har genomförts.
• Projekten Fenixz och Hållbar besöksnäring i Väst har startats upp. Modul 5 i Strömstad har stöttat
utvecklingen av ett omställningskontor.
• Deltagit i dialog mellan VGR och Dalslandskommunerna avseende rapporten "Det goda livet i
Dalsland". Campus Dalsland har börjat ta form.
• Coompanions projekt medarbetarövertagande har stöttat flera företag med generationsväxling.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet. Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat
som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter
och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av
tillväxtregionen Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete
mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet som i sin tur skapar
förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar.
Fyrbodalsregionen rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och
som driver på den delregionala utvecklingen.
• Position Västkontoret arbetar med flera etableringsärenden samt expansionsärenden (utlands-ägda
bolag) i samverkan med berörda kommuner och Business Sweden. Officiella: SAP i Trollhättan och
Billingsfors Plastic Recycling (båda samordnas av kommunerna).
• Utredningar om samhällseffekter vid mycket stora etableringar presenterade för direktionen. Fokus
Quality Salmons tänkta etablering. Kontakter tagna med Region Västerbotten (Lärdomar Northvolt).
• Hemsidan www.positionvast.se under justering; Trä, marint och logistik får egna sidor. Det
industriella och cirkulära ska lyftas fram tydligare. Ska ligga till grund för kommande marknadsföring.
• Annonsering i flera logistikmedia pågår. Enkät i samverkan med Turistrådet Västsverige om
lägen/idéer för att inleda proaktivt arbete för besöksnäringsetableringar. Utvärdering av svar pågår.
• Pilotinsats i Vänersborg: Hur attrahera företagsetableringar i anslutning till utvecklingsnoder?

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. Befintliga bolag väljer att expandera i
Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här,
via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom
att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna
näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med
akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att
växa fram. Företagen i Fyrbodals-regionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller
samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust,
välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas
roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.
• Skoglig bioekonomi: Projekt Bioeconomy Regions in Scandinavia med fokus på skoglig
utveckling har startat och projekt Tillverka i Trä har nu ett 25-tal medlemsföretag med fokus
på industriell träbyggnation samt design av lös och fast inredning. Ett klusterinitiativ tar form
liksom en testbädd för träutveckling. Ett webbinarium lockade 120 deltagare. Arbetet med
att ta fram ett skogsprogram för länet pågår och ska vara slutfört vid årsskiftet.
• Maritim utveckling: En ny ansökan för "Den biomarina plattformen" har lämnats in av
Innovatum. Flera parter i Fyrbodal deltar.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Innovation, styrkeområden och investeringsvilja. Befintliga bolag väljer att expandera i
Fyrbodalsregionen och allt fler svenska och utländska bolag väljer att etablera sig och investera här,
via vårt gemensamma proaktiva företagsetableringsarbete. Förutsättningarna är mycket goda genom
att företag och entreprenörer inom styrkeområdena industri och handel, besöksnäring, blå och gröna
näringar, samt kreativa och kulturella näringar, skapar global konkurrenskraft i nära samverkan med
akademi, institut, finansiärer och offentlig sektor. Här finns även grogrund för nya styrkeområden att
växa fram. Företagen i Fyrbodals-regionen får ett gott stöd av innovationssystemet när det gäller
samverkan, innovationer och utvecklandet av en cirkulär ekonomi. Innovationssystemet är robust,
välkänt och en viktig del av det västsvenska innovationssystemet. De företagsfrämjande aktörernas
roller är väl definierade och har en god samverkan med kunden i fokus.
• Kartläggning av aktörer inom kulturella och kreativa näringar genomförd.

Strategiska mål

Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Kultur och attraktionskraft. Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation och en stark utveckling av platser och
miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda
boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda
förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur och
kulturarv och unika kulturmiljöer. Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av
samhällsplaneringen
• Konferensen Attraktiva kommuner genomfördes den 27 januari med över 380 deltagare. Temat
Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal praktik var populärt och den digitaliserade
konferensen gjorde innehållet tillgängligt för fler. Riksarkitekten från Boverket inledde dagen.
• Rapporten från förstudien Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal presenterades för nätverken för
kulturansvariga och samhällsbyggnad. Nätverken gav i uppdrag åt förbundet att skriva fram en
projektansökan.
• Nätverket för biblioteksansvariga har beviljats en förstudieansökan för att påbörja
utvecklingsarbete i samverkan för att nå ut bredare med biblioteksverksamheten.
• Påbörjat samarbete kring natur- och kulturarv och kulturmiljö med Innovatum och VGR.

Strategiskt utvecklingsområde

Digitalisering

Strategiska mål

Digitalisering
Innovation, kompetens och ledarskap. Det finns
en förmåga hos kommuner och näringsliv i
Fyrbodalsregionen att hantera både innovation och
effektivitet samt att balansera dessa i takt med
skiftande krav från omvärlden. Det finns en hög
digital kompetens och ett utvecklat digitalt ledarskap.
Det finns ett gemensamt arbete och samsyn kring
digitalisering, innovationer och skapandet av
gemensamma plattformar.

Infrastruktur och digital service. En väl utbyggd
digital infrastruktur skapar värde för näringsliv,
kommuner och invånare i hela Fyrbodalsregionen och
bidrar till att överbrygga klyftor mellan städer och
landsbygder, till exempel när det gäller
kompetensförsörjning, företagande samt innovationsoch konkurrenskraft. Det finns en förmåga att se och
agera utifrån ett helhetsperspektiv för att möta
förväntningar på en trygg sammanhållen digital service.

• Förstudien "Digital motor Fyrbodal" har slutförts
och redovisats för förbundets politiska ledning
och kommundirektörsnätverket.

• Information om PTS bredbandsstöd har skickats ut
till kommunerna.

• Påbörjat arbete med ett gemensamt IT-stöd för
uppföljning av placerade barn och vuxna inom
socialtjänsten.
• Uppföljning av digitala trygghetslarm för
kommuner med samma leverantör.
• Projektet Digiresan erbjuder stöd till SME.

• Coompanion Fyrbodal stöttar fiberföreningar i
Fyrbodal med fiberutbyggnaden. Har skrivit en
handbok för fibernätsföreningar.

Aktiviteter inom ramen
för basverksamheten
Inom välfärdsområdet

• Länsgemensamt avtal för VFU har färdigställts och i direktionen
rekommenderats kommunerna att teckna
• Arbetet med nära vård har intensifierats, en utvecklingsledare
har anställts vilket möjliggör ett ökat stöd till kommunerna i
omställningsarbetet.
• Personal har deltagit på flera konferenser och seminarier för att
informera och inspirera kring Fyrbodals arbete med strategier
och strukturer för kompetens och kompetensutveckling för
personal.
• FoU-cirkel om ”Att leda i pandemin” har genomförts.
• Slutkonferens för projektet Barns integritet i förskolan med ca
200 deltagare.
Inom infrastrukturområdet
• Direktionen beslutade i mars om Fyrbodalsregionens
prioriteringar gällande revidering av regional
trafikinfrastrukturplan 2022 – 2033/2037
• På det delregionala kollektivtrafikrådet i februari fattades ett
inriktningsbeslut om att ”Mobilitet är en fråga om regional
utveckling och en väg till det goda livet”.

Aktiviteter inom ramen
för basverksamheten
Inom administrationsområdet
• Årsredovisning för förbundet har tagits fram
• Analysveckan har genomförts
• Nytt diariesystem har driftsatt
• Förbundet har köpt in och kommit igång med e-signering av
protokoll och avtal
• Anpassningar till rådande situation med Covid-19 har
fortsatt under första tertialen. Arbetssätt och metoder har
hållit i sedan föregående år. Stor påverkan på aktiviteter
som möten, närverksträffar, utbildningstillfällen och
konferenser där många flyttats fram i tiden eller ändrat
karaktär. Många möten och utbildningar har skett digitalt.

Budgetavstämning basverksamhet jan-apr 2021
Budget
helår 2021
Medlemsavgift 36
kr/invånare

Budget januari april

Utfall
januari - april

Prognos maj december

Beräknat resultat
2021

Jämförelse
utfall Q1 2020

9 900

3 267

3 293

6 856

9 879

2 397

35

12

24

47

71

37

Summa intäkter tkr

9 935

3 279

3 317

6 633

9 950

2 434

Personalkostnader

-7 204

- 2 377

- 2 383

- 4 876

- 7 259

- 1 879

Bilkostnader

-120

- 40

- 34

- 68

- 102

- 28

Politiska arvoden,
ordförande och revision

-400

- 132

- 108

- 216

- 324

- 90

Möteskostnader
politiker och tjänstemän

-100

-33

0

- 66

- 66

- 6

Konsultkostnader

-100

- 33

- 13

- 135

- 148

- 11

Administrativa fasta
kostnader

-731

- 241

- 278

- 409

- 687

- 161

Administrativa rörliga
kostnader

-1 090

- 360

- 333

- 701

- 1 034

- 234

Summa kostnader

-9 745

- 3 216

- 3 149

- 6 471

- 9 620

- 2 409

190

63

168

162

330

25

Övriga intäkter

Resultat tkr
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2021-05-12
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Remissförslag till budget för basverksamheten på
Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på
Fyrbodals kommunalförbund 2022 – 2024 samt att skicka ut förslaget på remiss till
medlemskommunerna.

Sammanfattning
Enligt förbundsordningens §15 ska förbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med
budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under
budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den
kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under
oktober månad året före verksamhetsåret.
På direktionsmötet den 29 oktober 2020, §94 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och
med 2021 blir treårig (2021 – 2023) och tas upp för beslut igen inför 2024. Därmed är det enbart
budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för beslut.

Beskrivning av ärendet
Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i
direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den
nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med 3%
från 2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig
prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning. I budgetarbetet
föregående år räknade förbundet för första gången även med ökning av befolkningsmängd
beräknat på åren 2017–2019. Den faktorn, 0,4%, har räknats med även i år.
Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 2022, + 175 tkr för
2023 och + 295 tkr för 2024.
I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning inte
görs utan ligger kvar på 36 kr per kommuninvånare (från 2021) fast med en uppräkning av
befolkning på 0,4%. Resultatet blir negativt med – 205 tkr för 2022, - 375 tkr för 2023 och – 531
tkr för 2024.
Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga med att hålla nere
kostnaderna, räknat på pågående projekt och med hjälp av fördelningsnycklar reducerat de fasta
administrativa kostnaderna för basen. Detta är dock avhängt att en viss del av förbundets
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verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att förbundet då får ta del av de
ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på detta är årsresultatet för 2020,
som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund av ett antal avslutade och
slutredovisade projekt.
Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela verksamheten
fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.
Från och med 1 januari 2021 hyr Mediapoolen ett av förbundets kontorsrum vilket genererar till
förbundets intäkter. Utöver detta hyr Svinesundskommittén kontorsplats och även Västkom
förväntas komma tillbaka som hyresgäst av enstaka kontorsplatser under innevarande år.
Tillsammans bidrar dessa överenskommelser med 70 tkr i intäkter, på årlig basis.

Bedömning och synpunkter
Förbundet bedömer att det budgetförslag som presenteras är relevant och genomtänkt utifrån de
förutsättningar som finns.

Finansiering
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna.

Förbundets finansiering 2020

23%
41%

36%

Basverksamhet

Projektverksamhet

Särskilt finansierad verksamhet
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Koppling till mål
Koppling till de finansiella målen, beslutade av direktionen den 12 december 2019, §80:
•

Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 %, nivån kan dock variera över tid
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.
o Uppföljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av
ekonomin.

•

Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.
o Uppföljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och
helårsrapportering av ekonomin.

•

Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader för de fasta
åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
o Uppföljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och
placering av kapital.

•

Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50%, utöver de medel som
kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.
o Uppföljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt till
Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillfället där
projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering.

Bilaga: Budget 2022 – 2024 basverksamhet

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

Carina Ericson
Administrativ chef
Fyrbodals kommunalförbund

Budget 2022 – 2024 Basverksamhet
2022

2023

2024

Beslutad budget för 2021
som jämförelse

Medlemsavgift

10 145

10 420

10 700

9 900

Övriga intäkter

70

70

70

35

10 215

10 490

10 770

9 935

Personalkostnader

- 7 420

- 7 500

- 7 590

- 7 204

Bilkostnader

- 110

- 120

- 120

- 120

Politiska arvoden, ordförande
och revision

- 360

- 380

- 400

- 400

Möteskostnader politiker och
tjänstemän

- 105

- 105

- 105

- 100

Konsultkostnader

- 200

- 200

- 200

- 100

Administrativa fasta kostnader

- 770

- 830

- 880

- 731

Administrativa rörliga kostnader

- 1 180

- 1 180

- 1 180

- 1 090

- 10 145

- 10 315

- 10 475

- 9 745

70

175

295

190

Summa intäkter tkr

Summa kostnader
Resultat tkr

Projekt & verksamheter
finansierade av tillväxtmedel 2020

Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras
de projekt som genomförts och pågår under 2020 som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En
region för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar med hjälp av regionala utvecklingsmedel.
Projekten, verksamheterna och initiativen ska och har haft till syfte att stärka hela Fyrbodal.

Fyrbodals kommunalförbund
Anna Lärk Ståhlberg
Karin Jansson
Yvonne Samuelsson
Ida Svanberg
Karin Stenlund
Sara Lagset
2021-05-19
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SAMMANFATTNING
Syftet med Genomförandeplanen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett
verktyg för att genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den gemensamma vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren
2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, Science parks, föreningsliv
med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och
utvecklingsarbetet.
Denna återrapportering avser att ge en samlad bild av utvecklingen av Genomförandeplan Fyrbodal och vårt bidrag till genomförandet av VG2020. De delregionala
tillväxtmedlen har under 2020 varit med och finansierat 39 projekt inom 20 av 20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan. Budgeten för dessa projekt har
uppgått till en omslutning av 130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.

FÖRDELNING AV MEDEL
Nedan visas fördelningen av tillväxtmedlen mellan de olika prioriteringarna inom näringslivs- och kompetensförsörjningsarbetet, samt kultur- och miljösatsningar under
åren 2015–2020.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

En ledande kunskapsregion

8 947 750

10 487 500

9 477 000

9 878 400

11 245 000

11 055 500

En region för alla

5 818 250

3 150 000

4 123 000

3 359 500

2 200 500

3 642 000

En region där vi tar globalt ansvar
En region som syns och engagerar

3 000 000
4 984 000

2 285 000
5 195 000

2 300 000
5 401 054

2 421 100
5 052 100

2 354 500
4 200 000

1 475 000
2 349 500
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En ledande kunskapsregion

2020

2019

2018

2016

2015

SUMMA

9 435 750

10 487 500

9 477 000

9 878 400

11 245 000

11 055 500

Almi IFS

-

200 000

200 000

-

200 000

125 000

1 500 000

1 500 000

-

-

-

-

850 000

-

-

-

-

-

Animationscentrum

-

-

-

-

-

100 000

Autonoma fordon på landsbygden

-

-

-

-

50 000

-

Catalyst

-

400 000

Connect Väst

-

600 000

600 000

600 000

600 000

800 000

Coompanion

-

500 000

500 000

500 000

500 000

400 000

Dalsland kommer på besök
(förstudie/analys)
Drivhuset vid Högskolan Väst

-

-

150 000

-

-

-

-

500 000

500 000

350 000

500 000

200 000

Entreprenörsarenan

-

400 000

400 000

400 000

400 000

500 000

800 000

-

-

-

-

-

FRAMFOR

-

-

-

-

-

150 000

Företagsakuten

-

-

50 000

225 000

150 000

75 000

Företagsklimat Fyrbodal

-

-

216 500

300 000

300 000

-

Förstudie för innovationsplattformen för
marina livsmedel och marin bioteknik
Green Innovation - unga på landsbygd

-

200 000

-

-

-

-

-

-

Gröna kluster

-

Heureka - Uppfinnarförening

-

iCare4Fyrbodal

Affärs- och företagsutveckling Fyrbodal,
Almi
Affärs och tekniktransformation

Entreprenörsbryggan

2017

-

450 000

-

-

35 000

-

-

-

-

-

203 400

-

268 000

-

-

-

-

-

100 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

800 000

800 000

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Kultur möter innovation

-

100 000

-

-

-

-

Lokalregister i Fyrbodal

-

-

-

-

-

107 100

Maritim utveckling i Bohuslän 2.0

854 000

150 000

-

-

-

-

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

750 000

-

-

-

-

-

Nivå

-

-

-

-

-

120 000

Nyföretagarcentrum

-

-

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

Näringsliv i samverkan

-

-

50 000

100 000

100 000

-

-

-

-

-

-

47 900

SMTF – Maritim klusterbyggnad

-

-

-

-

320 000

700 000

Styrelseakademin

-

-

-

-

-

250 000

Test av digitaliserat innovationsledningssystem i Fyrbodals 14 kommuner
Turismnätverk

-

-

-

150 000

-

-

-

-

-

-

-

50 000

Uddevalla inspirationsdag

-

-

-

-

-

37 500

Ung Företagsamhet

-

700 000

700 000

500 000

900 000

750 000

Unga möjligheter

-

1 500 000
225 500

-

-

-

Innovatum AB
IUC Väst: kunskapslyft Industri

Processledning omställningskontor,
Strömstad
Quist

Ung Drive AB
Utvecklings- och konkurrenskraftig
näringslivsutveckling i Fyrbodal
Innovationsmiljö för hållbara material

100 000

243 750
-

-

150 000

37 500
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Ägarskifte Micro och
finansieringsrådgivning

-

-

50 000

500 000

625 000
-

En region för alla

2020

2019

2018

SUMMA

3 786 750

3 150 000

4 123 000

4 109 500

2 200 500

3 642 000

Bohusbiennalen 2018

-

-

25 000

-

-

-

E20 Delfinansiering

-

-

-

500 000

500 000

1 000 000

Framtiden är blå

-

-

-

-

-

300 000

-

-

-

100 000

-

-

-

150 000

-

-

-

Framtidsentreprenörer Fyrbodal
Fullföljda studier, Fyrbodal

2016

2015

1 200 000

Fyrbo Turbo, Miljöbron

337 500

Gröna möten Fyrbodal

-

Hållbar besöksnäring i Väst

2017

586 750

KOBRA

-

-

183 000

259 500

259 500

48 000

Kompetensmäklarfunktioner

-

-

-

-

-

150 000

2 000 000

2 000 000

2 130 000

2 000 000

1 441 000

1 312 000

750 000

750 000

750 000

750 000

-

-

Kompetensplattform Fyrbodal
Kommunakademin Väst
NÖKS II

-

-

-

-

-

182 000

Praktiksamordning

-

200 000

500 000

500 000

-

-

Projektskrivning ESF Vård- och omsorg

-

-

-

-

-

150 000

Samverkansavtal HV

-

-

-

-

-

500 000

Kraftledningar

-

-

300 000

-

-

-

200 000

-

-

-

-

Öde-ökad egenförsörjning

488 000

Förstudie - Edit - Ett Dalsland i tillväxt

100 000

Förstudie - FoU-utbildning

266 000

Förstudie – KID - kompetenskluster i
Dalsland
Förstudie - Möjligheternas värld

90 000
-

En region där vi tar globalt ansvar

2020

2019

2018

SUMMA

3 337 500

2 285 000

2 300 000

2 412 100

2 354 500

1 475 000

450 000

250 500

1 800 000

1 750 000

1 619 727

1 000 000

-

-

-

-

90 000

-

Blå affärsutveckling
Delregional genomförandeplan VG 2020

-

-

-

112 100

-

75 000
-

Fossilfri Gränsregion 2030

-

500 000

-

-

-

-

Förening Fossilfritt Dalsland

-

-

-

50 000

-

-

Affärsdriven miljöutveckling
Biogas 2020
Bioeconomy Regions in Scandinavia

Förstudie, Biosfärsområde bohuskust

2017

2016

2015

540 000

150 000

Gröna baljväxter

-

-

150 000

Grön Tillväxt Trä

-

-

-

-

-

150 000

-

300 000

-

-

-

-

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

-

Mötesplats skog och Trä – Gröna Klustret

-

97 000

-

-

-

-

Nätåtervinning

-

-

-

-

-

50 000

1 000 000
-

337 500
600 000

300 000
-

300 000
-

354 500
-

200 000
-

-

-

-

-

90 273

-

Gröna klustret ek förening

150 000

Husvisningsbyn vid E6

150 000

Tur & Retur
Miljöbron

Samverkansplattform, Biomarina näringar
Strukturbild Fyrbodal
Tillverka i Trä (Trämanufaktur)

360 000

Tunga Fordon CBG

En region som syns och engagerar

2020

2019

2018

SUMMA

5 015 000

5 195 000

5 401 054

5 052 100

4 200 000

2 349 500

Affärsutveckling Dalslands kanalområde

-

-

-

-

400 000

400 000

Attraktiva kommuner – seminarier 2020–
2021
AURORA

-

165 000

-

-

-

-

-

-

-

100 000

-

-

-

-

64 500

-

-

-

-

200 000

-

-

-

-

150 000

-

-

-

-

Covid-19 anpassad cirkuskonst/Reinos
vänner
Dans för alla
Den bohuslänska stenindustrin

2017

2016

2015

200 000

Förstudie: Innovationskapacitet för
landsbygd
Förstudie: Uppföljning av kommunernas
arbete med offentlig miljö
Förstudie Gestaltad livsmiljö

150 000

Förstudie: Dans för hälsa

150 000

Förstudie Pilotprojektet Flätan

150 000

150 000
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Förstudie, kartläggning av KKNbranscherna i Fyrbodal
Förstudie: Kartläggning av kulturverket i
Vårvik
Geoparken- Platåbergens landskap

150 000

Platåbergens Geopark 2021-2023

240 000

140 000
-

170 000

90 000

90 000

-

-

110 000

-

-

GIBCA 2017 – internationell konstbiennal

-

-

-

Granitkusten

-

-

900 000

-

-

-

Gränsen som attraktion

-

-

-

300 000

-

-

Hembygd 2.0 Bohusskrönor

-

-

-

-

100 000

-

Hopp

-

-

30 054

-

150 000

-

Jazz mini camp

-

-

40 500

-

-

-

KISAM-konsten i samhällsutvecklingen

-

-

-

149 000

-

-

Konst att besöka

-

-

-

-

-

97 000

Kreativa Kraftfält

-

-

-

-

35 000

-

Kultur gör skillnad

-

-

-

-

-

10 000

Kultur möter Innovation

-

100 000

-

-

-

-

Kulturklustret Tanum

-

150 000

-

-

-

-

Kulturkollo

-

-

636 000

636 000

616 000

587 000

Kultursamverkan Fyrbodal

-

-

-

-

129 000

-

-

180 000

-

355 000

145 000

-

-

-

-

-

-

150 000

-

-

-

50 000

-

-

3 000 000

2 975 000

3 100 000

1 900 000

1 600 000

-

På väg 45

-

150 000

-

-

-

-

Regionalisering av västsvenska
internationella festivaler
Scandinavian Science Center SSC

-

-

-

-

75 000

-

-

-

300 000

600 000

600 000

200 000

Se Huset

-

-

-

-

150 000

-

Själaskjulen

-

105 000

-

-

-

-

Slöjdtrukk

-

-

-

100 000

-

-

Stadsvandring AR

-

100 000

-

-

-

-

STEKTRUM – vi är Romer

-

-

-

-

-

150 000

Strukturbild Fyrbodal

-

-

-

-

-

66 000

Svinesundskommittén

300 000

300 000

-

-

-

-

Sömnadsförmedlingen

150 000
-

-

-

-

150 000

200 000

-

-

-

-

Kvalitetssäkring av DRUM-medel
hantering
Landet mitt emellan E6:an och 45:an Del 1
-3
Mer möjligheter med färre gränshinder
Muralmåleri lyfter kvinnorna på Orust
Pilotprojekt, Dansens dag 2021
Position Väst

Ta i hand

54 000

150 000

-

Tiotusenbitarspusslet
Trikåfabriken Ljungskile

-

-

-

-

-

147 000

TV program om Fyrbodal

-

-

-

-

-

15 000

Udden skulpturutställning ”Uppåt
väggarna
Uddens skulptur 2017/2018 - Nordiskt
möte
Uddevalla Inspirationsdag 2015

-

-

-

-

100 000

-

-

-

140 000

150 000

-

-

-

-

-

-

-

37 500

Unga värdar på småskaliga besöksmål

-

-

100 000

-

-

-

Utveckling av seminarieserier

-

-

-

250 000

-

-

Varvsspelen

-

-

-

100 000

100 000

-

Vi byter skulpturer med varandra

-

-

-

50 000

-

-

Vidareutveckling av seminarieverksamhet
2015–2017
Ökad strategisk kultursamverkan Fyrbodal

-

-

-

-

-

340 000

-

250 000

-

-

-

-
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EN LEDANDE KUNSKAPSREGION – SLUTREDOVISADE PROJEKT
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)
Green Innovation - unga på landsbygden – 450 tkr av totalt 2 268 593 kr
(Projektperiod: 2018-08-01 – 2019-08-01) - (RUN-medel från 2018) - Projektet är förlängt på grund av Corona och pågår även under år 2020.
Drivhuset vid Högskolan Väst ville genom projektet bidra till att utveckla landsbygdskommunerna genom att ta vara på unga människor på landsbygden som bär på en
idé eller unga entreprenörer som har tagit över verksamheten från sina föräldrar.
Projektet ”Green Innovation – unga på landsbygden” syfte var att skapa nya hållbara och livskraftiga företag, fler arbetstillfällen och en mer blomstrande landsbygd samt
att lyfta de gröna näringarna och utveckla kommunerna i området så att fler kunde tänka sig att starta företag. Syftet var också att skapa en naturliga brygga mellan de
gröna näringarna och Högskolan Väst, vilket skulle medföra att mer kompetens kan komma de gröna näringarna till nytta.
Projektet skulle åstadkomma detta genom att skapa nätverk mellan olika målgrupper, att möjliggöra kunskapsutbyte mellan studenter på Högskolan Väst och unga
personer på landsbygden, bedriva studiebesök hos befintliga företagare på landsbygden, skapa en mötesplats via sociala medier, genomföra ett digitalt
affärsutvecklingsprogram, arrangera en landsbygdsgala samt att skapa uppdrag från näringslivet genom Drivhuset8.
Efter projektet ska Drivhuset fortsätta att bidra till att utveckla landsbygdskommunerna då det behövs aktörer som stöttar unga människor på landsbygden. De ska få
hjälp att utveckla egna idéer eller stöd i att ta över verksamheten efter sina föräldrar. Detta ska fortsatt ske genom individuell vägledning samt
affärsutvecklingsutbildningar.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion

Förväntat resultat

Indikatorer 2020
Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter
Antal individer som får rådgivning

Kvinnor
40

Utfall

Män
40

Totalt
80

15

15

30

25

25

Antal företag som får rådgivning

5

Antal nya företag

3

Kvinnor
85

Män
57

Totalt
142

24

11

31

50

23

6

29

5

10

4

1

5

3

6

3

1

4

Innovatum Inkubator – löpande uppdragsavtal. 1 305 tkr av totalt 1 305 tkr
(Projektperiod 2020-01-01–2020-12-31)

2020 kännetecknades av pandemi i Inkubatorverksamheten och omställningen till det digitala är signifikant. Inkubatorn har anordnat Nordens största space
investment day (ett stort digitalt event) i vilket 105 investerare och 140 startups deltog. Eventet var delvis förinspelat och kombinerades med livesändning
från två studios, en i Stockholm och en i Trollhättan.
Under 2020 har inkubatorverksamheten besökt näringslivsenheterna runt om i Fyrbodal för att bygga relationer och förtroende. Detta år passerade Uddevalla Trollhättan
i antal affärscase i inkubatorn.
En affärscoach med hållbarhetsinriktning har rekryterats för att hjälpa start-ups utveckla hållbara affärsmodeller. Vi ser ett ökat intresse från investerare för denna typ av
bolag.
Innovatum inkubator samverkar med olika aktörer och driver olika typer av projekt;
Rural Innovation Stimulation är ett gränsöverskridande projektinitiativ mellan Fyrbodal och Östfold som syftar till att överbrygga utmaningarna för utveckling av
innovation genom start-ups utanför storstadsområden.
Space Success för West Sweden är ett projekt som fokuserar på framtida utmaningar vad gäller säkerhet, klimat och naturresurser inom teknikområdet rymd.
VINK är ett samverkansprojekt mellan inkubatorerna i Västra Götaland som tillsammans med inkubatorföretagen utvecklar och testar en samverkansmodell.
Utöver projektsamverkan sker samverkan med Almi, Västra Götalandsregionen, Nyföretagarcentrum, Sotenäs Symbioscenter, Kristineberg Center, Wargön Innovation,
Högskolan Väst och Drivhuset, näringslivsutvecklarna i Fyrbodal m.fl.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2020
Antal nya företag

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
2
4

Totalt*
6

Utfall
Kvinnor
5

Män
13

Totalt*
18

Antal företag vars idéer som
utvärderas

-

-

40

36

49

85

Antal företag verksamma i
Inkubatorn

6

19

15

13

35

48
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Antal företag som får
finansiering (idéer).
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter

-

-

8

5

9

14

100

100

200

408

1015

1423

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)
Affärs- och företagsutveckling Fyrbodal, Almi. 1 500 tkr av totalt 1 500 tkr
(Projektperiod 2019-01-15 – 2021-01-14 med eventuell förlängning 12+12 månader)
Avtalet handlar om att samla arbetet som genomförs i Fyrbodal inom affärs- och företagsutveckling inom en aktörs ansvar för att stärka systemet och skapa en
långsiktighet i arbetet. De tjänster som erbjuds små och medelstora företag inom avtalet är följande:
1. Distribuerad affärs- och företagsutveckling
2. Akut rådgivning till små företag i ekonomisk kris
3. Rådgivning till små företag som står inför generationsskifte
4. Temaseminarium för nystartade och befintliga företag
5. Matchning av idéer och team
6. Innovationshandledning
Avtalet har förlängts och löper på under 2021.

Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2020
Antal individer i
entreprenörsfrämjande
aktiviteter
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter
Antal individer som får
rådgivning
Antal företag som får rådgivning

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
-

Totalt*
170

Utfall
Kvinnor
-

Män
-

Totalt*
80

-

-

196

-

-

946

-

-

200

180

188

368

-

-

204

-

-

323

Antal företag som utvecklar
produkter

-

-

30

-

-

29

Antal nya företag

-

-

108

79

46

125

Catalyst - för smart och hållbar industri, IUC Väst - 400 000 kr av totalt 8 752 270 kr
(Projektperiod 2019-01-01-2020-12-31)
Projektet Catalyst fokuserar på hållbar produktion och kunskapslyft inom industrin och ska skapa synergieffekter mellan pågående projekt och verksamheter. Detta för
att säkerställa att inflödet av behov, förbättrings- och utvecklingsprojekt från företagen i regionen fångas upp av de gemensamma industriella innovations- utvecklingsoch forskningsarenor. Projektet ska bidra till kunskapskapande och kompetenshöjning bland små och medelstora tillverkande företag i Fyrbodal.
Projektets anpassning efter pandemiutbrottet har kännetecknats av mycket planering och genomförande av aktiviteter digitalt. Detta har gjort det möjligt att hitta fler
mötestider utefter det enskilda företagets behov.
Projektet har utvärderats av SWECO och deras samlade bedömning är att projektet har genomförts enligt plan och på ett väl fungerande sätt av en driven och engagerad
projektgrupp som gemensamt lyckats hantera såväl strategiska utmaningar i projektets utformning som operativa utmaningar, allra främst omställningen till distansarbete
och ett digitalt arbetssätt som en följd av Covid-19 pandemin. När det gäller bedömningen av projektets resultat avseende projektets övergripande mål, syfte och
förväntade långsiktiga effekter är de svårare att bedöma då det finns diskrepanser mellan olika syftes- och målformuleringar. Sweco anser därför att projektet ska
bedömas utifrån det regeringsuppdrag och långsiktiga effekter som ligger till grund projektet. Där bedömer Sweco att projektet långsiktigt har bidragit till att;
-

Stärka det regionala företagsfrämjande- och innovationsfrämjande systemet genom att etablera nya samverkansytor, fördjupa samverkan och skapa synergier
mellan olika aktörer
Stärkta förutsättningarna för FoU-samverkan
Öka intresset för strategiskt utvecklingsarbete inom små och medelstora företag
Stärka mottagarkapaciteten och beställarkompetensen hos företagen när det gäller externt kunskapsstöd och rådgivning.

Projektet har främst samverkat med projekt och verksamheter inom IUC/IDC men även med Almi och Connect Väst. Den största utmaningen i projektet har varit att
arbeta med hållbarhetsfrågan ute på företagen. Grundkunskaperna har varit för låga för att kunna ta emot de erbjudanden som projektet har erbjudit. Projektet har därför
även erbjudit kompetensutveckling i ämnet.
Projektet kommer att drivas vidare med IDC Sweden som projektägare. Projektet heter Catalyst – för smart och hållbar industri. Projektet pågår till och med 2022-04-30
och finansieras av europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF). Fyrbodals geografi omfattas av projektet.
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Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2019–2020
Antal företag som får finansiering

Kvinnor
-

Förväntat resultat
Män
Totalt
15

Antal företag som utvecklar produkter

-

-

20

Antal företag som får rådgivning

-

-

75

Utfall
Kvinnor

Män

Totalt
17
4

-

-

75

Antal företag som nås av erbjudandet

150

196

Antal behovsinventeringar som
genomförs
Antal företag som genomgår en
företagsanalys
Antal företag som genomgår en
fördjupningsanalys
Antal företag som utvecklar sina
affärsmodeller till att bli mer cirkulära
Antal företag som genomför
förbättringsarbete och effektiviserar
sin verksamhet
Antal företag som genomgår
innovationshjälpen
Antal företag som kanaliseras till
andra projekt och eller
innovationsmiljöer och institut
Kvalitativt mål:
Att bidra till ett ökat inflöde av
studenter från näringslivet till
Högskolan Västs utbildningar

180

196

75

75

50

59

20

11

50

45

10

0

40

40

Fördjupat
samarbete
med
Högskolan
Väst har
etablerats
under
projektperiod
en och ett par
företag har
under
pandemiperio
den och vid
kortidspermitt
eringar
deltagit vid
utbildningsins
atser hos HV.

Förstudie för innovationsplattformen för marina livsmedel och marin bioteknik - 200 tkr av totalt 1 milj. kr
(Projektperiod 2019-11-01–2020-10-31)
Förstudiens syfte och mål var att undersöka förutsättningarna att stödja och främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag inom de blå
näringarna marina livsmedel och marin bioteknik genom att knyta ihop tidigare initiativ med starka näringslivsaktörer, innovativa bolag och innovationssystemet samt
etableringsorganisationer i en Triple Helix-samverkan för att ta fram underlag för ett större genomförandeprojekt.
Indikatorerna i förstudien har uppnåtts och en ansökan till ett större genomförandeprojekt har utformats.

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)
Innovatum Projektarena – löpande uppdragsavtal 1 595 tkr av totalt 1 595 tkr.
(Projektperiod 2020-01-01–2020-12-31)
I en miljö som präglas av innovation och samverkan där kompetenser, teknik och affärsmodeller utvecklas, identifierar Innovatum behov hos nya och befintliga företag,
konkretiserar och förverkligar satsningar. Innovatum är ett utvecklingscentrum där de förutsättningar skapas för att utveckla teknik och kompetens som stärker
konkurrenskraften hos entreprenörer och företag i regionen.
På Innovatums projektarena genereras samverkansprojekt med företag, samhälle och utbildningsväsende utifrån utvecklingsplattformen inom fokusområdena; hållbara
transporter, hållbar produktion, förnybar energi, maritima samt kreativa näringar. Innovatums roll i en ”Triple Helix”-modell är att sammanföra akademi, näringsliv och
offentliga aktörer. Detta leder till värdefulla synergier, innovativa forskningsmiljöer och snabba beslutsprocesser.
Under 2020 har Innovatum bedrivit ett internt strategiarbete för att verksamheten bättre ska kunna möta de utpekade områdena i den nya regionala utvecklingsstrategin.
Fokusområdena är utbytta till utmaningsområdena; hållbar industri, bioekonomi (maritima och skogliga). Industriell teknik kommer för Innovatum att vara den röda
tråden som skapar synergier och tillämpning branschöverskridande. Inom området finns stora behov av transformation för att kunna utveckla och bibehålla regionens
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företag. Industrialiseringen och cirkulära affärsmodeller är nyckeln för att utveckla nya branscher och få dessa att ersätta fossilbaserade material och ej hållbart
producerade produkter.
Under hösten flyttade Innovatums verksamhet in i nya lokaler. Den nya lokalen möjliggör att verksamhetsgrenarna Startup och Projektarena kommer fysiskt närmare
varandra vilket förhoppningsvis kommer att leda till flera goda effekter framåt.
Under 2020 har ett drygt 50-tal företag varit aktiva i nätverk som drivs och organiseras av Innovatum. Nätverken är Flexibel Automation, Underhållschef i Väst, Effektiv
Volymproduktion samt Produktionstekniskt centrum.
Projektet Framtidens fabrik har fortskridit. En testbädd för SMF och storföretag för att de ska ta klivet till en mer automatiserad och digitalt uppkopplad tillverkning.
Sedan 2020 är Innovatum en nationell nod för klustret Aerospace Cluster Sweden tillsammans med Linköping och Luleå.
I november beviljade Västra Götalandsregionen 21 milj. kr till projektet Springboard etapp 1. Ambitionen är att skapa förutsättningar för utveckling av nya
tillverkningsmetoder som bland annat kan möjliggöra lättare flygplan, nya framdrivningssystem och användande av förnybara bränslen. En möjlighet för Sverige att ta
en större roll i utvecklingen av framtidens fossilfria flyg.
Projektet Tillverka i Trä löper på. Målsättningen är att etablera ett kluster /kompetenscentrum i Västra Götaland för ett ökat industriellt byggande i trä. Innovatum har
stöttat miljön i Steneby med att påbörja etableringen av en testbädd för innovativ robotassisterad inredningstillverkning.
Projektet Bio Economy Regions in Scandinavia är ett samverkansprojekt där Fyrbodals kommunalförbund är en part. Projektet ska stötta framtagningen av en skoglig
strategi för regionen samt knyta ihop satsningar som görs i Värmland, Dalarna och i Norge. Även Wargön Innovation kommer in i detta projekt med sin kompetens och
infrastruktur.
Projektet Blå mat – centrum för framtidens sjömat blev godkänt i slutet på året. En nationell satsning inom marina livsmedel där Kungliga Tekniska Högskolan är
projektägare och Innovatum tillsammans med GU är huvudparter. 70 olika parter är knutna till projektet och därigenom stora delar av livsmedelsindustrin. Den största
satsningen hittills på svensk sjömat med en finansiering på 48 milj. kr från det statliga forskningsområdet Formas. Syftet med satsningen är att ta vara på den enorma
potential som finns i produktion av näringsriktig mat från svenska vatten och därmed göra Sverige till en ledande producent av hållbar sjömat.
Innovatum är involverade i den stora satsningen kopplat till Sotenäs och Quality Salmon. Innovatum har jobbat nära Position Väst och Sotenäs kommun.
Under 2020 har Innovatum drivit projekt som stöttar utbyggnaden av laddinfrastruktur. Ett område där utbyggnadstakten behöver öka väsentligt för att nå målen om
fossilfria transporter till 2050. Här spelar Energikontor Väst som är en del av Innovatum en viktig roll.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2020
Antal privata och/eller offentliga företag och
organisationer som samverkar

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
150

Kvinnor
-

Utfall
Män
Totalt
309

Antal projektidéer som utvärderas

-

-

50

-

-

44

Ackumulerad projektvolym på årsbasis

-

-

150

-

-

112 MSWK

Antal kronor i FoU-resurser

-

-

110 MSEK

-

-

80 MSEK

Antal kronor i FoI-resurser

-

-

25 MSEK

-

-

32 MSEK

Antal innovations- och demonstrationsprojekt
(avser projektriggningar och nya projekt)
Antal test- och demonstrationsanläggningar

-

-

8

-

-

38

-

-

2

-

-

2

Antal nystartade inkubatorföretag som deltar i
utvecklingsprojekt

-

-

5

-

-

6

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION - PÅGÅENDE PROJEKT
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)
Entreprenörsbryggan, Drivhuset - 2 400 000 kr av totalt 4 800 000 kr (800 000 kr år 2020, 800 000 kr år 2021, 800 000 kr år 2022.)
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30)
Projektet ska bygga upp en ny samverkansmodell och arbetssätt där organisationerna vävs samman på ett naturligt sätt. En röd tråd för entreprenörskap skapas, från
grundskolan till vuxen ålder. Målet med projektet är att lyfta entreprenörskapet i Fyrbodal och att skapa en brygga mellan Ung Företagsamhet, Drivhuset och
Nyföretagarcentrum. Bryggan ska tydliggöra vad respektive organisation kan erbjuda till olika målgrupper. De aktiviteter som ska genomföras i projektet är;’
−
−
−
−

Söka upp företag som vill vara med i hacksen och eller vara mentorer för UF-företagarna.
Genomföra Hacksen och Kickouterna. Genomföra utbildningar med lärare och organisationernas medarbetare.
Drivhuset och Nyföretagarcentrum medverkar i UF-mässan.
Genomföra rådgivningar med de elever som driver UF-företag.

Unga möjligheter - Ung Företagsamhet - 1 500 tkr av totalt 3 500 tkr
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-06-30) - (RUN-medel från 2019)
Projektet ska stärka och utbilda lärare och elever i innovation och hållbart entreprenörskap samt ledarskap. Det ska bidra till ett ökat samarbete mellan skola näringsliv
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och att fler företag hållbara företag startas i regionen. Ett större fokus ska läggas på de yrkesförberedande programmen där det finns en stark koppling till näringslivet.
Projektet ska leda till att eleverna som deltar får tillgång till ett stort kontaktnät och till en kvalificerad rådgivare som är verksam inom näringslivet. Det lokala
näringslivet ska synliggöras.
500 personer ska delta i entreprenörsfrämjande aktiviteter,
340 personer ska delta i kompetenshöjande aktiviteter,
300 personer ska få rådgivning,
29 privata och eller offentliga företag och organisationer ska samverka,
1 ny metod, 1 nytt verktyg och nya arbetssätt ska utvecklas,
10 spridningsaktiviteter ska genomföras i Fyrbodals kommuner.

Ung Drive Fyrbodal – Ung Drive AB - 1 052 000 kr av totalt 2 104 000 kr. (243 750 år 2020, 375 000 kr år 2021, 433 250 kr år 2022.)
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2022-12-31)
Projektet UngDrive Fyrbodal syftar till att under 3 pilotår implementera och framtidssäkra fortsatt drift av UngDrive-konceptets två delar i Fyrbodalsområdet. Projektet
är indelat i två delar. En som handlar om att skapa en röd tråd för metoder och projekt inom området entreprenörskap som riktar sig till barn och ungdomar 0-16 år och
en som handlar om att erbjuda entreprenörsutbildning till ungdomar under sommarlovet.
Delinsats 1: UngDrive – Företagsformen för barn och ungdomar (0-16 år).
1. Skapa ett kitt, eller en röd tråd, till befintliga (men kommer även ge upphov till nya) metoder och projekt som görs inom entreprenörskap riktat till barn och ungdomar
0-16 år.
2. Göra företagande till ett tydligt alternativ till traditionella helg-, ferie- och sommarjobb.
3. Skapa en grogrund av unga entreprenörer i Fyrbodal i en skala som aldrig tidigare existerat vilka kommer vilja medverka i fortsatta entreprenörsinsatser längre upp i
åldrarna.
Delinsats 2: UngDrive Academy – Sveriges största och mest populära entreprenörsutbildning på sommarlovet (15-18 år).
1. Utgöra regionens mest attraktiva entreprenörskapsutbildning, mötesplats och acceleratorprogram på sommarlovet för unga entreprenörer 15-18 år.
2. Lyfta kunskapsnivån och handgripligen utbilda deltagande entreprenörer i framförallt sälj och marknadsföring, självledarskap samt projektledning.
3. Öka kvalitén på och volymen av elever som vill genomgå UF-konceptet under sin gymnasietid, och därmed även antalet elever som fortsätter upp i Drivhusets och
liknande insatser.
4. Mobilisera etablerade entreprenörer och inspirera ungdomar på samtliga högstadie- och gymnasieskolor till eget företagande.
5. Fungera som ett tydligt alternativ till sommarjobb.

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2)
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)
Maritim Utveckling i Bohuslän 2.0, Lysekils kommun – 854 tkr + 150 tkr av totalt 2 700 tkr
(Projektperiod 2020-01-01-2021-06-30) - (Två beslut har fattats för att medfinansiera projektet)
Projektet ska stärka företags professionalitet, hållbarhet och innovationskraft vilket ökar viljan att utvecklas och bidra till hållbar tillväxt i Bohuslän. Inom ramen för
projektet ska en ett varaktigt samarbete mellan minst fyra lokala företagsarenor etableras. 150 företag ska få ta del av coaching som i sin tur leder till ökad sysselsättning
och tillväxt. Respektive arena utvecklas efter behov och vad som är möjligt på hemmaplan men arbetssätten som ska tillämpas på arenorna utvecklas gemensamt.
Projektet har tillsatt en styrgrupp i vilken Fyrbodals kommunalförbund har en representant.

Affärs- och tekniktransformation - Connect Väst - 2 550 000 SEK av totalt 5 100 000 SEK (850 000 kr år 2020, 850 000 kr 2021 och 850 000
kr 2022)
(Projektperiod 2020-01-01—2022-12-31)
Syftet med projektet är att uppnå hållbar tillväxt över tid för små och medelstora företag i Fyrbodals styrkeområden genom att ge tillgång till specifika resurser,
skräddarsydda processer, nischtalang, bästa teknik och kapital för små och medelstora företag i Fyrbodal. Målet är att bidra med utveckling till hela företaget dvs att affären
och produkt/processer kopplas ihop. De aktiviteter som ska genomföras i projektet är;
-

Utveckla en ny process som kombinera affärsutveckling med process- och industriutvecklande insatser.
Utveckla nya lokala mötearenor med fokus på affärsutveckling i kombination med teknikkunskap inom utvecklingsområden som påverkar morgondagens affärer.
Företagen kommer att kontaktas och erbjudas ett kostnadsfritt personligt möte på två timmar under vilket analysen genomförs.
Att erbjuda lokala mötesplatser för små och medelstora företag i Fyrbodal som stärker företagens konkurrenskraft inför morgondagens affärer.

Medarbetarövertagande vid ägarskifte - Coompanion Fyrbodal - 2 225 000 SEK av totalt 4 500 000 SEK (750 000 kr år 2020, 750 000 kr
2021, 750 000 kr 2022)
(Projektperiod 2020-01-01—2022-12-31)
Syftet med projektet är att skapa möjligheter för medarbetare att få kunskap om hur ett övertagande går till genom coachande insatser. Det övergripande målet är att
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bevara företag och de arbetstillfällen och service som annars riskerar försvinna inom besöksnäring, handel, gröna och blå näringar, livsmedel och industri samt kreativa
och kulturella näringar. De aktiviteter som ska genomföras inom projektet är:
-

Framtagande av relevant statistik.
Samverkansmöten med kommunerna.
Styrgruppsmöten.
Informationsinsatser, marknadsföringsinsatser och rekrytering.
Coachning till företagare och personal.
Bolagsvärdering.
Styrelseutbildning, ekonomiutbildning, arbetsrätt mm.
Utvärdering och spridning av resultat.
Framtagande av modell för ägarövertagande.

Kunskapslyft industri Fyrbodal, IUC Väst - 2 400 000 kr av totalt 9 552 000 kr (800 000 kr år 2020, 800 000 kr år 2021, 800 000 kr år 2022.)
(Projektperiod 2020-01-01—2022-12-31)
Projektet syftar till att stärka företagens konkurrenskraft genom att utveckla den befintliga kompetensen hos företagen. Utmaningar som projektet ska möta är;
−
−
−
−
−

Kompetensförsörjning, företag får inte tag på eller behåller rätt kompetens.
Ägarskifte, företag läggs ner på grund av ointresse hos investerare och nästkommande generation.
Ny teknik, företagen hänger inte med i den snabba förändringstakten.
Hitta finansiering, företagen hittar inte rätt i stödsystemen som finns för att främja innovation.
Öka effektiviteten, företagen har mycket att göra men har låga marginaler.

Det övergripande målet med projektet är att framtidssäkra industrin i hela Fyrbodal. Konkurrenskraften och attraktiviteten ska öka genom att knyta samman forskning
och utveckling till SME samt genom att stärka samarbetet mellan aktörerna och kommunerna.
De aktiviteter som ska anordnas inom projektet är nätverksträffar, utbildningar och fokusgrupper.

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)
Innovationsmiljö för hållbara material - Wargön Innovation AB - 450 tkr av totalt 22 Mkr
(Projektperiod 2019-10-01-2023-01-31)
Wargön Innovation är en aktör i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi genom sitt fokus på stöd till utveckling av hållbara material. Det finns stora behov av en
transformation till biobaserad cirkulär ekonomi för regionens små och medelstora företag för att vara konkurrenskraftiga in i framtiden. Projektet ska leda till att Wargön
Innovation blir en väletablerad aktör i innovationssystemet och vara med och bidra till omställningen i samhället. Lokalt har Wargön Innovation även en stor betydelse
för utvecklingen av Wargöns Innovations- och industripark.
Syftet med projektet är också att kunna erbjuda en attraktiv infrastruktur för små och medelstora företag och start-ups.
Under projektets gång ska 80 företag ha nåtts av projektet varav 20 av dem ska ha genomgått en fördjupad dialog/analys avseende transformation till bioekonomi. 12 nya
produkter ska ha introducerats på marknaden. 6 Start-Ups ska ha utvecklat koldioxidsnåla materialinnovationer med stöd av Wargön Innovations innovationsmiljö.
Wargön Innovation ska ha etablerat samverkan med 12 parter i forma av branschföreträdare, akademi, institut och samhällsaktörer.

EN REGION FÖR ALLA – SLUTREDOVISADE PROJEKT
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)
Förstudie – Ett Dalsland i tillväxt (eDit) – 100 tkr av totalt 200 tkr
(Projektperiod: 2020-07 -10 - 2020-12-06)
eDit har varit verksamt i drygt två år. Verksamheten har i huvudsak bestått av två spår. Dels lokalt arrangerad kompetensutveckling för i första hand Dalslands näringsliv
och kommuner i form av kortare kurser och utbildningar. Dels olika arrangemang och event i syfte att stärka varumärket "Dalsland" och att ta tillvara Dalslands intressen
i sin vidaste bemärkelse. I eDit's verksamhet ligger även att hitta samverkansformer med privata och offentliga aktörer i det geografiska närområdet inom Fyrbodal och
VGR. Under de två åren av verksamhet fick man tydliga signaler om att Dalslandskommunerna, genom Fyrbodals kommunalförbund och VGR var villiga att stödja
eDlT's verksamhet ekonomiskt i framtiden.
För att Dalslandskommunerna skulle ge sitt stöd krävde de dock att eDit's roll, verksamhet och samverkan med kommunerna klarlades, då det för vissa aktiviteter har
uppfattats som oklart vad som är eDit's roll och vad som är kommunernas roll. De ville även se ett klarläggande av förankring, finansiering och målsättningar mm.
Kommunerna har skriftligt begärt dessa klarlägganden och föreslog att det skulle göras genom en förstudie.
Förstudiens syfte och mål har varit att utreda rollfördelning och ansvar mellan föreningen eDlT, Dalslandskommuner, företagarföreningar och företag. Samt att föreslå
möjliga framtidsvägar avseende organisering, ändamål, inriktning och finansiering.
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Resultatindikatorer:
En region för alla
Indikatorer 2020
Genomförda intervjuer - kommunledningar

Förväntat resultat
Kvinnor

Män

Utfall

Totalt*
15

Kvinnor
5

Män
9

Totalt
14

Genomförda intervjuer - Näringsliv och Företagarföreningar

25

9

15

24

Genförda intervjuer – VGR, Fyrbodal och Tillväxtverket

8

5

2

7

Genomförda intervjuer - övriga verksamheter och organisationer

5

2

3

5

Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)
Förstudie - Kompetenskluster i Dalsland (KiD) - 90 tkr (Slutredovisning av projektet saknas)
(Projektperiod: 2020-04-01-2020-09-30)
Färgelanda kommun i samarbete med Dalslands folkhögskola genomförde förstudien med syfte att ta fram ett förslag och beslutsunderlag för uppstart och drift av en
plattform för samverkan mellan aktörer inom kompetensförsörjning i Dalsland, Kompetenskluster i Dalsland - KiD.
Förstudien skulle resultera i följande:
- Förslag på en modell för ägarskap och finansiering av KiD - Kompetenskluster i Dalsland.
- Förslag på roll för KID i förhållande till företagarföreningar, lokala lärcentra, initiativ för campusetableringar och olika utbildningsaktörer.
- Förslag på verksamhetsområden och uppdrag, t ex: Olika modeller för flexibelt lärande i hela Dalsland, ex vuxenutbildning, YH, utbildningar på högskolenivå och
kompetensutveckling av näringslivs och offentlig sektors anställda. Etablera en inkubator för småföretagande inom besöksnäringen. Kompetensutvecklingsinsatser på
plats lokalt i företag ex utbildningar i entreprenörskap, affärs- och företagsutveckling i samverkan med Högskolan Väst, Chalmers eller andra partners.
- Förslag på genomförande av insatser med extern finansiering från ex Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH), Europeiska Socialfonden (ESF) och Interreg SverigeNorge.
Förstudien genomfördes genom att:
- Inventera av aktörer och initiativ inom området kompetensförsörjning, såsom Kommunakademin Väst, Position Väst, IUC, Högskolan Väst, eDit, Mötesplats Steneby,
Dalslands folkhögskola, Vuxenutbildningsnätverket, Campus Bäckefors, Gröna klustret i Nuntorp, privata utbildningsföretag m fl.
- Genomföra seminarier/workshops med aktörer för att identifiera intresse för samverkan, samordning, samhandling för att agera tillsammans etablera plattformar för
samverkan.
- Kartlägga initiativ och verksamheter som samlar in och analyserar kompetensförsörjningsbehov samt identifiering av behov som idag inte tillgodoses, ex "SYV för
företag".
- Genomföra seminarium forum för idéutveckling kring lokal kompetensförsörjning genom arbetskraftspool, genom att dela på nyckelkompetenser som marknadsföring,
IT, affärsjuridik osv.
- Genomföra seminarium med besöksnäringen i syfte att ta fram underlag för vilka insatser som skulle bidra till kompetensförsörjning för branschen och tillväxt genom
ökad omsättning i branschen.

EN REGION FÖR ALLA - PÅGÅENDE PROJEKT
Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)
Kraftledningar - 300 tkr av 9 333 tkr – (300 tkr 2018)
(Projektperiod: 2019-06-01 – 2021-12-31)
Kraftledningar är ett Interreg-projekt med Innovatum Science center som svensk projektägare och INSPIRIA Science center som norsk projektägare. Syftet med
projektet är att fler väljer att utbilda sig inom teknik och naturvetenskap och däri öka rekryteringsunderlaget för företagen i regionerna Fyrbodal och Østfold. Strategin är
att skapa och underhålla nätverk mellan aktörerna från skola och näringsliv i de olika kommunerna i Fyrbodal.
Projektet har 6 effektmål:
- Fler ungdomar väljer studier inom teknik-naturvetenskap.
- Fler ungdomar gör bättre/mer informerade val av studier/arbete- färre hoppar av sina studier.
- Fler lärare och studie-och yrkesvägledare har relevant omvärldskunskap om arbetslivet i regionen som de kan bruka i skolan med eleverna.
- Fler företag är engagerade i skolan.
- Etablerat nätverk mellan aktörer från skola och näringsliv finns och utvecklas.
- Science centers har en självklar roll som samordnare och drivande kraft i utvecklandet av arbetet med systemet mellan aktörer från skola och näringsliv
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Exempel på aktiviteter som projektet kommer att genomföra under 2,5 år är vandringsutställning, ungdomsforum på Science Centers, omvärldskunskap för lärare årskurs
4–6, framtagande av skolmaterial, nätverksträffar, virtuella företagsbesök, utställningar på science centers med inslag från företag och arbetsliv i Fyrbodal och Østfold.
Resultatindikatorer:
En region för alla
Indikatorer 2019–2020
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor
60
(90)

Män
60
(90)

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som
samverkar

Utfall

Totalt*
120
(180)

Kvinnor
60

Män
58

3

3
(4)
10
(30)

60
(90)

70
(120)

Totalt
118

19

15

34

Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)
Ökad egenförsörjning – ÖDE - Support Group Network - 1 073 200 kr av totalt 5 568 740 kr (488 tkr 2020, 585,2 tkr 2021)
(Projektperiod: 2020-03-01 – 2021-12-31)
Support Group Networks relation med nyanlända/utrikesfödda tillsammans med den framtagna samverkansmodellen erbjuder unika förutsättningar för utrikesfödda att
nå en ökad egenförsörjning.
Syftet med projektet är en ökad egenförsörjning för målgruppen utrikesfödda. Detta innebär att projektet kommer att vägleda och handleda målgruppen till lämpliga
utbildningsvägar, förbättra förutsättningarna för anställning/praktik eller att entreprenörer ges förutsättningar till att starta och driva hållbara företag.
Målet är att nå minst 200 individer i målgruppen där 70 personer är på god väg till eller har skapat en egenförsörjning.

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)
Fyrbo Turbo – Miljöbron – 675 tkr av totalt 1 350 tkr (337,5 tkr 2020, 337,5 tkr 2021)
(Projektperiod: 2020-04-01 – 2021-12-31)
Fyrbo Turbo syftar till att engagera fler företag och organisationer i nätverket i Fyrbodal i kompetensförsörjnings- och hållbarhetsinsatser för att bli en starkare och mer
resilient region.
Projektets övergripande mål är:
- att höja attraktiviteten och anställningsbarheten hos företag,
- att nå högre sysselsättningsgrad hos studenter genom värdefull erfarenhet, kunskap och tillgång till näringslivsnätverk samt
- att öka samverkan mellan kommuner, näringsliv, akademi och organisationer i kompetensförsörjningsfrågan samt i utvecklingen av hållbarhet inom
företagen.

Strategisk kompetensförsörjning Fyrbodal (kompetensplattform) - 5 000 tkr av 12 235 tkr (2 milj. 2019, 2 milj. 2020, 1 942 tkr ej
upparbetade medel)
(Projektperiod: 2019-02-01 – 2021-10-31)
Projektets huvudsyfte är att förse arbetslivet med rätt kompetens samt höja den generellt låga utbildningsnivån i Fyrbodalregionen. Strategin är att utveckla och förstärka
arbetsformer och strukturer för samverkan och samordning gällande kompetensförsörjning i Fyrbodal.
Syftet är också att motverka konsekvenserna av Coronapandemin som drabbat norra Bohuslän och särskilt Strömstad hårt på grund av pandemins konsekvenser för
framför allt handel och besöksnäring. Strategin är att långsiktigt förstärka arbetsformer och infrastrukturer för samverkan som bidrar till robust och hållbar
kompetensförsörjning och ett mer differentierat näringsliv i norra Bohuslän och hela delregionen.
Nedan redovisas sammanfattningsvis under respektive mål hur långt projektet kommit.
1. Framtagen samverkansmodell för kompetensförsörjningsarbetet i Fyrbodal.
Målet ska uppnås genom att vidareutveckla rutiner, metoder, avtal och rollfördelning i nätverk/kluster kopplat till Fyrbodals kommunalförbunds arbete gällande
kompetensförsörjning. Upparbeta tydligare strukturer för kommunikation mellan berörda nätverk/kluster.
Projektet har tagit fram uppdragsbeskrivningar, avsiktsförklaringar och samverkansavtal för nätverk och arbetsgrupper kopplat till kommunalförbundets arbete inom
utbildning- och kompetensförsörjning. Projektet har sammanfört olika nätverk och konstellationer för erfarenhetsutbyte, diskussioner och gemensamma aktiviteter.
Projektet har också varit delaktig och drivande i bildande av en nationell kompetensplattform för gröna näringar, där projektets processledare utsetts som ordförande.
2. En fungerande struktur för omvärldsbevakning, kommunikation och spridning av information inom kompetensförsörjningsområdet.
Målet ska uppnås genom framtagande av en kommunikationsplan för spridning av information gällande bland annat omvärldsbevakning, statistik och analys.
Arrangerat informationsmöten och seminarier.
Projektet har tagit fram en grafiks profil liksom en hashtag #Blomstrandesamverkan. Goda exempel läggs löpande ut på www.fyrbodal.se samt på förbundets sociala
kanaler. En kommunikationsstrategi har tagits fram. Ett nyhetsbrev ”Noterat” har tagits fram som skickats ut brett. En fördelning över vem som omvärldsbevakar vad
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och sprider informationen vidare till berörda har gjorts. En särskild satsning har gjorts gällande information om Corona pandemins effekter och tips för verksamheterna
gällande utbildningssektorn, branscher och företag. Arrangerat samt varit delaktig i genomförande av seminarier och informationsmöten både fysiskt och digitalt. Ett
flertal av seminarierna har spelats in vilket ökat möjligheten för deltagande.
3. En stödstruktur för hantering av projekt, förstudier och utredningar inom kompetensförsörjningsområdet.
Målet ska uppnås genom att sprida information om utlysningar och möjligheter till finansiering av projekt, förstudier och utredningar. Medverka till uppstart och
genomförande av projekt, förstudier och utredningar.
Projektet har via nätverksmöten, nyhetsbrev och mejl till berörda löpande informerat om utlysningar och möjligheter till finansiering av utredningar, förstudier och
projekt. Projektet har även bjudit in ESF för närmare information och dialog. Projektet har varit delaktig i framtagande, uppstart och processtöd till ett flertal
utredningar/förstudier/projekt.
4. Ett aktivt och engagerat delregionalt kompetensråd, Kompetensråd Fyrbodal (KRF).
Målet ska uppnås genom att vidareutveckla arbetsformer för och sammansättning av KRF kopplat till verksamheter, nätverk och projekt inom kompetensförsörjning.
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med
veckovisa digitala möten under våren och månadsvisa möten under hösten. Ordförande och sammankallande har även deltagit i regionala möten. Sammansättningen i
rådet har under 2019 setts över och en avsiktsförklaring har tagits fram som tecknats av respektive part vilket beskriver rådets uppgift, ansvar och mandat. Rådet som
även är referensgrupp för projektet.
5. En stödstruktur för lokalt kompetensförsörjningsarbete.
Målet ska uppnås genom att stimulera medlemskommunerna att ta fram strategier för kompetensförsörjning. Driva och delta i nätverk. Stödja kommunernas etablering
och utveckling av Lärcentra och Fritt sök. Verka för ökad samordning och samverkan mellan Validering Väst, vuxenutbildningsenheterna och Lärcentra.
Projektet har genom olika nätverk och arbetet i modul norra Bohuslän stimulerat till att kommunerna tar fram eller ser över sina kompetensförsörjningsplaner.
Projektet har administrerat 13 egna nätverk/branschråd, deltagit i 16 nätverk samt deltagit i 30 arbets-, referens-, lednings- och styrgrupper. Flertalet av dessa har ökat
mötesfrekvensen under perioden med anledning av Corona-pandemin.
En utredning har startats upp gällande samverkansavtal för gymnasiet och VUX för Fyrbodals 14 kommuner som ersättning för avtalet kring fritt sök till gymnasiet.
Projektet har varit stöd i arbetet med att utreda möjligheterna att starta upp ett lärcentrum i Dalsland samt norra Bohuslän. Samtliga 14 kommuner har blivit medlemmar i
Westum där ett ökat samarbete skett gällande utveckling av lärcentra där bl.a. kriterier för lärcentra i Fyrbodal har tagits fram.
Under fyra halvdagar samt en uppföljningsdag har Validering Väst genomfört en utbildning för att komma igång med Vård- och omsorgscollege nya metodmaterial.
Valideringsfrågan finns också på agendan i branschrådet hotell- och restaurang.
6. En stödstruktur för samverkan mellan arbetsliv och utbildning.
Målet ska uppnås genom insatser för ökad samverkan mellan arbetsliv och utbildning exempelvis bildande av branschråd/college, stöd till befintliga college,
praktiksamordning, kartläggning av kommunernas arbete med samverkan skola arbetsliv (SSA).
Projektet har varit facilitator i branschråden buss, bygg samt hotell & restaurang. Bildande av branschråd inom transport pågår samt dialog gällande gröna och maritima
näringar samt IT. Tillsammans med branschråden har marknadsföringsinsatser tagits fram i form av filmer, byggtävling och bussturné för att öka intresset för bristyrken
och för rekrytering av elever. En ökad samverkan har också skett kring snabbutbildning för vårdpersonal p.g.a. Corona-pandemin.
Projektet har haft nära samarbete med Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, Praktiksamordning Fyrbodal samt projektet Fullföljda studier och Vi-projektet.
Projektet Praktiksamordning Fyrbodal har fr.om. januari 2020 övergått till en verksamhet på kommunalförbundet, där även samordnad praktikanskaffning kommer att
ske. Kartläggning av kommunernas arbete med SSA har flyttats fram i tiden med anledning av Corona-pandemin.
7. Särskild satsning på kompetensförsörjning ur ett landsbygdsperspektiv
Målet ska uppnås genom att tillsammans med Landsbygdutvecklingsnätverket ta fram en sammanhållande strategi för kompetensförsörjning i landsbygder i Fyrbodal.
Vidareutveckla nätverkets arbetsformer för att formera ett Landsbygdutvecklingsråd. Verka för att en pilot kring konceptet Smarta byar startas upp. Fortsätta arbetet
med att skapa en collegeliknande struktur/branschråd för naturbaserade näringar.
Projektet har bildat ett landsbygdsutvecklarnätverk som konstaterat att ett landsbygdsråd ej är aktuellt i dagsläget. Frågorna behöver arbetas in i befintliga nätverk i
Fyrbodal. Projektet har utrett möjligheten att bilda ett college för gröna näringar vilket i dagsläget inte är aktuellt. I stället har ett nationellt kompetensråd inom det gröna
och naturbaserade näringslivet bildats där projektet varit en aktiv part. Projektet har arrangerat workshop och seminarier kring framgångsrikt
landsbygdsutvecklingsarbete fysiskt och digitalt. Projektet har även varit Företagarföreningen i Brålanda behjälplig med en ansökan till EU:s landsbygdsprogram.
8. Utöka utbildningsutbudet i norra Bohuslän, med fokus på Strömstad
Målet ska uppnås genom kartläggning av utbildningsbehov och utbud på kort, medellångt och långt perspektiv, utöka/förändra utbildningsutbud vid behov, ta fram
kompetensförsörjningsplaner samt samverka med berörda aktörer i norra Bohuslän samt Fyrbodalregionen.
Projektet har arrangerat en kick-off ”Kraftsamling norra Bohuslän” som start av det gemensamma arbetet i norra Bohuslän. Projektet har påbörjat enkätundersökning
gällande utbildningsbehov hos näringslivet och dialog med utbildningsanordnare gällande utbildningsutbud i Strömstad. Utökat utbildningsutbudet genom avtal med
Karlstads universitet om nya digitala utbildningar, samverkan med Folkhögskolan VGR kring utbildningar i naturbruk samt ökad satsning på validering i samverkan med
Validering Väst. En översyn av kompetensförsörjningsplan för Strömstads kommun har påbörjats. Bildat en ny nod för samverkan kring regional yrkesutbildning i norra
Bohuslän.
9. Säkerställa en infrastruktur för vuxnas lärande som ex. lärcentra/kompetenscentra
Målet ska uppnås genom att bygga infrastruktur för vuxnas lärande som ex. Lärcentra/ kompetenscentra. Samverka med berörda aktörer i norra Bohuslän
och Fyrbodalregionen.
Projektet har varit delaktig i ansökan om medel för etablering av ett omställningskontor med anledning av effekterna av Corona-pandemin i norra Bohuslän och
Dalsland. Ett lärcentrum för grundskolelärarprogrammet med inriktning förskoleklass och årskurs 1–3 med start ht 2021 kommer att bildas.
10. Få in fler människor, i synnerhet de som blivit av med sina jobb pga. Corona-pandemin, i studier.
Målet ska uppnås genom aktiviteter som öka intresset för att studera samt aktiviteter som synliggör möjligheter till studier. Samverka med AF, Socialtjänst, VUX och
AME samt berörda aktörer i norra Bohuslän i syfte att få fler i arbete eller studier.
En ny ingång på Strömstads kommuns hemsida ”Kraftsamling” har skapats. Digitala jobbsökarmåndagar samt jobb och studie-sökartisdag har arrangerats i samverkan
med berörda aktörer. KAA-satsning med koppling till Vi-projektet. Nyhetsbrev och inlägg sociala medier sker löpande. Samverkan med Strömstadakademi har inletts.
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Resultatindikatorer: (Förväntade resultat är för åren 2019–2021)
En region för alla
Indikatorer 2019 - 2020
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter
Antal individer i en valideringsprocess
Antal individer som får praktik eller ferieplatser
Antal företag och organisationer som arbetar med
kompetensförsörjning
Ny metod, verktyg, arbetssätt
Privata och offentliga organisationer som samverkar

Förväntat resultat 2019–2021
Kvinnor
Män
Totalt
30
20
50
10
(20)
5
(10)
400

10
(20)
5
(10)
300

20
(40)
10
(20)
50

Kvinnor
78

Utfall 2020
Män
Totalt
42
120

19

8

27

0

0

0

815

366

164

6
200

200

¨6

50

453

291

180

4

313

141

24

7

940

444

22

Egna indikatorer
Medverkat i uppstart av projekt/förstudier/utredningar
Antal arrangerade seminarier/informationsmöten

300

200

Tagit fram/uppdaterat samverkansavtal gällande
nätverk/kluster
Antal nätverkskonstellationer som samverkar
Antal bildade delregionala branschråd
Antal nätverk, styr-, referens- och arbetsgrupper

4

6

5

9

15
300

15
200

3
20

24
842

23
547

4
63

Antal process- och dialogbesök i Fyrbodals kommuner

30

20

14

49

40

44

Antal möten Kompetensråd Fyrbodal (KRF)

15

15

8

24

23

24

Förstudie: Utveckling av konceptet Möjligheternas värld - Teknikcollege - 200 tkr
(Projektperiod: 2019-11-01 – 2021-06-30)
Förstudiens syfte är att utreda en mer robust affärsmodell för att säkra en långsiktigt hållbar finansiering av konceptet Möjligheternas Värld, med målet att kunna erbjuda
en för Fyrbodal anpassad och finansierad modell för Möjligheternas värld.
Förstudien ska bland annat genomföra en enkätundersökning bland pedagogisk personal och elever för att utveckla konceptet i rätt riktning, utreda möjligheterna till
finansiering från näringslivet i tillägg till offentlig finansiering samt att utveckla ambassadörsutbildningen och hålla dessa på flera skolor för att öka engagemanget. I
utredningen ska även bemanning och organisering av Teknikcollege Fyrbodal ingå som en del i genomförandet av möjligheternas värld.
En förlängning av förstudien har beviljats tom 2021-06-30 med anledning av ny processledare rekryterats till teknikcollege under 2020.
Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv

Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)
Processtöd fullföljda studier - 2 400 tkr av totalt 4 710 tkr (1 200 tkr 2020, 250 tkr 2021 och 950 tkr 2022)
(Projektperiod: 2020-06-01 – 2022-12-31)
Projektets syfte är att öka andelen unga som fullföljer sina grundskolestudier med betyg som ger behörighet till gymnasieskolans nationella program samt att färre unga
hoppar av grundskolan.
Projektets mål är att minst 10 skolenheter deltar, ökad skolnärvaro följs upp varje termin och enhet samt att ökad behörighet till gymnasiet följs upp varje termin och
enhet.
Mål på organisationsnivå är att skolan ska utveckla sitt främjande, förebyggande och åtgärdande arbete kring elever som riskerar att inte fullfölja sina studier på
grundskolenivå. Målen är att öka andelen elever med behörighet till gymnasieskolans nationella program samt att öka skolnärvaron bland eleverna.
Mål på individnivå är att elever som deltar i utvecklingsarbetet ska få en stärkt skolanknytning och därmed bli behöriga till gymnasiets nationella program. Elever som
deltar i utvecklingsarbetet ska öka sin måluppfyllelse och i förlängningen nå minst 8 betyg inklusive kärnämnena/nå kursmålen i ämnena samt öka sin närvaro och sitt
aktiva deltagande i skolan.

Kommunakademin Väst – 750 tkr av totalt 1 500 tkr - ej upparbetade medel från tidigare programperioder.
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31)
Samverkansavtalet mellan Högskolan Väst och Fyrbodals Kommunalförbund trädde i kraft den 1 januari 2018 och förlängs med ett år i taget om ingen av parterna
skriftligen säger upp det. KAV är en samverkansarena för att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals
kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
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I februari månad 2020 genomfördes en självutvärdering. Både ledningsrådet och styrgruppen såg ett behov av att tydliggöra mål/vision samt organisering av
samverkansytan. En ny verksamhetsledare började i maj och en del av dennes uppdrag har varit att arbeta med att utveckla en gemensam sådan för ökad handlingskraft
och effektivitet.
Under året har Institutionen för Hälsovetenskap påbörjat arbetet med tillsättandet av en kommundoktorand. Doktorander kopplade till näringslivet är vanligt
förekommande men kommundoktorander är desto ovanligare.
De projekt som påbörjades under 2019 slutredovisades via en digital konferens i november. Ett samverkansprojekt mellan Högskolan Väst, Uddevalla kommun och
Sotenäs kommun hade som syfte att identifiera och kartlägga skolans utmaningar och behov samt att initiera diskussioner om samverkansstrategier,
kompetensförsörjning och utbildningsinsatser för framtidens skola. De två kommuner som valdes ut är exempel på en större och en mindre kommun i Fyrbodalområdet,
men studien är relevant och applicerbar för alla kommuner med liknande förutsättningar. Genom projektet/utbildningsinsats ”Bygglovets svåra frågor” medverkade
bygglovshandläggare från Orust, Vänersborg, Tanum, Dals Ed, Färgelanda, Sotenäs och Munkedal. Efter godkänd examination fanns möjlighet att erhålla tre
högskolepoäng.
Ett annat projekt har medverkat till en större kontaktyta inom ramen för Information, kommunikation, teknik (IKT) och digitaliseringsfrågor. Ytterligare ett av projekten
har arbetat med att stärka förståelsen för betydelsen av arbetsintegrerat lärande (AIL) vid Högskolan Väst och i relation till små och medelstora företag (SME).
Deltagande organisationer där var Trollhättan stad, Högskolan Väst, City Trollhättan, ALMI, E-handelsföreningen, Studentkåren Högskolan Väst och Miljöbron.
Under året har rekrytering och bemanning skett av projektorganisationen för ”Ökad högskoleövergång i Fyrbodal”.

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - SLUTREDOVISADE PROJEKT
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)
Tur & Retur – hållbara resor mellan land och stad – 300 tkr av totalt 3 200 tkr
(Projektperiod: 2018-11-01 – 2020-10-31)
I pilotprojektet Tur & Retur har Orust som typisk pendlings- och turistkommun samt Dals Långed, som mindre tätort valts ut för undersökningar av resbehov och för att
testa tjänster som bildelning, cykeltjänster, tjänster knutna till pendelparkering mm. Sådana försök görs alltmer i Sverige och internationellt men enbart i stadsområden
inte på landsbygder. Fyrbodals pilotprojekt är ett av de första i sitt slag. Målet har varit att undersöka hur en ökad tillgänglighet till service, arbete och fritidsaktiviteter
för invånare på landsbygder, ökade möjligheter att kunna komplettera eller ersätta resande med egen bil med annat kan ske. Medverkat har Fyrbodals kommunalförbund,
Orust kommun, Dalslands miljö- och energiförbund, Västra Götalandsregionen, företag, organisationer och enskilda personer gjort. Under 2019 och 2020 har tester,
utvärdering och spridning av erfarenheterna gjorts.Trots Corona har samtliga mål uppfyllts men vissa satsningar har ändrats. T ex har ett arbete kring att etablera
Grannskapskontor i kölvattnet av pandemin gjorts. Omfattande enkät och intervjuundersökningar och dialog med pendlare och andra har gjorts och engagemanget har
varit stort för frågorna. Tester på olika mobilitetslösningar med lyckade resultat är: Mobil cykelverkstad; Lån av elcyklar på landsbygd; Cykelpool på landsbygd;
Samåkningsapp. Projektet Tur&Retur är dock bara en början och flertalet av satsningarna inom projektet kommer leva vidare och utvecklats framåt. Genom att skapa
samarbeten mellan företag, ideella organisationer och offentlig sektor har mobilitetslösningar som svarar mot olika aktörers behov skapats vilka ingendera part ensam
hade kunnat etablera. Sammantaget visar projektet på potentialen att som ett komplement till kollektivtrafik etablera alternativa mobilitetslösningar som mikromobilitet
(ex. cykel och elcykel), delningsekonomi (ex. samåkning, cykelpool) samt ökad tillgänglighet för att slippa resa (ex. Grannskapskontor och digital kunskap). Dessa kan
senare kombineras till ett ekosystem av mobilitetstjänster som tillsammans skapar en hållbar mobilitet Satsningen har väckt stort intresse och bland annat resulterat i att
ett tiotal forskare vill fördjupa kunskaperna och etablera ett större forskningsprojekt kring hållbar mobilitet på landsbygd utifrån erfarenheterna i Tur och Retur. En
ansökan för detta bereds för närvarande på Energimyndigheten.

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)
Affärsdriven miljöutveckling – 450 tkr
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2020-12-31)
Affärsdriven miljöutveckling ska medverka till att både miljönytta och näringslivsutveckling åstadkoms genom att bl.a. sammanföra medlemskommunerna och
kommunala bolag med företag och akademi. Viktigt är också att medverka till att Fyrbodalområdets satsningar på området blir kända. Direktionen har valt tre fokus som
utgår från Fyrbodals styrkor och förutsättningar: ”Maritim utveckling”; ”Skoglig bioekonomi”; ”Fossilfria transporter”. Genom att sätta kommunalförbundets tid och
tillväxtmedel (miljömiljonen) in i projekt som återfinns inom de tre fokusområdena växlas miljömiljonens pengar upp med andra finansiärers medel. Förutom etablering
av projekt och uppväxling av den sk miljömiljonen har arbetet bl a också innefattat:
- Medverkan i arbetet för en skogsstrategi för Västra Götaland.
- Medverkan vid medlemskommuners miljöstrategiska arrangemang och möten.
- Medverkan i styrgrupp för Klimat 2030 Västra Götaland.
- Medverkan i styrgrupp för Svenskt Marintekniskt Forum.
- Genomförande av möten för Fyrbodals politiska styrgrupp för Affärsdriven miljöutveckling.
- Medverkan i Västra Götalandsregionens miljöstrategiska samverkansmöten.
-

Grön Tillväxt Trä/Rethinking Wood – 134 tkr av totalt 12 060 tkr
(Projektperiod: 2017-09-01 - 2020-11-30)
Fyrbodals kommunalförbund och Position Väst etablerade tillsammans med Svinesundskommittén och Östfold i Norge projekt Grön Tillväxt Trä som sedan blev
Rethinking Wood. Målsättningen var att öka kompetensen kring träbyggnation hos befintliga företag i Fyrbodal och Östfold samt hos byggherrar inklusive Fyrbodals
kommuner och kommunala bostads- och fastighetsbolag samt att attrahera nya företagsetableringar. Det gränsregionala samarbetet var centralt i projektet och den stora
erfarenheten av ffa massivträbyggande på norska sidan har varit värdefullt gränsregionalt mervärde för svensk sida. Under projektperioden har 12 av 14
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fyrbodalskommuner uppfört eller har långtgående planer på träbyggnation. Medverkan från privata företag har ökat markant under projektperioden.Över 300 unika
personer har deltagit vid ett eller flera work-shops/seminarier eller studiebesök. Samarbetet med Svinesundskommittén och norska parter har gett ovärderliga norska
erfarenheter till fyrbodalsaktörer och även gjort att arbetet väckt intresse utanför Fyrbodal. Position Väst har vidareutvecklat sitt värdeerbjudande inom trä. Det har
använts på mässor och vid etableringsärenden. I samarbete med Stenebyskolan, Innovatum, Borregard, GKN, IUC Väst m fl har en film producerats vilken används vid
marknadsföring och etableringsärenden.

Mötesplats Skog & Trä – 97 tkr av totalt 117 tkr, förstudie
(Projektperiod: 2020-01-01 - 2020-10-31)
Gröna klustret Nuntorp beviljades medel för förstudie om att etablera sig som mötesplats för skoglig utveckling för skogsägare och skogsmaskinföretag. Förstudien
genomfördes genom omvärldsundersökningar och möten tillsammans med företag och organisationer. Förstudien visade på ett behov hos skogsägare men också hos
företagarorganisationer, forskningutförare och myndighet för etablerandet av en neutral arena för skoglig utveckling.

Gröna Baljväxter – 150 tkr av totalt 300 tkr, förstudie
(Projektperiod 2019-01-01 – 2020-06-30)
En förstudie har genomförts av Gröna klustret Nuntorp, Agroväst, Innovatum, Rise, företag och organisationer för att se om potential, odlingsförutsättningar, tekniska
och affärsmässiga möjligheter finns för att etablera en satsning på odling, grönskörd och förädling av baljväxter i Västra Götaland och södra Värmland. Studien visade
på att det finns förutsättningar för att etablera ett genomförandeprojekt kring lokalt odlade och därefter grönskördade baljväxter. Ett sådant projekt har etablerats!
Förväntat resultat

En region där vi tar globalt ansvar

Indikatorer 2020
Antal företag som genomfört
miljöförbättrande insatser
Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar
Andel genomförda
innovationsupphandlingar
Antal nya metoder, verktyg och
arbetssätt
EGNA INDIKATORER
Antal personer i kompetenshöjande
insatser
Antal företag som får rådgivning och stöd

Kvinnor

Män

Utfall

Totalt
10

Kvinnor

Män

Totalt
21

40

55

3

7

9

11

300

345

20

80

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR - PÅGÅENDE PROJEKT

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)
Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)
Miljöbron – 200 tkr av totalt 2 771 620 kr
(Projektperiod 2020-07-02- 2021-01-31) Förlängt t om juni 2021.
15 små och medelstora företag inom de blå och gröna näringarna få stöd. 10 av företagen ska ha en koppling till maritim logistiksektor eller maritim
livsmedelsproduktion. Fem företag inom maritima logistiksektorn ska få delta i Miljöbrons åkallade trestegsprogram. Totalt 20 samverkansprojekt ska genomföras.
Minst fem företag inom gröna näringen ska delta i Booster (läs mer om konceptet undre projektinnehåll.) 40 studenter från Västra Götalands olika lärosäten ska
medverkan i de 20 samverkansprojekten.

Själaskjulen – dokumentation 52,5 tkr av total 130 tkr
(Projektperiod: 2019-05-01 - 2020-12-31) Förlängt t om 2021-10-31.
Själaskjulen är en satsning för att utforma unika vindskydd i anslutning till sjösystemet i Dalsland och Nordmarken. Med spektakulär design och konstnärlig kvalitet ska
vindskydden öka attraktiviteten i området och ge besökare möjlighet att övernatta i miljöer med höga naturvärden.
Vindskydden kommer att tillverkas i trä i en produktion där äldre hantverkstraditioner möter modern träbyggnadsteknik med digitala processer och verktyg. Konceptet
utvecklas med ledorden natur, avskildhet, sammanhang, enkelhet och professionalitet. Projektet skapar mötesplatser mellan människor och organisationer som står för
engagemang och nyskapande. Det realiseras i samverkan mellan föreningsliv, näringsliv, aktörer inom konst och kultur. Genom projektet kommer projektets arbete att i
film dokumenteras och därefter spridas enligt kommunikationsplan.

Tillverka i trä – Trämanufaktur 600 tkr av totalt 19 000 tkr
(Projektperiod:2019-01-01 – 2021-12-31)
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Projekt “Tillverka i trä”, har etablerats på Innovatum tillsammans med över 30 medverkande företag, Högskolan Väst, stiftelsen Steneby, HDK Steneby, Fyrbodals
kommunalförbund och Johanneberg Science Park. Fokus under tre år är industrialisering och design av prefabricerade träkonstruktioner, möbler och köksinredning.
Flerbostadsbyggandet i trä ökar och ger stora klimatvinster. En utmaning för både den industriella träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin är att
utveckla effektivare och behovsstyrd, industrialiserad produktion. Projektet ska nyttja Västra Götalands spetskompetenser inom produktionsteknik och design och koppla
samman dessa med träbyggnadsindustrin, träkomponentleverantörer, träinredningsföretag samt de tillverkande träföretagens leverantörer av automationsutrustningar,
system och tjänster. Tester och demonstrationer ska utföras, designprocesser genomföras med målsättningen att generera nya kunskaper, nya samarbeten, stärkt
konkurrenskraft och också att etablera en nationell testbädd för innovativ robotassisterad trähus- och inredningstillverkning och för digitala system som svarar mot
behoven inom trämanufaktur gällande design-, informations- och planeringssystem. I projektet ingår även arbete med strategisk kommunikation som ett verktyg för att
nå resultat samt att med hjälp av designprocesser utveckla produkter från restströmmar som uppstår hos träbearbetande företag.

Fossilfri Gränsregion 2030 – 500 tkr av totalt 10 663 tkr
(Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-12-31)
I Fossilfri Gränsregion byter Fyrbodals medlemskommuner succesivt ut sin fordonsflotta till el och biogas, en strategi för laddinfrastruktur arbetas fram, elcykling
främjas och arbete med att möjliggöra fossilfria arbetsmaskiner genomförs. Dessutom pågår arbete för att försöka få till produktion av lokalt biogasbränsle från
kommunernas hushållsavfall och andra insatser för utbyte av fossila bränslen/drivmedel till biogas pågår. Ett arbete för krav på el eller biogas vid upphandling av
transporttjänster liksom samlastning av godstransporter till kommunerna har gjorts under 2020. Medlemskommunernas gemensamma arbete väcker uppmärksamhet och
beskrivs som ett gott exempel i bl a Länsstyrelsens rapportering till nationell nivå. Projektet pågår även under 2021.

Samverkansplattform Biomarina näringar – 600 tkr (varav “Miljömiljonen” 360 tkr år 2020) av 10 550 tkr
(Projektperiod: 2019-01-01 – 2021-12-31)
En västsvensk samverkansarena för biomarina näringar ska etableras med Innovatum som projektägare. Centralt i projektet finns inledningsvis tiotalet företag som ska
utökas under projekttiden. Akademin är representerad av Göteborgs universitet och Chalmers och institut är RISE och IVL- Svenska miljöinstitutet. Övriga parter är
Sotenäs symbioscentrum, Kristinebergs Center, Position Väst, Strömstads kommun. Syftet är ökad innovations- och konkurrenskraft, förbättrade möjligheter att få
myndighetstillstånd; företagsetableringar, nya innovationer, stärkta företag, förbättrat innovationsstöd inom maritima området, värdehöjning av rester från marina
livsmedel, ökad kunskap om marina livsmedel och marin bioteknik samt företagsresultat från forskning.

Lokal produktion till lokal konsumtion, förstudie – 150 tkr
(Projektperiod: 2020-08-10 – 2021-01-31)
Gröna klustret Nuntorp har beviljats medel för en förstudie som syftar till att undersöka affärspotentialen för att öka den lokala produktionen och konsumtionen av lokalt
producerade/förädlade livsmedel. Ytterligare ett syfte är att korta vägen från producent till konsument. Detta avses i sin tur leda till fler arbetstillfällen, förbättrad miljö
och minskad klimatpåverkan.

Bioeconomy Regions in Scandinavia – 540 tkr av totalt kr 5 270 tkr (totalt i hela Interreg-projektet 21,6 MSEK).
(Projektperiod 2020-07-01 – 2022-09-30)
Projektet syftar till att utveckla delar av den skogliga bioekonomin genom samarbeten mellan norska och svenska aktörer. Paper Province, Region Värmland, den norska
regionen Viken, Innovatum, IDC Dalarna, Svinesundskommittén och Fyrbodals kommunalförbund utgör projektparter men många fler kommer att involveras.
Värmlandsaktörer har tillsammans med aktörer i Norge och även tillsammans med Dalarna under lång tid arbetat med skoglig bioekonomi och etablerat begreppet ”The
Bioeconomy Region”. Genom projetket ges nu företag, akademi och andra organisationer i Fyrbodal och Västra Götaland möjlighet att ta del av deras mångåriga
strategiska arbete inom skoglig bioekonomi och samtidigt utveckla den skogliga bioekonomins möjligheter här. Målet är både att ta fram underlag för ännu bättre
utveckling men också att göra konkreta insatser inom vissa delar av skoglig ekonomi.

Husvisningsby, förstudie – 150 tkr
(Projektperiod 2020-06-01 – 2020-10-30) Förstudien är förlängd och slutförs 2021.
Syftet med förstudien är att undersöka möjligheten att kraftsamla många aktörer inom hållbar, innovativ byggteknik och etablera en symbios av dessa aktörer som ser
nyttan av att vara en del av en visningsby och ett servicecenter koncentrerat till en plats för hela regionen.

Strukturbild Fyrbodal – 300 tkr av totalt 600 tkr
(Projektperiod: 2018-01-01 - 2021-12-31) – (Projektet är förlängt och pågående)
Projektet Strukturbild Fyrbodal har startats upp under 2016 och intensifierades under 2017 då en kartläggning av Fyrbodal genomfördes. Under 2018 har ett nytt nätverk
bildats bestående av kommunernas samhällsplanerare, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Syftet med nätverket är att tillsammans med övriga nätverk skapa en
gemensam strukturbild för Fyrbodal och på sikt för hela Västra Götaland för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar tillväxt. Under
2019 har arbetet präglats av framtagandet av den fortsatta processen. Under 2020 har rådslag genomförts i 9 av 14 kommuner. Samhällsplanerarnätverket har träffats
regelbundet för att diskutera innehåll, modell och upplägg för kommande rådslag.
Strukturbilden ska resultera i ett samordnat planeringsunderlag för politiska beslut som stärker Fyrbodals förutsättningar i Västra Götaland och Sverige. Arbetet ska
tydliggöra utvecklingsförutsättningar och skapa en samlad målbild, utgöra en arena för samarbeten över kommungränserna samt identifiera strategier och nycklar som
driver positiv utveckling.
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Projektet är ett samarbete med Västra Götalandsregionen där processen i sig är målet. VG2020 utgör grund för strukturbildsarbetet där strukturbild Fyrbodal kommer att
ingå i Västra Götalands målbild.
Resultatindikatorer:
En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2020
Privata och offentliga organisationer som
samverkar

Förväntat resultat 2016-2018
Kvinnor
Män
Totalt
17

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt
17

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – SLUTREDOVISADE PROJEKT

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)
Stadsvandring med AR – 100 tkr av totalt 200 tkr
(Projektperiod: 2020)
Inom projektet skapades en digital tjänst (AR – augmented reality) som tillgängliggör kulturhistoriskt intressanta byggnader som inte längre existerar. I de medverkande
kommunerna Lysekil, Trollhättan och Åmål kan användare gå en stadsvandring på egen hand, men få information genom ord och bild direkt i sin mobil eller läsplatta.
Ett inkubatorföretag har tagit fram appen som tillgängliggör den lokala kulturhistorien. På grund av pandemin har antalet besökare i centrumkärnorna minskat avsevärt
och färre än planerat har tagit del av materialet. Projektet och appen har inte kunnat marknadsföras för att nå ut till invånare och tillresta, något projektdeltagarna hoppas
kunna genomföra efter pandemin.
Resultatindikatorer:
En region som syns och engagerar
Indikatorer
Antal företag som utvecklar produkter

Förväntat resultat 2020
Kvinnor Män
Totalt
1

Antal besökare, publik och deltagare till evenemang
(deltagare seminarier)

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt
1

2000

300

Antal nya verktyg och arbetssätt

1

1

Antal nya eller utvecklade produkter som
kommersialiserats

1

1

Kultur möter innovation (förstudie) – 200 tkr av totalt 200 tkr
(Projektperiod: våren 2020)
Projektets syfte var att undersöka vad som kan hända i mötet mellan kultur och innovation. Genom samtal och workshops tittade Innovatum på vilka metoder som kan
utvecklas gemensamt när personer verksamma inom kulturföretag möter personer inom pågående innovationsprojekt. Vad sker när de olika kompetenserna möts och kan
vi identifiera nya arbetsmetoder som på sikt berikar verksamheter och innovationer? På grund av Covid-19 kunde inte workshops genomföras som planerat, utan fick
ställas om till digitala möten. Slutsatserna var bland annat att möten, initiativ och samverkan är välkommet från de medverkande perspektiven, men att de behöver en
facilitator som möjliggör för nätverkandet. Flera av aktörerna inom de olika områdena kände inte till varandra sedan tidigare.

På Väg 45 (förstudie) – 150 tkr av totalt 171 tkr
(Projektperiod: 2020)
Förstudiens syfte var att genomföra en konstnärlig kartläggning av de kommunala konsthallarnas roll och relevans för konstlivet i och kring kommunerna Vänersborg,
Trollhättan och Åmål. Kartläggningen skulle föra samman en kulturbyråkratisk ansats med den fria samtidskonsten och därmed låta konsthallarna bli undersökta utifrån
konstens egna premisser. Målsättningen med projektet var att kommunerna skulle inkomma med en projektansökan till Fyrbodal och VGR, vilket de har gjort (våren
2021).

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)
Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)
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Position Väst – 2 950 tkr av totalt 3 222 tkr
(Projektperiod: 2020-01-01-2020-12-31)
En enkätuppföljning visar att 80% av Position Västgruppen (näringslivsutvecklarna i de 17 samverkande kommunerna) upplever att attraktionskraften för investeringar
har ökat genom Position Västsamarbetet, medan 20% svarar att de inte vet med säkerhet; Det råder viss osäkerhet kring om och hur attraktionskraften verkligen kan
mätas. 100% anser att Position Västsamverkan fungerar mycket bra eller bra.
Ett enda besök av investerare genomfördes under året, eftersom visningsresor för bolag liksom traditionella mässor ställdes in på grund av pandemin. Position Väst
deltog dock även 2020 på mässan NXT Oslo för norska bolag inom e-handel och logistik, som genomfördes helt digitalt, vilket gav värdefulla kunskaper. Två rapporter
togs fram inför kommande marknadsinsatser; “Stark tro på framtiden i skogs- och träbranschen” och "Fyrbodals konkurrenskraft för fler logistiketableringar”.
50 etableringsärenden hanterades, varav 30 nytillkomna. De internationella förfrågningarna till Sverige minskade, likaså hos oss. Här noterade vi dock en ökning av
förfrågningar från svenska bolag. Även ett ökat intresse från bolag inom industriell produktion med hållbarhetsprofil och god koppling till våra styrkeområden. Fortsatt
gott intresse från logistikrelaterade bolag. Arbetsgruppen för etableringar inom besöksnäringen har inlett samverkan med Turistrådet Västsverige.
Inom ramen för vårt etableringsserviceuppdrag har vi genomfört omfattande insatser för det stora laxodlingsärendet i Sotenäs och grannkommunerna; Framtagning av
välkomstmaterial och regionalt presentationsmaterial för kommande kringetableringar (pilotinsats), veckovisa avstämningar med Sotenäs kommun i samverkan med
VGR samt involvering av Business Sweden som bildat ett supportteam.
Om de planerade etableringarna genomförs innebär det stor samhällspåverkan och möjligheter för stora delar av Fyrbodal i form av exempelvis behov av utbildning,
bostäder, kollektivtrafik. Därför har vi initierat ett arbete där kommunalförbundet skapar en beredskap för kommande uppdrag och insatser. Beslut om etablering
fattades inte under året.
En etablering klar i Uddevalla: www.transtema.com Platschef anställd och rekrytering pågår (6 personer). En annan lyckad etablering genom expansion är ett befintligt
globalt ägt och verksamt företag i Fyrbodal som i konkurrens med flertalet andra internationella lokaliseringar erhållit en ny/utökad verksamhet som kommer innebära
cirka 100 nyanställda. Ett par ärenden var vid årsskiftet nära beslut och offentliggörande.
Position Väst inledde under året en kraftfull satsning på att stötta kommunernas offertberedskap för att minska belastning och tidspress vid etableringsförfrågningar. Dels
i form av stöd för att lägga in ledig mark på Business Swedens nya digitala kartplattform Site Finder, dels framtagning av mallar på engelska för kommunerna att
använda som presentationsmaterial vid svar på förfrågningar (RFI).
Insatser inom Business Swedens program Retain & Expand: Näringslivsutvecklarna kontaktade ett flertal utlandsägda produktionsanläggningar och erbjöd stöttning av
Position Väst och Business Sweden med anledning av Coronaeffekter. Syftet med insatsen är att behålla arbetstillfällen och fånga upp potential till expansion. Insatsen
fick positiv respons och ledde till fördjupade insatser i ett dussin bolag, varav några fortsätter in på 2021.
Resultatindikatorer:
Förväntat resultat

En region som syns och
engagerar
Indikatorer 2020

Kvinnor

Män

Utfall

Totalt

Antal nya företag*

4

Ökade arbetstillfällen*
(årsarbetskrafter)

50

Kvinnor

Män

Totalt
2

25

85

105

*Kommentar:
100 arbetstillfällen i ett befintligt, utlandsägt bolag som Anders jobbat med tillsammans med BuS. Vet ej fördelning kvinnor/män på det stora bolaget, så jag gör en uppskattning.
5-6 arbetstillfällen i ett nyetablerat bolag som jag jobbat med.
Vi jobbar numera även med expansionsinvesteringar i utlandsägda bolag, dvs tidigare gjorda etableringar/investeringar av utländska bolag här. Då skapas arbetstillfällen i ett befintligt bolag, men det är inte
ett nytt företag.
Vi behöver nog bygga ut med fler indikatorer om det går till nästa gång.
Förslag: Antal expansionsinvesteringar + Ökade arbetstillfällen.

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – PÅGÅENDE PROJEKT
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland (4.1.1)
Do it on wheels - Slojdtrukk – 100 tkr av totalt 567 tkr
(Projektperiod: 2018-01-01 – 2021-10-30) Förlängd projektperiod och höjd andel medfinansiering på grund av Covid-19.

Ett projekt som syftar till att utveckla koncept kring flexibla mobila verkstäder, för att kunna söka upp målgrupperna där de finns. Slojdtrukk tillgängliggör
hantverksmässigt och konstnärsmässigt skapande även för den som sällan eller aldrig kommer i kontakt med dessa. I stora delar av Fyrbodal är tillgängligheten till
kulturaktiviteter och konstutställningar låg. Genom Slojdtrukk finns möjlighet att förflytta aktivisterna till deltagare exempelvis till föreningar, skolor och på så sätt nå ut
till nya målgrupper för ökat intresse för hantverk, slöjd och eget skapande.
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Kulturklustret Tanums kommun (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr
(Projektperiod: 2019-2020) Förlängd projektperiod på grund av Covid-19.
Projektet syftar till att kartlägga kulturklustret i och kring Tanums kommun. Arbetet har utgått från frågorna Vad betyder kulturklustret i Tanums, Sotenäs och
Strömstads kommuner? Samt Hur kan vi utöka kunskap, synbarhet, samverkan internt och externt? Nätverkstan kultur har genomfört kartläggningen och gjort en film för
att redovisa resultatet men eftersom inte det avslutande seminariet har kunnat genomföras, så har projektet inte slutredovisats till Fyrbodal.

Attraktiva kommuner – seminarier 2020-2021 – 165 tkr av totalt 165 tkr
(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod till och med 2022 på grund av Covid-19.
Projektets syfte är att genom årliga seminarier höja kompetensen bland ansvariga tjänstepersoner och politiker inom utvecklingsområdet gestaltad livsmiljö.

Granitkusten etapp 2 och 3 – 900 tkr (fördelat 300 tkr/år) av totalt 2 375 tkr
(Projektperiod: 2019-2021) - (KUN-medel från 2018)
Projektet syftar till att utveckla natur- och kulturarvsturism i norra Bohuslän genom att stärka befintliga aktörer och skapa fler entreprenörer inom kultur- och
besöksnäringen. Insatserna ska leda till en etablerad stadigvarande plattform och organisation samt att flera av de medverkande platserna uppnår Turistrådets
klassificering/nivå Sverige.

Ökad kulturstrategisk samverkan i Fyrbodal – 250 tkr av totalt 250 tkr
(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod till och med 2022 på grund av Covid-19.
Projektet syftar till att lägga grunden för ett kraftfullt genomförande av Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023 samt vara en utgångspunkt för kommunalförbundets
verksamhetsplan 2021-2023. Insatserna ska verka kompetenshöjande för projektets deltagare, främst riktat mot nätverket för kulturansvariga i Fyrbodal.

Tiotusenbitarspusslet – En konstnärligt förpackad crowdfundingmodell för Fengersfors bruk – 200 tkr av totalt 570 tkr
(Projektperiod: 2020-01-01 – 2021-09-30) Förlängd projektperiod och höjd andel medfinansiering på grund av Covid-19.
Projektet syftar till att driva en konstnärligt gestaltad kampanj för att samla in de medel som behövs för att förverkliga ett nytt, långsiktigt ägarskap för Fengersfors bruk.
Tiotusenbitarspusslet engagerade lokala konstnärer, skapade stor uppmärksamhet hos allmänhet, företag och offentliga institutioner kring frågan om brukets framtid.
Insamlingen (ca 250 000 kr i mars 2021) planeras att användas som handpenning vid bruksköpet. På grund av Covid-19 blev besökarantalet till Not Quite sommaren
2020 mindre än vanligt och flera planerade aktiviteter inom projektet kunde inte genomföras. Insamlingen och försäljningen av pusselbitar fortsätter även under 2021.

Den bohuslänska stenindustrin – kunskapsuppbyggnad och planeringsunderlag – 200 tkr av totalt 600 tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att genom inventering, aktivering och kunskapsinsamling få möjlighet att värdera vetenskaplig och pedagogisk potential vid stenindustriella
lämningar längs med Bohuskusten. Formulera bedömningskriterier som kan vara till både praktisk och ekonomisk nytta inom kommunal fysisk planering och hållbar
samhällsutveckling.

Sömnadsförmedlingen (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr
(Projektperiod: 2020-2021) Förlängd projektperiod på grund av att en av projektansvariga har varit föräldraledig.
Projektet syftar till att etablera nya kontakter och nätverk inom textilbranschen och aktörer som utför utbildnings- och arbetsmarknadsinsatser i Fyrbodal. På sikt kommer
projektet även kunna påbörja validering av nyanlända skräddare/sömmare och sammanföra arbetskraft med textilindustrins behov av kompetens.

Innovationskapacitet för landsbygd - förstudie för utveckling av Innovationsplattform Dalsland (förstudie) – 150 tkr av totalt 250 tkr
(Projektperiod: 2020-05-01 – 2020-12-31) Förlängd projektperiod till och med 2021-05-31 på grund av Covid-19.
Projektet syftar till att bidra till innovationsutveckling på landsbygden genom att titta på nya former av organisering av utveckling som bygger på redan pågående lokala
initiativ och potentialer. Målet är att presentera ett förslag till Innovationsplattform Dalsland med stöd för fortsatt utvecklingsarbete.

Dans för hälsa (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr
(Projektperiod: 2020) Förlängd projektperiod till och med 2021 på grund av Covid-19.
Projektet syftar till att kartlägga behov och intresse bland Fyrbodals kommuner för konceptet Dans för hälsa. Danspoolen ska undersöka samverkansformer, ta fram
kommunikationsmaterial och genomföra relationsbyggande insatser. Projektet är en del i Danspoolens vidgade verksamhet med dans för personer med neurologiska
funktionsnedsättningar och ungdomar med psykisk ohälsa.

Flätan (förstudie) – 150 tkr av totalt 680 tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att prova ett teaterprojekt med målgruppen 10-13 år och därmed ge ungdomar möjlighet att spela professionell teater. Den nyskrivna dramatiken
framförs vid en teaterfestival där de medverkande ungdomarna får möjlighet att mötas, lära sig nytt, växa i sitt konstnärliga skapande. Modellen, som redan finns
etablerad för äldre åldrar, ger arbetstillfällen och uppdrag till professionella dramatiker, vilket leder till ett ökat utbud av nyskriven dramatik för målgruppen.

Dansens dag 2021 – Humanography (förstudie) – 150 tkr av totalt 150 tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att vidareutveckla konceptet Dansens dag genom att kartlägga och engagera danslivet, både professionella och studerande, som är verksamma i
Fyrbodal. Projektet skapar en mötesyta för dansare, utvecklar samverkansformer inom branschen och bidrar med publika arrangemang.

Kartläggning av KKN i Fyrbodal (förstudie) – 150 tkr av totalt 150tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att ta fram underlag till kommunalförbundet och kommunerna för att på sikt kunna identifiera insatser och prioriteringar inom utvecklingsområdet
Kulturella och kreativa näringar. Inom förstudien genomförs djupintervjuer och en omfattande kartläggning i form av en enkät till kulturaktörer boende och verksamma i
Fyrbodal.
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Kartläggning Kulturverket Vårvik (förstudie) – 140 tkr av totalt 140 tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att ta fram ett behovsanpassat underlag inför utvecklingen av lokalerna i den gamla hyveljärnsfabriken i stadsdelen Vårvik. Lokaler som enligt
önskemål ska kunna användas som konstnärsverkstäder och ateljéer. Kartläggningen består av djupintervjuer och enkäter till kulturaktörer i närområdet.

Gestaltad livsmiljö i Fyrbodal (förstudie) – 150 tkr av totalt 150tkr
(Projektperiod: 2020-2021)
Projektet syftar till att identifiera och formulera prioriterade insatser inom utvecklingsområdet gestaltad livsmiljö.

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)
Platåbergens Geopark – 270 tkr av totalt 3 300 tkr (2017-2019 års budget) SAMT 80 tkr av totalt 2 222 tkr (2019 års budget)
(Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-01, samt beslut om projektförlängning och tilläggsanslag till och med 2020-12-31. Förlängd projektperiod, då den planerade
utnämningen framflyttats på grund av Covid-19.)
Projektets syfte är att fortsätta utvecklingsarbetet med Platåbergslandskapet i Västra Götaland, med målet att utnämnas som landets första globala geopark enligt
Unescos:s standard. Platåbergen sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene, Skara, Mariestad, Skövde och Falköping.
Grästorps kommun är projektägare. Målet är att stärka områdets attraktivitet och bidra till innovativ utveckling av platåbergens unika geologiska förutsättningar. Ökad
kunskap om, och tillvarata det ökande intresset för den unika platåbergsgeologin i synnerhet och geologi i stort i allmänhet är också en målsättning. Projektet ansökte om
status Unesco Global Geopark under 2019 och ska etablera en långsiktig organisation för verksamheten under 2020. Fyrbodals kommunalförbund har bidragit med
projektmedel under den treåriga projekttiden samt ett tillägg inför 2020 då organisationen förväntas etablera sig och utnämningen komma på plats.

Hållbar besöksnäring i Väst – 588 tkr av 3 788 tkr
(Projektperiod: 2020-10-01 – 2023-02-28)
Projektets övergripande mål är att besöksnäringsföretagen utvecklas i riktning mot hållbar besöksnäring och tillsammans skapar hållbara destinationer utifrån ett
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv.
Företagen ska få ökad förståelse för den kris de befinner sig i samtidigt som de tar del av kompetenshöjande aktiviteter. Med stort fokus på samverkan och gemensamma
lösningar väntas företagen som deltar skapa ett mer konkurrenskraftigt näringsliv i området. Projektet ska möjliggöra ökat kunskapsutbyte och spridning av de mest
fördelaktiga metoderna inom Fyrbodal.
Aktiviteter som ska genomföras inom projektet är;
- Extern kommunikation och resultatspridning
- Digitala föreläsningar
- Workshops/Hackaton, nätverksträffar och coaching

INDIKATORER 2020
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2020
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter

Förväntat resultat
450

Utfall
1 237

Antal aktörer
3

Antal individer som deltar i kompetens-höjande aktiviteter

226

977

2

Antal individer som får rådgivning

250

397

2

Antal företag som får rådgivning

299

328

2

Antal företag som utvecklar produkter

50

33

2

Antal test- och demonstrationsanläggningar

2

2

1

Antal behovsinventeringar

180

196

1

Antal företag som får finansiering

23

31

2

Antal nya företag

125

153

4

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar

150

309

1

Antal kronor i FoU-resurser

110 Mkr

80 Mkr

1

Antal kronor i Internationella FoU-resurser

25 Mkr

32 Mkr

1

90

129

2

EGNA INDIKATORER
Antal företag vars idéer utvärderats
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Antal test- och demonstrationsanläggningar

2

2

1

Antal innovations- och demonstrationsprojekt

8

38

1

Antal företag verksamma i Inkubatorn

15

48

1

Antal företag som genomgår en företagsanalys

75

75

1

Antal företag som genomgår en fördjupningsanalys

50

59

1

Antal företag som genomgår innovationshjälpen

10

0

1

En region för alla
Indikatorer 2020
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter

Förväntat resultat
170

Utfall
238

Antal aktörer
2

Antal individer i en valideringsprocess

20

27

1

Antal individer som får praktik eller ferieplatser

10

0

1

Antalet företag/organisationer som arbetar med kompetensförsörjning

115

179

1

9

9

2

130

214

2

Uppstart av projekt/förstudier/utredningar

4

24

1

Antal seminarier/informationsmöten

7

22

1

Antal bildade delregionala branschråd

3

4

1

Antal aktiviteter för att göra möjligheten till studier synlig och för att öka
intresset för att studera

3

7

1

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt
Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar

EGNA INDIKATORER

En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2020
Antal företag som genomfört miljöförbättrande insatser

Förväntat resultat
10

Utfall

Antal aktörer
21

Antal privata och/eller offentliga företag och organisationer som samverkar

57

73

Andel genomförda innovationsupphandlingar

3

3

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

9

11

Antal personer i kompetenshöjande insatser

300

345

Antal företag som får rådgivning och stöd

20

80

EGNA INDIKATORER

En region som syns och engagerar
Indikatorer 2020
Antal besökare, publik och deltagare till evenemang

Förväntat resultat
2 000

Utfall
300

Antal aktörer
1

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

1

1

-1

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)

50

105

1

Antal företag

4

2

1

SLUTSATSER OCH SAMMANFATTNING AV 2020
Under 2020 har 39 projekt inom 20 av 20 prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan bedrivits. Budgeten för dessa projekt har uppgått till en omslutning av
130 004 856 kr vilket motsvarar en faktor 5,9.
2020 har varit ett år som präglats av Coronapandemin. Flera branscher har drabbats hårt och varslen har duggat tätt. Detta får på sikt inverkan på välfärden. För att möta
krisen har de projekt som blev beviljade innan pandemin slog till ställt om sitt fokus för att svara upp mot de behov som finns i näringslivet. Förbundet har bland annat
inrättat en Företagarhjälp som bemannats av olika företagsfrämjande aktörer för att lotsa drabbade företagare till rätt stöd och hjälp. Företagsakuten har fått ett stort ökat
inflöde då konkurser bland flera av våra företag har varit ett faktum. Projektet Strategiskt kompetensförsörjning har stärkts ut med “Modul5” för att stötta Strömstad och
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övriga Bohuskommuner med omställningen. Men bilden är samtidigt tudelad och det finns branscher som har gått bra eller till och med bättre under pandemin. Fortsatt
visar dock flera mätningar att arbetskraftsbristen hämmar tillväxten och att det fortsatt är svårt för företagen att hitta rätt kompetens. För att på ett bättre sätt kunna möta
den efterfrågan som finns på kompetens i Fyrbodals näringsliv och för att bidra till att företagen kan ställa om har förbundet på uppdrag av näringslivsnätverket och
arbetsutskottet arbetat fram två projektansökningar varav den ena delfinansieras av de delregionala utvecklingsmedel, Hållbar besöksnäring i Väst och projekt Fenixz.
Bägge projekten syftar till att stärka de små och medelstora företagens förutsättningar till ökad hållbarhet genom kompetensutvecklande insatser. Det finns även
fortsättningsvis stora utmaningar med att klara generationsskiftesfrågan inom näringslivet då Fyrbodals och då främst Dalsland sticker ut nationellt sett när det kommer
till ägarens ålder. Coompanion Fyrbodal driver projektet medarbetarövertagande i samtliga kommuner i nära samverkan med näringslivsutvecklarna och avtalet med
Almi rymmer insatser för generationsväxling.
Förbundet har fortsatt arbetet med att tydliggöra förekomsten och vikten av att driva utveckling genom Fyrbodals utvecklingsnoder. Arbetet med att ta fram en
delregional näringslivsstrategi som svarar upp mot den regionala utvecklingsstrategin och förbundets verksamhetsplan har påbörjats under hösten.
Det innovations- och företagsfrämjande systemet i Fyrbodal består av ett 30-tal olika aktörer som erbjuder olika former av stöd för att öka entreprenörskapet och
intraprenörskapet, nyföretagandet samt erbjuda affärs- och företagsutveckling, stöd i etableringen och finansieringsrådgivning till både nytt och befintligt näringsliv. De
delregionala tillväxtmedlen är med och projektfinansierar ett flertal av dessa aktörer. Förbundet ser en markant skillnad i hur systemet samverkar och samarbetar.
Aktörerna har kommit närmare näringslivsutvecklarna i kommunerna och vice versa. För att åstadkomma denna förändring har förbundet arbetat systematiskt med att
skapa möten och nätverk.
Nätverket som bildades under 2017, B-chain, har pausats under året på grund av pandemin. Syftet med nätverket är att diskutera hur samverkan och samagerande kan
ske aktörerna emellan för att på ett bättre sätt kunna erbjuda näringslivet rätt hjälp genom att öka kunskapen om det stöd respektive aktör erbjuder. Nätverket består av
aktörer som har i uppdrag att stötta det befintliga näringslivet. Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC) är sammankallande till dessa möten. Likaså har nätverket “Echain” som består av aktörer som har i uppdrag att främja entreprenörskap, intraprenörskap och nyföretagande träffats. Utöver dessa möten har kommunalförbundet
anordnat så kallade “Superteamsträffar” dit både aktörerna som kommunalförbundet medfinansierar och näringslivsutvecklarna i kommunerna bjuds in till. Mötena är
dels till för att kommunerna bättre ska känna till aktörernas uppdrag och vilka projekt som pågår och dels för att driva utvecklingen av innovation- och det
företagsfrämjande systemet framåt.
Position Väst har fått in flera mycket intressanta företagsetableringsförfrågningar under året. Det sker bland annat stora investeringar i Sotenäs där kommunen hoppas att
företaget Quality Salmon ska få möjlighet att bygga upp en storskalig landbaserad laxodlingspark som i sin tur kommer att attrahera flera intressanta etableringar som
tillsammans skapar en cirkulär affärsmodell. Munkedals kommun satsar på utbyggnad av en logistikpark längs med E6:an som kommer att utgöra en viktig hub om
etableringen i Sotenäs blir av.
För att möta utmaningarna inom näringslivet framåt behöver stöd för omställning finnas. Omställning till det gröna, det digitaliserade och robotiserade hållbara,
innovativa samhället. Kommunalförbundet ser att utvecklingsnoderna är viktiga i det sammanhanget. Nyföretagandet ökar på grund av lågkonjunkturen och det kommer
fortsatt behövas stöd för nyföretagarstarter så att de företag som startas gör det på rätt grund och på rätt sätt. Det behövs fortsatt stöd för generationsskiften och stöd för
nya innovationer och cirkulära affärsmodeller. Tillgången till rätt kompetens behöver infinna sig och det behövs möjligheter för företagen att erbjuda livslång lärande till
de anställda för att Fyrbodal fortsatt ska kunna vara konkurrenskraftigt ur ett internationellt perspektiv. Tillgången till lokala mötesplatser för företagen behöver
säkerställas och stödet som erbjuds genom innovationsstödsystemet behöver vara distribuerat så att det når ut till de många företagen i Fyrbodal. Satsningar på det
befintliga näringslivet inom Fyrbodals styrkeområden och resursbaser behöver finnas för att Fyrbodal även ska vara attraktivt för nya företagsetableringar och
investeringar.
Kompetensplattformsuppdraget som pågått sedan 2010 har haft särskilda tillväxtmedel avsatta sedan 2014. Medlen har använts för att bland annat administrera ett
delregionalt kompetensråd, nätverk och branschråd, genomföra förstudier, utredningar, projektinitieringar, informationsmöten och konferenser samt för att
omvärldsbevaka. Kommunalförbundets roll när det gäller utbildning och kompetensförsörjning är att vara kittet som underlättar olika parters strävan efter attraktiva
utbildningar av hög kvalitet som fyller behovet för både individer och arbetsmarknad. Ett aktivt arbete har gjorts för att stärka individers möjligheter att fullfölja studier i
utbildningssystemet. På organisationsnivå har olika nätverk och forum varit viktiga för samverkan.
Under 2020 har en rad olika utredningar inom utbildning och kompetensförsörjning publicerats. ”Dimensioneringsutredningen”, ”Komvuxutredningen” och
”Valideringsutredningen” är några av dem som gjort störst avtryck och på olika sätt kommit upp. Gemensamt för många av utredningarna är att det livslånga lärandet
betonas mer än någonsin. Arbetslivet blir allt längre med höjd pensionsålder, vissa yrken försvinner medan andra kommer till. Yrkesväxling mitt i livet blir en allt
vanligare företeelse. För att möta förändringarna i arbetslivet blir samverkan mellan skola och arbetsliv viktigare än någonsin, vilket också präglar många av de aktivitet
som redogörs nedan.
Kompetensråd Fyrbodal är en viktig arena för samverkan och erfarenhetsutbyte. Under 2020 har rådet haft en extra viktig roll med anledning av Corona-pandemin med
veckovisa digitala möten. Förbundet har också haft en aktiv roll i bildandet av ett nationellt kompetensråd för det gröna och naturbaserade näringslivet.
Kommunalförbundet arbetar strategiskt med kompetensförsörjning genom att identifiera, lyfta och driva aktuella frågor i nätverk, arbets-, styr- och referensgrupper
delregionalt, regionalt och nationellt. Totalt har förbundet medverkat i drygt 60-tal nätverk eller liknande strukturer.
Under året har arbetet med branschråd för buss, bygg samt hotell och restaurang fortsatt. En dialog har under året pågått gällande bildande av branschråd inom grönaoch maritima näringar, transport och IT.
Förbundet har omvärldsbevakat och spridit information till kommuner och berörda i Fyrbodalregionen. Under året har detta arbete prioriterats med anledning av Coronapandemin. Spridning av information har skett genom mejlutskick, webb och sociala medier, nyhetsbrev ”Noterat”, seminarier, informations- och nätverksmöten. Under
året har en kommunikationsstrategi tagits fram. Totalt har 12 seminarier samt en VUX-vecka med 21 föreläsningar arrangerats, merparten digitala.
Förbundet har i dialog med projektfinansiärer varit en arena för framtagande och drivande av 5 förstudier, 5 utredningar och 24 projekt.
Särskilda resurser för utbildning och etablering av omställningskontor har avsats för norra Bohuslän och särskilt Strömstad med syftet att lindra Corona-pandemins
effekter.
Förbundet har arbetat med ett antal aktiviteter gällande samverkan mellan skola och arbetsliv, bland annat praktiksamordning, nätverk för studie- och yrkesvägledare,
college och branschråd. Filmer har också tagits fram och spridits på sociala medier för att fler ska söka till bristyrken som ex. busschaufförer och undersköterskor.
För att öka andelen unga som fullföljer sina studier, studerar vidare eller kommer i arbete har två projekt tagits fram Vi-projektet som riktar sig till målgruppen unga
vuxna utan arbete eller studier (UVAS) och projekt Fullföljda studier som riktar sig till ett för grund- och gymnasieelever.
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Arbetet med Strukturbild Fyrbodal har gått ner i sparlåga under 2020 på grund av pandemin. Dock har den input under rådslagen för Framtidsbild Fyrbodal som hanns
genomföras innan utkristalliserat sig i 4 hörnstenar som samhällsplanerarnätverket och Arbetsutskottet har tillstyrkt; Gränsland, Landsbygder, Vattenrike och Trekärnigt
centrum.
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Budgetförslag för delregionala utvecklingsmedel 2022
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att rekommendera medlemskommunerna att ställa sig bakom remissförslaget på
budgeten för de delregionala utvecklingsmedlen 2022 samt att skicka ut förslaget på remiss till
medlemskommunerna.
Sammanfattning
Under våren 2021 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala
utvecklingsmedlen avseende 2022. Budgeten visar hur kommunalförbundet prioriterar sina insatser
avseende genomförande av förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstrategin, den
regionala kulturplanen och Klimat 2030.
Beskrivning av ärendet
Direktionen ska innan oktober månads utgång besluta om budgeten för de delregionala
utvecklingsmedlen år 2022. På uppdrag av arbetsutskottet och direktionen har ett budgetförslag
processats fram. Beredningen av förslaget har skett i flera av kommunalförbundets professionsnätverk
och genom inspel från aktörer inom det regionala innovationssystemet. Den har även diskuterats i en
tvärprofessionell arbetsgrupp för att säkerställa att den innefattar olika perspektiv som behöver finnas
med för att kunna arbeta med de utmaningar som finns i förbundets verksamhetsplan, den regionala
utvecklingsstrategin, den regionala kulturplanen och Klimat 2030. Den 25 mars genomförde
direktionen en workshop för att fånga upp behov och inriktning för budgeten.
Beredningen av budgeten har skett i följande nätverk:
- Näringslivschefnätverket,
- Skolchefsnätverket,
- Kulturansvarignätverket,
- Kommundirektörnätverket.
Budgetförslaget fokuserar på tre områden;
- BYGGA KOMPETENS – Kompetensförsörjning och utbildning
- STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN – Näringsliv, kultur och attraktionskraft
- KNYTA SAMMAN VÄSTRA GÖTALAND – Fysisk planering och hållbara transporter

Bedömning och synpunkter
Bedömningen av ärendet är att förslaget till budget för de delregionala utvecklingsmedlen för år 2022
ska godkännas och skickas ut på remiss till kommunerna.
Finansiering
Finansiering inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna samt inom ramen för delregionala
utvecklingsmedel.
Koppling till mål
Budgetförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen för 2022 har kopplingar till tre av fem
utvecklingsområden i Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan.
- Kompetensförsörjning och utbildning
- Näringsliv, kultur och attraktionskraft
- Fysisk planering och hållbara transporter

Ansvarig tjänsteperson
Anna Lärk Ståhlberg, 0733-35 85 34 anna.lark.stahlberg@fyrbodal.se

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef Samhällsutveckling
Fyrbodals kommunalförbund
Bilaga:
Budgetförslag delregionala utvecklingsmedel 2022.

BUDGETFÖRSLAG
Delregionala tillväxtmedel

Projekt/Verksamhet

Ägare

KOMPETENS

Näringsliv, kultur och innovationskraft

1 000 000

3 000 000

KUN - 3,55 mkr

1 000 000 RUN

1 000 000

3 000 000

MN - 3 mkr

3 000 000

Öde - Ökad egenförsörjning

Support Group Network

585 200

RUN

SUMMA - 21,05 mkr

22 317 500

Branschråd

Fyrbodals kommunalförbund

500 000

250 000 RUN

500 000

Medfinansiering projekt

NN

500 000

500 000 RUN

500 000

1 500 000

1 000 000

2 250 000
1 000 000

750 000

Fysisk planering och hållbara transporter
Totalt:

NN

250 000

250 000 RUN

500 000

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

250 000 RUN

250 000

750 000

Samverkan, skola, arbetsliv

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

0 RUN

250 000

500 000

500 000

1 250 000

Medfinansiering av FoU utbildning

500 000
Fyrbodals kommunalförbund

250 000
250 000 RUN

1 325 000

Fullföljda studier

Fyrbodals kommunalförbund

250 000

950 000 RUN

Vi-projektet

Folkhögskoleförvaltningen Västra Götalandsregionen

750 000

375 000 RUN

Affärs- och företagsutveckling Fyrbodal

ALMI företagspartner Väst AB

Entreprenörskap och hållbart företagande,

Företagsfrämjande aktörer

Entreprenörsbryggan

Drivhuset vid Högskolan Väst

Medf. av strukturprojekt som stärker utvecklingsnoderna i Fyrbodal

1 250 000

1 000 000

3 325 000

1 000 000

2 200 000
1 125 000

4 825 000

5 500 000

16 160 200

6 277 300

4 412 500

7 000 000

17 689 800

1 500 000

0 RUN
0 RUN
800 000 RUN

Utvecklingsnoderna i Fyrbodal

350 000

0 RUN

Innovationsmiljö för hållbara material

Wargön Innovation AB

150 000

112 500 RUN

Innovatum Science Park

Innovatum AB

Gröna omställningsprojekt för näringslivet

Fyrbodals kommunalförbund

777 300

Näringslivsstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

Innovation, styrkeområden och investeringsvilja

500 000

5 835 200

0

2 500 000

4 950 000

1 500 000
3 000 000

3 000 000
800 000

0

350 000

2 500 000

8 000 000

0 RUN

500 000

1 277 300

500 000 RUN

1 000 000

2 500 000

4 900 000

17 450 000

3 000 000

8 500 000

3 000 000 RUN/KUN

7 600 000

262 500

Position Väst

Fyrbodals kommunalförbund

2 500 000

3 000 000 RUN

Kunskapslyft industri Fyrbodal

IUC Väst

0

800 000 RUN

800 000

Affärs- och tekniktransformation

Connect Väst

0

850 000 RUN

850 000

Medarbetarövertagande vid ägarskifte

Coompanion Fyrbodal

0

750 000 RUN

Miljö- och klimatstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

950 000

700 000 MN

500 000

2 150 000

Projekt Affärsdriven miljöutveckling - Kraftsamling cirkulära affärsmodeller

Fyrbodals kommunalförbund o NN

600 000

750 000 MN

800 000

2 150 000

Övriga projekt affärsdriven miljöutveckling

NN

900 000

750 000 MN

600 000

2 250 000

2 550 000

7 975 000

1 550 000

2 150 000

2 375 000

3 050 000

Prioriterade insatser kopplat till Kulturstrategi Västra Götaland 2020-2023

NN

225 000

375 000 KUN

Projekt inom kulturella och kreativa näringar, platsutveckling och besöksnäring

NN

250 000

250 000 KUN

Projekt inom natur- och kulturarv och kulturmiljö

Förstudie

150 000

175 000 KUN

Projekt inom bibliotek och läsfrämjande

Fyrbodals kommunalförbund alt någon kommun

250 000

250 000 KUN

Projekt inom gestaltad livsmiljö och offentlig konst

Fyrbodals kommunalförbund

500 000

1 000 000 KUN

Kulturstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

Fossilfria transporter

Fyrbodals kommunalförbund

Hållbar mobilitet landsbygd

NN

Gemensam planering

1 000 000

Fyrbodals kommunalförbund

Strukturbild inkl medfinansiering av projekt Logistic Fyrbodal

Vakant

Projekt särskild satsning på landsbygd

Fyrbodals kommunalförbund/Vakant

Samspel och utveckling

1 000 000 KUN

750 000

1 000 000

3 000 000

13 602 300

15 062 500

14 450 000

43 114 800

300 000

800 000

2 300 000

6 900 000

400 000

900 000

1 000 000

2 262 500

1 000 000

1 500 000

500 000 MN
300 000

762 500

Strukturbild Fyrbodal (tjänst, projektfinansiering och möteskostnader)

Projekt Trestad

FUNKTIONER PÅ FÖRBUNDET

500 000

1 000 000

262 500

300 000 MN

500 000

500 000

600 000

262 500

0 RUN
500 000 RUN
0 RUN/KUN/M

0

500 000

250 000

250 000

0

0

250 000

250 000

1 062 500

1 300 000

4 300 000

11 662 500

Vakant

11 662 500

FÖRSTUDIER

1 250 000

Medfinansiering av projekt för utveckling av noder och lärcentra

Hållbart resande

VÄSTRA GÖTALAND

500 000

585 200

Nätverk kopplade till utbildning

43 114 800

KNYTA SAMMAN

3 550 000

1 000 000 RUN

1 000 000

Kultur och attraktionskraft

Totalt

15 767 500

1 000 000

Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet

INNOVATIONSKRAFTEN

(Enligt förslag nedan) 2022
RUN - 14,5 mkr

Fyrbodals kommunalförbund

16 160 200

STÄRKA

Totalt

9 335 200

Fyrbodals kommunalförbund

Skolavhopp, resultat och jämlikhet
Totalt:

2023

3 000 000

Kompetensstrateg

Forskning och utveckling
Kompetensförsörjning och utbildning

2022 Nämnd

2 750 000

Kompetensplattform Fyrbodal

Samverkan och tillgänglighet
BYGGA

2021

3 585 200

Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå:

0 RUN

625 000

1 630 000

635 000

1 890 000

Förstudier (finansieras av VGR)

Förstudie projekt

500 000

500 000

500 000

1 500 000

Projektekonom

Fyrbodals kommunalförbund

125 000

130 000

135 000

390 000

Projekt- och finansieringsstrateg

Fyrbodals kommunalförbund

21 125 000

22 317 500

23 985 000

71 340 000

Totalt
Beslut redan taget
Inget beslut taget ännu

Övrig info:
Summan för 2022, är exklusive 500 000 kr för projekt- och finansieringsstrateg

1 000 000 KUN

2023 ej klart

2024 ej klart
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Inför kommande samverkansavtal om
naturbruksutbildningar – en lägesrapport
Förslag till beslut
Arbetsutskottet lägger informationen till handlingarna och påminner om direktionens beslut om
att få en uppdaterad lägesrapport den 17 juni.

Sammanfattning
Idag finns ett samverkansavtal om naturbruksutbildning mellan Västra Götalandsregionen och de
49 kommunerna. Avtalet löper under perioden 1 januari 2019 till och med 31 december 2022. En
utvärdering av avtalet har skett under 2020 med målsättningen att senast den 31 december 2021
ska parterna bestämma nytt tillsvidareavtal som ska träda ikraft när nuvarande löper ut.

Bakgrund
Västra Götalandsregionen har sedan det första samverkansavtalet upprättades 1999 med de 49
kommunerna varit huvudman för naturbruksutbildningar i Västra Götaland. De tidigare avtalen
och det gällande samverkansavtalet grundas på Skollagens (2010:800) bestämmelser om att en
region får anordna utbildningar inom naturbruk. VGR har därmed stöd i samma lagrum för sin
verksamhet som en kommun. Gemensam ledning och styrning sker dels genom ett
partsgemensamt politiskt samråd dels genom partsgemensamt ledningsråd.

Beskrivning av ärendet
Avtalets syfte och funktion är att kompetensförsörja de gröna näringarna och att säkra tillgången
på de resurskrävande utbildningarna för lant- och skogsbruket samt främja ett gemensamt
ansvarstagande. Kommande avtal ska tecknas mellan VGR och länets 49 kommuner och gynna
båda parter.
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Bedömning och synpunkter
Ärendet har funnits med på kommunalförbundets agendor på följande nivåer: Direktionen,
arbetsutskottet, kommundirektörsnätverket samt nätverket för utbildningschefer. Att följa och
stödja processen från kommunalförbundets räkning började på direktionsmötet i juni 2020. Där
medverkade Morgan E Andersson, representant i det politiska samrådet och Jill Stor, representant
i ledningsrådet. Följande aktiviteter har ägt rum den senaste tiden:
Datum
2021-04-26

Arena
Arbetsgrupp bestående av
utbildningschefer, bildad på
uppdrag av direktionen för att
diskutera ärendet och
identifiera möjliga lösningar

2021-05-03

Ledningsrådets möte

2021-05-06

Direktionsmöte

2021-05-17

Politiskt samråd

Övrig information
Ann-Charlotte Järnström, VD
för Västkom, Robin
Kalmendal, Regionutvecklare
- Livsmedel och Gröna
näringar, samt Yvonne Kjell
förvaltningschef
Naturbruksförvaltningen,
VGR
Jill Stor, representant för
Fyrbodalsregionen i
ledningsrådet för
samverkansytan och som stöd
för avtalet.
Uppdraget är att planering,
dimensionering, kvalitet och
uppföljning av resultat. Vid
mötet konstaterades att det är
svårt att identifiera möjliga
alternativ där samtliga
avtalstecknande parter ställer
sig bakom.
Beredning i respektive
kommun baserat på underlag
utskickat till
kommundirektörerna den 22
april.
Mötet ställdes in.
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Fyrbodalskommunerna har framfört följande synpunkter:
-

Att se över de stora dragen i avtalet då t ex en elev på friskolor såsom Dingle och Nuntorp
är dubbelt så dyr jämfört med en elev på VGR:s skolor eller en skola utanför VG.
Att medverka till ett att ett avtal kommer till stånd utan att försämra för övriga kommuner
Värna friskolorna i Dingle och Nuntorp

Teoretiska lösningar som diskuterats är om alt 1) Ersätt friskolorna inom VG på samma sätt som
skolor utanför VG (Ur VGR:s perspektiv saknas dock både pengar och logik för att subventionera
alla elever hos länets ca 20 anordnare av naturbruksutbildning. En subventionering riktad mot
lantbruksutbildningen faller på att skolorna kan omregistrera sina utbildningar till
lantbruksinriktning). Alt 2) Ta bort ersättningen för ”utomläningarna” (Detta skulle gynna
kompetensförsörjningen för VG:s gröna näringar och ge Fyrbodalsregionens friskolor mer rättvisa
villkor). Alt 3) Fullfölj skatteväxlingen från 1998 (Detta skulle gynna folkrika kommuner som
Göteborg och Borås men missgynna glesare kommuner i t e x Fyrbodalsregionen.
Datum
2021-05-07

2021-05-21

Arena
Nätverket för
utbildningschefer

Övrig information
Ingen av ovanstående
teoretiska lösningar medför
en tydlig öppning för
innehållet i ett kommande
samverkansavtal.
Västkom samt Beredningen
Ärendet kommer upp på
för Hållbar Utveckling (BHU) respektive arenas dagordning
för diskussion om vägar
framåt för att få ett nytt
samverkansavtal till stånd

En möjlig väg framåt är att ledningsrådet får i uppdrag att göra ett nytt försök med målsättningen
att ta fram ett skarpt förslag till det politiska samrådet att ta ställning till före utskick till
avtalstecknande parter.

Finansiering
-

Tjänstebeskrivelse
2021-05-21
Sid 4 (4)

Koppling till mål
-

Ansvarig tjänsteperson
-

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund

PROJEKT

Tillväxtmedel Fyrbodal
Beslutsunderlag och beslutsprotokoll

Dnr

Projektets namn

Våra rum – samverkan för gestaltad livsmiljö

Sökande

Fyrbodals kommunalförbund

Projektperiod

2021-09-01 – 2023-08-31

Sökta medel

2 000 000 kr (av total projektbudget 2 000 000 kr)

Projektets
anknytning till
Fyrbodals
verksamhetsplan och
Kulturstrategi
Västra Götaland

Utvecklingsområde i verksamhetsplan: Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Prioritering i verksamhetsplan: Gestaltad livsmiljö och offentlig konst,
besöksnäring och platsutveckling, kulturarv och kulturmiljö
Kulturstrategi Västra Götaland: Vidga deltagandet, Gynna nyskapande,
Utveckla kapaciteter

Bakgrund/ Eventuellt Fyrbodals kommunalförbund har stöttat och processlett
tidigare projekt
medlemskommunerna inom utvecklingsområdet gestaltad livsmiljö och
offentlig konst i flera tidigare projekt och genom seminarieserien
Attraktiva kommuner. Efter en uppföljning av Fyrbodalmodellen
(Nätverkstan, 2019) framkom att det finns önskemål i flera kommuner att
göra ett omtag.
På uppdrag av nätverket för kulturansvariga har Fyrbodals
kommunalförbund tagit fram ett förslag på arbetsmodell för samverkan för
att nå målen i politiken för gestaltad livsmiljö.
Syfte

För att prova, utveckla och etablera arbetsmodellen för förvaltningsövergripande
samverkan.
För att stötta och finansiera ett strukturerat arbetssätt för att genomföra lokala
platsutvecklingsprojekt med koppling till gestaltad livsmiljö, till exempel
utveckling av en lokal mötesplats, anläggandet av ett konstverk i offentlig miljö
eller en deltagardriven utvecklingsprocess av en byggnad/ort/plats.

Mål

En utvecklad, etablerad och utvärderad modell för samverkan kring gestaltad
livsmiljö.
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Ökad samverkan internt genom etablerade förvaltningsövergripande
arbetsgrupper i de medverkande kommunerna.
Nå målen i politiken för gestaltad livsmiljö, samt målen i Kulturstrategi Västra
Götaland och Fyrbodals verksamhetsplan.

Aktiviteter

Processtöd i de medverkande kommunernas förvaltningsövergripande
arbetsgrupper.
Kunskapshöjande workshops och seminarier.
Påbörjat arbete och genomförande av faktiska utvecklingsprojekt på plats i
kommunerna.

Resultatindikatorer

Utöver att följa upp resultatindikatorerna som finns beskrivna i projektansökan
ska projektet göra kvalitetsutvärderingar där deltagarna får svara på frågor i vilken
grad de upplever att projektet skapar Forum, Framåt, Flerstämmighet och
Förtroende (Fyrbodals ledord).

Uppföljning och
utvärdering

Projektet kommer knyta ett lärosäte till sig för följeforskning.
Kvalitetsutvärderingar genom intervjuer med deltagare.
Enkätutvärdering efter genomförda kunskapshöjande seminarier.

Långsiktighet

Genom processtödet och implementerandet av modellen för samverkan bidrar
projektet till en kompetenshöjning i kommunens interna organisation, fördelat
över flera olika professioner och förvaltningar. Ett effektivt arbete internt i
kommunen har effekt på framtida planering och skapar kvalitet och hushållning
med resurser.

Förslag till beslut

Beredning i nätverken för kulturansvariga i Fyrbodal och
strukturbild/samhällsbyggnad 2021-05-11.
Nätverken tillstyrker ansökan.

Kontaktpersoner på
kommunalförbundet

Kulturstrateg Ida Svanberg, e-post ida.svanberg@fyrbodal.se, tel 0733-35 85 03

Beslut

AU beslutar bevilja ansökan om 2 000 000 kr, vilket motsvarar 100 % av budget,
fördelat över projektets två år. Anslaget tas från delregionala utvecklingsmedel
för kultur för år 2021 och 2022.

Villkor för beslut

Projektekonom Almir Erkocevic, e-post almir.erkocevic@fyrbodal.se, tel 0522-44
08 37

Villkor för beslut:
• Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan
• Att delredovisningar och slutredovisningar följer de indikatorer
som angetts.
• Att Direktionen löpande informeras om projektets genomförande
och utfall.
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Datum för beslut
Förbundsdirektör

Administrativ chef

2021-05-27
…………………………………………
Jeanette Lämmel
…………………………………………
Carina Ericson

Rekvisitionsplan

Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2023-10-30.
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 UDDEVALLA
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxtmedel.
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PROJEKT

Tillväxtmedel Fyrbodal
Beslutsunderlag och beslutsprotokoll

Dnr

Projektets namn

AiR – På väg 45

Sökande

Åmåls kommun (projektägare), Vänersborgs kommun och Trollhättans Stad

Projektperiod

2021-12-01 – 2024-05-31

Sökta medel

600 000 kr fördelat på tre projektår (200 000 kr/år). Total budget 1 773 000 kr.

Projektets
anknytning till
Fyrbodals
verksamhetsplan och
Kulturstrategi
Västra Götaland

Utvecklingsområde i verksamhetsplan: Näringsliv, kultur och attraktionskraft
Prioritering i verksamhetsplan: Gestaltad livsmiljö och offentlig konst,
kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och platsutveckling
Kulturstrategi Västra Götaland: Vidga deltagandet, Gynna nyskapande,
Utveckla kapaciteter

Bakgrund/ Eventuellt I kommunalförbundets verksamhetsplan lyfts Gestaltad livsmiljö och offentlig
konst upp som ett prioriterat utvecklingsområde. Även kulturella och kreativa
tidigare projekt
näringar, platsutveckling och besöksnäring är prioriterat.

De sökande kommunerna har under 2020 gjort en förstudie med stöd från
Fyrbodal. Målet med den var att formulera ett gemensamt Artist in residenceprogram och en projektansökan.
Konsthallsverksamheterna i de tre kommunerna har identifierat ett behov att
stärka sina positioner och synliggöra sig inför både konstbranschen och besökare.
Kulturcheferna har initierat ett utökat och stärkt samarbete konsthallarna emellan.

Syfte

Att stärka det lokala konst- och kulturlivet i och kring de tre medverkande
kommunerna och deras konsthallar.
Att göra den samtida konsten mer tillgänglig och relevant för fler målgrupper.
Att anlita lokala konstnärer i projektet.
Att stärka de kommunala konsthallarnas roll lokalt och i delregionen Fyrbodal.

Mål

Ett genomfört kommungemensamt Artist in residence-program.
Kommunala konsthallar med stärkt position i konst- och kulturlivet.

Aktiviteter

Anlitade konstnärer och kreatörer genomför en residensperiod i varje kommun.
Publika föreläsningar, dialogmöten och workshops genomförs i varje kommun.
Medverkande konstnärer och kreatörer möts under residensen för
erfarenhetsutbyten.
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Utvärderingsmöten och presentationer för intressenter och externa finansiärer
efter varje genomförandeperiod.
Se ansökan för detaljerad aktivitetsplan.

Uppföljning och
utvärdering

Utvärdering i form av möten och enkäter efter varje genomförd residensperiod.
Projektrapport inklusive uppföljning av planerade aktiviteter och indikatorer.

Långsiktighet

Projektet förväntas bidra med långsiktiga effekter på flera plan; för
invånare/besökare, konsthallarna, medverkande konstnärer och delregionen.
Genom samarbetet och projektet skapas en plattform som gynnar de olika
involverade nivåerna genom att utveckla och förnya konst- och kulturlivet längs
med väg 45 och därmed öka attraktiviteten för delregionen. På sikt kan det ge
ökade intäkter för aktörer inom KKN och besöksnäringen.

Förslag till beslut

Nätverket tillstyrker ansökan.
Beredning i nätverket för kulturansvariga i Fyrbodal 2021-04-13.
Kulturansvariga är positiva till ansökan som uppfyller våra syften med
delregionala utvecklingsmedel för kulturprojekt. Nätverket anser att det är ett
projekt med stor genomförbarhet och att det kan bidra med erfarenhet och
inspiration för andra kommuner med publik konstverksamhet.

Kontaktpersoner på
kommunalförbundet

Kulturstrateg Ida Svanberg, e-post ida.svanberg@fyrbodal.se, tel 0733-35 85 03

Beslut

Arbetsutskottet beslutar bevilja projektet 600 000 kr av totalt 1 773 000 kr, vilket
motsvarar 33,8 % av projektbudget. Anslaget för projektår 1 (200 000 kr) tas från
delregionala utvecklingsmedel för kulturprojekt 2021.

Villkor för beslut

Datum för beslut
Förbundsdirektör

Administrativ chef

Projektekonom Almir Erkocevic, e-post almir.erkocevic@fyrbodal.se, tel 0522-44
08 37

Villkor för beslut:
• Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan.
• Att delredovisningar och slutredovisningar följder de indikatorer
som angetts.
• Att resultatet presenteras för kulturansvariga i Fyrbodal efter
genomfört projekt.

2021-05-27
…………………………………………
Jeanette Lämmel
…………………………………………
Carina Ericson
2

Rekvisitionsplan

Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2024-08-31.
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 UDDEVALLA
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxtmedel.
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PROJEKT

Tillväxtmedel Fyrbodal
Beslutsunderlag och beslutsprotokoll
Projektets namn
Sökande

Dnr 2021/0086

Hybridundervisning - Flexibla lärmiljöer genom samverkan i Norra
Bohuslän
Sotenäs kommun

Projektperiod

2021-06-01 - 2023-12-31

Sökta medel

År 2021; 500 000 SEK, år 2022; 500 000 SEK, år 2023; 500 000 SEK
Total budget 2 972 910 SEK
Utvecklingsområde Kompetensförsörjning och utbildning i
verksamhetsplanen 2021–2023 – Samverkan och tillgänglighet

Projektets
anknytning till
Fyrbodals
verksamhetsplan.

Bakgrund/ Eventuellt Utbildningsnivån i Fyrbodal är lägre än riksgenomsnittet och andelen
tidigare projekt
högskolestuderande 20–24 år är lägst i hela VGR. Arbetslivet efterfrågar i
allt högre utsträckning högskolekompetenser och dagens brist på relevanta
kompetenser riskerar att öka på både kort och lång sikt om inte kraftfulla
åtgärder vidtas.
Ökad samverkan i delregionen när det gäller utbildning är en förutsättning
för att vi ska klara av att tillgodose behov och förväntningar som finns.
(Delregional Genomförandeplan Fyrbodal 2014 – 2020).
För att öka antalet högskolebehöriga i Fyrbodal vill de fem kommunerna i
noden Norra Bohuslän (Strömstad, Tanum, Lysekil, Sotenäs och
Munkedal) öka tillgängligheten för medborgare i kommunerna när det
gäller gymnasiala vuxenutbildningar genom att skapa fler flexibla
utbildningsmöjligheter.
Med anledning av pandemin påbörjades redan under 2020 ett
omställningsarbete med att bedriva distans- och fjärrundervisning.
Vuxenutbildningsnoden i Norra Bohuslän vill nu ta nästa steg och utveckla
ett nytt gemensamt och flexibelt arbetssätt samt förhållningssätt genom ett
kommunöverskridande samarbete. Utgångspunkten är att samla nodens
fem kommuner med en gemensam digital plattform för vuxnas lärande.
Lärcentra ska vara en gemensam mötesplats där vuxna kan erbjudas ett
brett och varierat kurs-och utbildningsutbud som bedrivs genom flexibla
utbildnings-och undervisningsformer med stöd av digital teknik.
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Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner har en lång tradition av att
erbjuda sina kommuninvånare ett gemensamt kurs-och utbildningsutbud.
Från och med 2021 omfattar detta samarbete även Tanums och Strömstads
kommuner. Samarbetet i Norra Bohuslän består nu av en nod med fem
kommuner som vill erbjuda ett gemensamt kurs-och utbildningsutbud med
fritt sök för samtliga medborgare i alla kommunerna.
Verksamheterna omfattas av grundläggande- och gymnasial
vuxenutbildning, svenska för invandrare (SFI) samt yrkesutbildning i
regionalt yrkesvux, uppdragsutbildningar till viss del tillgängliggörande av
distansutbildningar inom högre studier samt examinationer.

Syfte

Samtliga kommuner är medlemmar i Nitus – Nätverk för kommunala
Lärcentra och i nätverket Westum som består av 41 kommunala lärcentra
inom 46 kommuner i Västsverige. Kommunerna är tillika medlemmar i
Fyrbodals nätverk för Vuxenutbildningsansvariga, yrkeshögskoleutbildare,
studie- och yrkesvalslärare samt Kommunakademin Väst (KAV) en arena
för samverkan med Högskolan Väst. Projektförslaget har förankrats i
vuxenutbildning- och utbildningschefsnätverket.
Projektets huvudsyfte är att tillgodose arbetsliv och individers tillgång till
kompetens och utbildning.
Där strategin är att utbildningsnoden i Norra Bohuslän tillsammans med
kommunala lärcentra och vuxenutbildningsorganisationerna samverkar för
att utveckla och etablera flexibla undervisningsformer. Detta för att ta vara
på digitaliseringens möjligheter, samt öka tillgången till ett livslångt
lärande som är oberoende av tid, rum och plats.
Strategin är också att effektivt kunna tillgodose kompetens till befintliga
företag, offentlig sektor samt etableringar, där
vuxenutbildningsorganisationerna i norra Bohuslän behöver bredda
kompetensen och kroka arm med fler utbildningsaktörer. Projektet är ett
pilotprojekt där resultatet ska implementeras och spridas.

Mål

För projektet har följande mätbara mål satts upp:
- Antalet flexibla utbildningar har utökats. (Antalet kurser/utbildningar)
- Öka den digitala kompetensen hos medarbetarna i noden norra Bohuslän.
(Skattning)
- Fler elever söker sig till utbildningar/kurser i noden norra Bohuslän.
(Andelen studerande per kommuninvånare.)
- Genomströmningen av elever ska öka under projekttiden. (Antalet
verksamhetspoäng.)
- Underlätta för fler att vidareutbilda och etablera sig på arbetsmarknaden
genom kompetensförsörjning till näringslivet och höjd utbildningsnivå.
(Sysselsättningsundersökning.)
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Aktiviteter

- Samverka med fler utbildningsaktörer för ett större utbud av
kurser/utbildning. (Antal nya aktörer)
Projektet genomförs utifrån målen för skolväsendets nationella
digitaliseringsstrategi.
Fokus kommer att ligga på att, med stöd av
kompetensutvecklingsinsatser för personal inom digitaliseringen,
skapa fler kurser och utbildningar som är tillgängliga via distans- och
fjärrundervisning i noden norra Bohuslän.
De kommunala lärcentrum i noden norra Bohuslän kommer att utgöra
motor, mäklare och mötesplats där studerande får möjlighet att möta andra
studerande. Tillika att tillgodose det lokala behovet av geografisk spridning
av lärcentrum och öka tillgången till fler utbildningsformer inom
lärcentrum och vuxenutbildningen i Norra Bohuslän.
Aktiviteterna är indelade i fyra arbetspaket:
1: Projektledning och redovisning
Tidsplan: 2021.06.01-2023.06.01
Aktiviteter:
- Väl utfört projekt som håller tidsplan, budget och når uppsatta mål samt
syfte
- Nätverksträffar, koordinering och studiebesök
- Aktiviteter för ökad samverkan mellan kommuner och andra
utbildningsaktörer
- Uppstarts-, halvtids- och slutkonferens
2: Kommunikation
Tidsplan: 2021.06.01-2023.06.01
Aktiviteter:
- Riktad marknadsföring för lärcentra inom noden norra Bohuslän för det
livslånga lärandet.
- Kommunicera projektet samt dess resultat och aktiviteter
- Ta fram kommunikationsmaterial.
3: Teknik, logistik och miljö lärcentrum
Tidsplan: 2021.06.01-2023.06.01
Aktiviteter:
- Utredning av teknisk utrustning
- Upphandling av inköp teknisk utrustning och
kompetensutveckling/utbildning till utrustningen
- Digitalisering av det livslånga lärandet och digital kompetens, pågående
aktivitet fram till projektslut
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4: Pedagogik lärcentrum
Tidsplan: 2021.06.01-2023.06.01
Aktiviteter:
- Kompetensutbildning av medarbetare - leda lärande i ett digitaliserat
samhälle
- Samverkan pedagogik mellan kommunerna för det livslånga lärandet
- Samverkan med andra utbildningsaktörer för ett ökat utbud av
kurser/utbildning
- Ta fram behovsanpassade utbildningar
- Utföra workshops för att utveckla nya metoder för lärande
Resultatindikatorer

Antal individer i kompetensutvecklingsinsats 80
Antal individer i valideringsprocess 30
Antal företag och organisationer som arbetar med kompetensförsörjning 20
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt 5
Antal privata och offentliga företag och organisationer som samverkar 20
Antalet elever som avslutar studier inom vuxenutbildning 1000
Antalet flexibla hybridutbildningar inom noderna 20
Antalet medarbetare med ökad digitala kompetens 80

Uppföljning och
utvärdering

Indikationerna kommer att mätas främst genom statistik. Antalet flexibla
utbildningsmöjligheter samt medarbetare med viss kompetens kommer
kunna mätas genom självskattning och beräknas internt genom
redovisning.

Långsiktighet

Projektet har som långsiktigt mål att bidra till en ökad genomströmning av
elever och höja utbildningsnivån genom att utveckla tillgången till mer
flexibelt utbud av alternativa utbildningsformer och undervisningsmetoder.
Projektet ska på lång sikt stärka vuxenutbildningens uppdrag om att
anpassa det livslånga lärandets utbildningsutbud utifrån både individens
behov, studiebakgrund och erfarenhet, samt arbetsmarknadens efterfrågan
på kompetens.
Kommunerna ska på sikt kunna erbjuda kontinuerlig utbildning under hela
året, med krav på flexibel studiestart, studietakt och undervisning.
Andra effekter är att flertalet kurser/utbildningar blir tillgängliga och mer
flexibla vilket bidrar till bättre förutsättningar att i valfri takt kunna studera
och påbörja/slutföra sina studier.
Resultatet och erfarenheter kommer kontinuerligt att redovisas i
vuxenutbildningsnätverket så att alla kommuner i Fyrbodal kan applicera
framgångsrika delar i sin verksamhet.

Förslag till beslut

Utbildningschefsnätverket och vuxenutbildningsnätverket har tillstyrkt
projektet.

Kontaktperson på

Karin Jansson, karin.jansson@fyrbodal.se, 0733-358519
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kommunalförbundet

Beslut

Beslutsgruppen beslutar bevilja högst kronor 1 500 000 SEK, dock högst
50% av godkända kostnader i projektbudgeten.

Villkor för beslut

Villkor för beslut
-Att övriga finansiärer bidrar ekonomiskt enligt ansökan
-Att delredovisningar och slutredovisningar följer de indikatorer som
angetts.
-Att berörda kommuner löpande informeras om projektets
genomförande och utfall.
-Att förbundet har rätt att avsluta projektet i förtid om stora avvikelser
från projektplanen sker under projektperioden eller om de delregionala
utvecklingsmedlen (DRUM) från Västra Götalandsregionen inte faller
ut till kommunalförbundet.

Datum för beslut

2021-05-27

Förbundsdirektör
…………………………………………
Jeanette Lämmel
Administrativ chef
…………………………………………
Carina Ericson

Rekvisitionsplan

Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2024-02-28.
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 UDDEVALLA
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan
hämtas på www.fyrbodal.se under Utvecklingsmedel.
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PROJEKT

Tillväxtmedel Fyrbodal
Beslutsunderlag och beslutsprotokoll

Dnr 2021/0084

Projektets namn

Förstudie: Godsutveckling Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ

Sökande

Stiftelsen Dal Västra Värmlands Järnväg, DVVJ

Projektperiod

2021-05-01 – 2021-12-31

Sökta medel

200 000 kr

Projektets anknytning
till Fyrbodals
verksamhetsplan och
Klimat 2030 Västra
Götaland

Utvecklingsområde i verksamhetsplan: Fysisk planering och hållbara
transporter
Prioritering i verksamhetsplan: Fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat
transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare.
Klimat 2030 Västra Götaland: Fokusområde Hållbara transporter.

Bakgrund/ Eventuellt Intresset från företag för att flytta gods från väg till järnväg har på senare tid ökat i
Dalsland. Utifrån det ökande intresset har DVVJ bedömt att det kan finnas
tidigare projekt
möjlighet att nyttja DVVJ för ökad godstrafik på järnväg.
En överflyttning av gods till järnväg kan minska klimatpåverkan från
godstransporter och en överföring av exv 50 000 ton från väg till räls bedöms av
sökande innebära en minskning av antalet långtradare med över 1 000 stycken.

Syfte

Mål

Aktiviteter

Syftet med förstudien är att klarlägga den spårbundna godstrafikens möjligheter
och vilka insatser som skulle gagna en positiv tillväxt för näringslivet i området,
med särskilt fokus på Billingsforsterminalen men även sågverksområdet,
Mustadfors/Långed samt Åsensbruk. Vidare att fastställa intressenter och vilka
insatser dessa är beredda att göra. Allt mot bakgrund av bedömt ökat
företagsintresse, behovet att ta tillvara de underhållsinsatser som gjorts på spåret,
inte minst ca 60 mkr runt 2014, samt att i största möjliga mån nyttja järnvägens
potential med hänsyn till minskad klimatpåverkan, avlastning av vägnät och ökad
säkerhet.
Förstudien skall utreda samt ge en mycket tydlig plan för fortsatt process.
- Identifiera intressenter
- Bedöm potentiell godsvolym i Billingsfors
- Föreslå åtgärder vid terminal Billingsfors inkl finansiering
- Bedöm intresse/möjligheter avseende sågverksområdet
- Bedöm övergripande godspotential för järnvägen Billingsfors - Mellerud samt
förslag till fortsatt konkret process/handlingsplan inkl övergripande finansiering.
Förstudien ska genomföras av DVVJ i samverkan med Bengtsfors och Melleruds
kommuner. Extern projektledare rekryteras. Styrgrupp med PL, VD DVVJ samt
näringslivsutvecklare Bengtsfors och Melleruds kommuner tillsätts. Arbetet
kommer att genomföras genom instudering av relevanta underlag, tidigare studier,

1

inventering, intervjuer i stor omfattning samt workshops.
Primära intressenter bedöms förutom parterna i styrgruppen vara företag som
Munksjö Paper, Rexcell, Vida, Mustadfors, Håfreström, Västfrakt, Green Cargo.
Sekundära intressenter anges vara Västra Götalandsregionen, Fyrbodals
kommunalförbund, övriga fyrbodalskommuner samt Trafikverket.

Uppföljning och
utvärdering
Långsiktighet

Förslag till beslut

Förstudien redovisas skriftligt och vid positivt utfall på frågeställningarna avses
den att förvaltas vidare av DVVJ.
Den långsiktiga effekten av förstudien och den ökning av spårbunden godsvolym
som förväntas blir till nytta för större område i Fyrbodal genom den avlastning av
vägnätet som blir följden. Även minskad klimatpåverkan är av gemensamt
intresse.
Beredning i nätverket för näringslivsansvariga har skett muntligt och skriftligt.
Nätverket tillstyrkte ansökan.
Beredning har vidare skett med ansvarig tjänsteperson vid Västra
Götalandsregionens avdelning för infrastruktur och kollektivtrafik. Avdelningen
tillstyrker ansökan och bidrar med 100 000 kr ex moms.

Kontaktpersoner på
kommunalförbundet

Infrastrukturstrateg Helen Tisell, e-post helen.tisell@fyrbodal.se tel 0522-44
08 49
Affärs- och miljöstrateg Karin Stenlund, e-post karin.stenlund@fyrbodal.se, tel
0703 94 48 39
Projektekonom Sara Lagset sara.lagset@fyrbodal.se tel 0522-44 08 53

Beslut

Förbundsdirektören beslutar bevilja förstudien 200 000 kr ex moms. 100 000 kr
tas från anslaget från utvecklingsmedel miljömedel. Resterande 100 000 ex moms
kommer Fyrbodals kommunalförbund att fakturera Västra Götalandsregionen, avd
kollektivtrafik och infrastruktur.

Villkor för beslut

Villkor för beslut:
• Att resultatet av förstudien redovisas skriftligt senast 2022-01-31.
• Att särskild redovisning av beräknad klimatnytta vid överflyttning
av gods från väg till järnväg beräknas och redovisas i rapporten.

Datum för beslut

2021-05-12

Förbundsdirektör

Jeanette Lämmel

Jeanette
Lämmel (May 17, 2021 19:21 GMT+2)
…………………………………………

Jeanette Lämmel

Administrativ chef

…………………………………………
Carina Ericson
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Rekvisitionsplan

Medlen utbetalas efter delredovisning kvartalsvis av nedlagda kostnader och erhållna intäkter samt
genomförd verksamhet och uppnådda effekter. Avvikelser från budget och projektbeskrivning ska
omedelbart meddelas Fyrbodals kansli. Slutrapport och ekonomisk redovisning senast 2022-02-28.
Fyrbodals kommunalförbund
Box 305
451 18 UDDEVALLA
Rekvisitionsblankett, anvisningar för rekvisition av medel samt projektrapport kan
hämtas på www.fyrbodal.se under Tillväxtmedel.
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Beslut avseende RTV-medel på delegation av förbundsdirektören
Projekt

Förstudie, Det moderna biblioteket

Ägare

Fyrbodals Kommunalförbund

Beslutat RTV

Sign

150 000 JL, CE

Dnr nr

2021/0075

Datum

2021-05-05

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

Upphandlingsstöd Fossilfria transporter, arbetsmaskiner och fordon
Avtal om resurs till projektet Ökad Högskoleövergång i Fyrbodal

Part

Ecoplan in Medio AB
Högskolan Väst

2021-05-03 - 2021-12-31
2021-03-01 - 2022-02-28

Sign Dnr nr

JL
JL

2021-0047
2021-0077

Datum

2021-05-05
2021-05-06

Save- the-date
Integrationsforum 24 nov 2021
Välkommen till en heldag på temat:

Migration, Integration &
Nyanländas etablering
Vi vänder oss till dig som är politiker, arbetar med eller är aktiv inom området
migration och integration.
Du kommer bland annat att få lyssna på och ställa frågor till:
• Andreas Johansson Heinö, debattör och förläggare Timbro förlag, på temat Hur
mycket mångfald tål demokratin?
• Sandros Scocco, författare till boken Och några antar jag är ok! på temat Hur
mycket invandring tål Sverige att inte ha?
Vi kommer också att ha fokus på jämställd etablering, delaktighet och behovet av en röd
tråd mellan samhällsintroduktion, samhällsinformation och samhällsorientering.

VAR OCH HUR: På plats på Svenska Mässan i Göteborg (alternativt digitalt)
NÄR: 24 november, 9.00 – 15.30
Ett fullständigt program kommer efter sommaren och då även information om hur du
anmäler dig. Men boka dagen redan nu!
Dagen arrangeras i samverkan mellan Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Västra
Götalandsregionen och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

För mer information om dagen kontakta gärna:
birgitta.guevara@lansstyrelsen.se
susanne.hammarstrom@vgregion.se
marie.lindgren@migrationsverket.se
ana-maria.sanchez-nieto@arbetsformedlingen.se

