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Martin Carling 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

Innehåll 
Ärende Sida

§ 69 Revidering Inköps- och upphandlingspolicy 3

§ 70 Mötesdatum 2022 4

§ 71 Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och 
daglig verksamhet 5

§ 72 Remiss Granskning Ny Översiktsplan Nu-2035, Dals-Eds kommun 6

§ 73 Remissvar – Regional fysisk planering enligt Plan- och Bygglagen (PBL) - 
Västra Götalandsregionen som regionplaneorgan 7

§ 74 Strategiskt utvecklingsområde: Fysisk planering och hållbara transporter 8

§ 75 Ägardialog Mediapoolen AB  9

§ 76 Information från Västra Götalandsregionen angående järnväg Oslo-Göteborg,
STRING-samarbetet och framtida järnvägsutveckling i Fyrbodal 10

§ 77 Återrapport dialog Naturbruksavtal 11

§ 78 Aktuella delegationsbeslut 12

§ 79 Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom 
och Samrådsorganet (SRO) 13

§ 80 Meddelanden 14

§ 81 Övriga frågor 15

§ 82 Nästa möte 16

§ 83 Årlig dialog med riksdagsledamöter 17
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 69

Revidering Inköps- och upphandlingspolicy

Efter en större justering av förbundets Inköps- och upphandlingspolicy som godkändes av direktionen 
den 18 juni 2020, §52, har den nu följts upp och revideras ytterligare för att ännu bättre leva upp till 
Lagen om offentlig upphandling (LOU 2016:1145).

Revideringen består av att beloppsgränsen för direktupphandling har sänkts från tre prisbasbelopp till 
100 000 kr. Under året har även kompletterande instruktioner till policy skrivits, dessa ligger numera 
som en bilaga till policyn. I övrigt har dokumentmallen uppdaterats.

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta godkänna revideringen av 
förbundets Inköps- och upphandlingspolicy enligt förslaget. 

Direktionen beslutar

Att godkänna revideringen av förbundets Inköps- och upphandlingspolicy. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 70

Mötesdatum 2022

Ett förslag på mötesdatum för 2022 som ligger till grund för förbundets årshjul har tagits fram. Förslaget 
bygger på samma princip som tidigare år med intervall och hänsyn till SKR:s styrelse och helgdagar. 

Arbetsutskottet: 20/1, 3/3, 28/4, 2/6, 25/8, 6/10, 17/11

Direktionen: 3/2, 31/3, 12/5, 17/6 (OBS! fredag), 22/9, 27/10, 8/12

Ärendet föredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att godkänna förslaget på mötesdatum. 

Direktionen beslutar

Att godkänna förslaget på mötestider för 2022.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 71

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet

Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser från 
både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Framarbetat förslag till 
överenskommelse förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas samverkan. 
Västkoms styrelse har rekommenderat kommunalförbundet att i sin tur rekommendera kommunerna att 
besluta om att anta framarbetad föreslagen överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet.

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda utgångspunkt för 
hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala vikten av samverkan mellan 
olika parter.

Ingen föredragning av ärendet. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta rekommendera kommunerna i 
Fyrbodal att besluta om föreslagen överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig 
verksamhet. 

Direktionen beslutar

Att besluta rekommendera kommunerna i Fyrbodal att besluta om föreslagen överenskommelse för 
hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 72

Remiss Granskning av ny översiktsplan, Nu-2035, i Dals-Eds kommun

Dals-Eds kommun ställer ut förslag till ny översiktsplan nu-2035 för granskning under perioden 7 juni 
2021 - 10 september 2021. Planförslaget i sin helhet finns under granskningsperioden tillgängligt på 
kommunens hemsida: www.dalsed.se/oversiktsplan samt i kommunhusets reception, Storgatan 27, 668 
30 Ed. 

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 september 2021 till: oversiktsplan@dalsed.se 
alternativt till: Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 31, 668 21 Ed

Ingen föredragning av ärendet. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår direktionen att besluta avstå från att lämna synpunkter på 
granskningshandling gällande ny översiktsplan NU-2035, Dals-Eds kommun. 

Direktionen beslutar

Att avstå från att lämna synpunkter på granskningshandling gällande ny översiktsplan NU-2035, Dals-
Eds kommun.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 73

Remissvar Regional fysisk planering enligt Plan- och Bygglagen (PBL) – Västra 
Götalandsregionen som regionplaneorgan

Fyrbodals kommunalförbund har i skrivelse från Västra Götalandsregionen, daterad 2021-03-15 beretts 
möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss före 2021-09-30.

Remissen avser Västra Götalandsregionens eventuella hemställan till regeringen om att bli 
regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Västra Götalandsregionen önskar genom remissen 
inhämta synpunkter från kommuner, kommunalförbund med flera aktörer.

En reviderad plan- och bygglag, PBL började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk planering för 
sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan omfattas och i Västra 
Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det.

Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och 
kommunalförbunden om deras inställning till att Västra Götalandsregionen skulle bli 
regionalplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om att 
frågan skulle skickas som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning.

Remissen har skickats till kommunerna i Västra Götaland, Kommunalförbunden, Regionerna Halland, 
Jönköping, Värmland och Örebro samt till Länsstyrelsen i Västra Götaland och Trafikverket Region 
Väst.

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling och Christel Thuresson, 
näringslivsstrateg.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Efter dialog på direktionsmötet om alternativen till yttrande för beslut enligt tjänsteskrivelsen enades 
ledamöterna i direktionen om ett tredje alternativ för beslut.

Direktionen beslutar

Att Västra Götalandsregionen inte ska gå vidare med en hemställan om att bli regionplaneorgan enligt 
Plan- och Bygglagen, PBL. Ett arbete bör dock snarast inledas där region, kommuner och 
kommunalförbund tillsammans klargör vilka frågor/områden inom fysisk planering som är viktiga 
och/eller angelägna att samverka kring.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 74

Strategiskt utvecklingsområde: Fysisk planering och hållbara transporter

Fördjupad information kopplat till verksamhetsplanen. 

Ärendet föredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, Helen Tisell, 
infrastrukturstrateg, Christel Thuresson, näringslivsstrateg, Karin Stenlund, affärs- och 
miljöutvecklingsstrateg samt Anders Borg, affärsutvecklare Position Väst.

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 75

Ägardialog Mediapoolen AB

Förbundet äger ett aktieinnehav av 17% i Mediapoolen AB. Information lämnas om Mediapoolen AB:s 
verksamhet. 

Ärendet föredrogs av Ann-Britt Dahl, VD Mediapoolen AB. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 76

Information från Västra Götalandsregionen angående järnväg Oslo-Göteborg, STRING-
samarbetet och framtida järnvägsutveckling i Fyrbodal.

Information och genomgång av de prioriteringar som är aktuella vad gäller framtida järnvägsutveckling 
inom Fyrbodalsregionen med fokus på sträckan Göteborg-Oslo som är en av EU:s prioriterade 
stomnätskorridorer. 

Enkelspåret mellan Göteborg-Oslo är den sista flaskhalsen i korridoren Oslo-Hamburg. Västra 
Götalandsregionen arbetar genom organisationen STRING tillsammans med 5 städer och 7 regioner, 
från Oslo i norr till Hamburg i söder, för att förverkliga en smidig förbindelse i stråket. 

Ärendet föredrogs av Kristina Jonäng, Helena Holmberg, Bijan Zainali och Pontus Gunnäs från Västra 
Götalandsregionen samt Maria Zachariadis från Trafikverket. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 77

Återrapport dialog Naturbruksavtal

I samband med direktionens möte den 17 juni mejlades en inbjudan till dialog om 
Naturbruksutbildningar till medlemskommunerna i Fyrbodalsregionen. Det var Västkoms ordförande 
Axel Josefsson och Martin Carling som bjöd in de kommuner som känner en tveksamhet inför 
tecknandet av ett nytt liknande samverkansavtal.  Dialogmötet ägde rum den 2 september, kl.13-15, via 
Teams. 12 av 14 medlemskommuner fanns representerade, 32 deltagare totalt. 

Vid dialogmötet framkom ett antal frågeställningar som behöver utredas vidare på ett fördjupat plan 
samt ett behov av att identifiera eventuella konsekvenserna av att avstå från att teckna nytt avtal.

Ärendet föredrogs av Jeanette Lämmel, förbundsdirektör. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 78

Aktuella delegationsbeslut

Lista över senaste delegationsbeslut tagna av förbundsdirektören. 

Ingen föredragning av ärendet.

Lista över delegationsbeslut bifogas protokollet. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 79

Ärenden kopplade till Beredningen för hållbar utveckling (BHU), Västkom och 
Samrådsorganet (SRO)

Muntlig rapport lämnas på mötet. 

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande och Jeanette Lämmel, förbundsdirektör.

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) 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://opengov.360online.com/Meetings/vgregion/Boards/Details/210654
https://www.vastkom.se/kallelserprotokoll.4.7c778a7b13f7ba15dd52b3e.html?folder=19.63c5311513f7b9eaf4e1e3d&sv.url=12.7c778a7b13f7ba15dd52b4a
https://www.vardsamverkan.se/organisation/samradsorganet-sro/
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 80

Meddelanden

Inga meddelanden.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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§ 81

Övriga frågor

Inga övriga frågor. 

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 82

Nästa möte

Arbetsutskottet den 7 oktober. Nästa direktionsmöte den 28 oktober.

Ärenden enligt årshjul:

 Delårsrapport 2101 – 2108

 Beslut budget 2022 – 2024

 Beslut budget DRUM 2022

 Strategiskt utvecklingsområde: Näringsliv, kultur och attraktionskraft

 DKR

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet. 
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Justerare: Utdragsbestyrkande:

§ 83

16 Årlig dialog med riksdagsledamöter

Dialog om delregionala strategiska frågor tillsammans med riksdagsledamöterna från Västra Götalands 
läns norra valkrets. 

Förslag på frågor att diskutera inför årliga dialogen med riksdagsledamöterna på direktionsmötet den 23 
september har skickats ut till direktionen och inbjudna ledamöter. 

Ärendet föredrogs av Martin Carling, förbundsordförande. 

Handlingar till ärendet bifogas protokollet.

Direktionen beslutar

Att anteckna informationen till protokollet.   
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Detta dokument är elektroniskt signerat och juridiskt bindande.	

Justerare: Lars Tysklind

Ordförande: Martin CarlingSekreterare: Carina Ericson
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Revidering av förbundets Inköps- och 
upphandlingspolicy 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att godkänna revideringen av förbundets Inköps- och upphandlingspolicy. 

 

Sammanfattning 
Kontinuerlig kontroll och revidering av förbundets gällande policydokument görs löpande för att 
hålla dess uppdaterade.  

 

Bakgrund 
Inköps- och upphandlingspolicyn genomgick en större revidering föregående år, där beloppsgräns 
för direktupphandling höjdes, gammal och ej längre gällande information byttes ut för att spegla 
den nya Lagen om offentlig upphandling (2016:1145).  

 

Beskrivning av ärendet 
I denna revidering har policyn fått en lägre beloppsgräns för direktupphandling för att bättre svara 
mot de regler som finns i LoU och de beloppsgränser som våra projektfinansiärer tillämpar, det 
vill säga från tre prisbasbelopp (PBB) till 100 000 kr. Sedan 2021 har förbundet även börjat arbeta 
med direktupphandlingar i Mercell direktupphandling och policyn har uppdaterats med dessa 
rutiner. Sedan policyn revideras förra året har det även tillkommit kompletterande instruktioner 
för upphandlingar inom förbundet, dessa ligger nu med som en bilaga till policyn. I övrigt har 
dokumentmallen uppdaterats.  

 

Bedömning och synpunkter 
Policyn har sedan dess revidering förra året fungerat väl, framför allt sedan de kompletterande 
instruktionerna kom till. Det har inte inneburit några problem med gränsen tre PBB och även 
mindre upphandlingar har gjorts enligt rutinen och dokumenterats.  
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Finansiering 
- 

 

 

Koppling till mål 
Ingen koppling till specifikt mål men en del av det interna administrativa arbetet.  

 

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

 

 

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


Antagen av direktionen 2013-02-07, 
reviderad och antagen 2020-06-18. 
 

 

 

    

  

Inköps- och upphandlingspolicy för Fyrbodals kommunalförbund 
 

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



 

 

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



 

 

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

(inklusive kompletterande instruktion för upphandling inom kommunalförbundet) 

 

Affärsmässighet 
Upphandling skall göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns, och även i 
övrigt genomföras affärsmässigt.  

 

Kompetens/rådgivning/biträde 
Upphandling skall göras med iakttagande av kommersiella villkor för upphandling avseende 
gällande regelverk för offentlig upphandling och förekommande avtalsrutiner.  

Vid behov kan/bör inköpsavdelning eller motsvarande i medlemskommun konsulteras för 
rådgivning och biträde. I förekommande fall kan/bör Fyrbodal söka omfattas av gällande eller 
nyupprättade ramavtal upphandlat av någon medlemskommun.  

 

Basbelopp 
All offentlig upphandling styrs huvudsakligen av Lagen om offentlig upphandling (LoU), vari 
redovisas de upphandlingsformer som gäller samt regler för dessa.  

Ovanstående upphandlingar görs enligt kansliets ”Procedurregler för upphandling”, se nästa sida. 
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Procedurregler för upphandling 
 

Riktlinjer för direktupphandling  

Direktupphandling får ske med tillämpning enligt nedan angivna procedurregler upp till låga 
värdet enligt LoU.  

Grundläggande gäller, att direktupphandling skall göras med utnyttjande av de 
konkurrensmöjligheter som finns, och även i övrigt genomföras affärsmässigt. Anbudsgivare och 
anbud skall behandlas utan ovidkommande hänsyn.  

 

Procedurregler 
<100 000 kr 

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

> 100 000 kr – låga värdet enligt LoU  

Anbud från minst tre anbudsgivare ska införskaffas. Upphandlingen administreras i Mercell 
direktupphandling. Anbud öppnas vid en förrättning där minst två personer deltar.  

Angivna basbeloppsgränser gäller som huvudregel.  

 

Förenklad upphandling 
Förenklad upphandling tillämpas om upphandlingsvärdet överstiger det låga värdet upp till de 
olika tröskelvärden som anges i LoU. 

 

Upphandling över tröskelvärdena 
Vid upphandling över tröskelvärdena tillämpas upphandlingsförfarandena öppen upphandling, 
selektiv upphandling samt förhandlad upphandling.  
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Upphandling av varor och tjänster under tröskelvärde  
Enligt LoU 19 kap.  

* Direktupphandling 

– Får göras utifrån de regler som anges i Fyrbodals inköpspolicy. 

 

 * Förenklad upphandling 

– Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering resp. riktad förfrågan i den 
omfattning som affärsmässigheten kräver for uppnående av bästa konkurrens. Förhandling får ske 
med en eller flera anbudsgivare. 

 

Upphandling av varor och tjänster över tröskelvärde  
Enligt LoU 6 kap. 

* Öppen upphandling 

Upphandlingsförfarande med skriftliga anbud, annonsering i Official Journal (OJ) samt I svensk 
publikation i den omfattning som affärsmässigheten kräver för uppnående av bästa konkurrens. 
Prövning och antagande av anbud sker utan förhandling. 

* Selektiv upphandling 

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

* Förhandlad upphandling 

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

Vid behov av kompletterande information eller vid osäkerhet om handläggning av 
upphandlingsärende kan kontakt tas med medlemskommuns inköpsavdelning eller motsvarande. 

I övrigt hänvisas till Lag (2016:1145) om offentlig upphandling samt Offentlighets- och 
sekretesslag (2009:400) för hur Fyrbodals kommunalförbund hanterar upphandling och dess 
handlingar.   
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Kompletterande instruktion till Inköp- och 
upphandlingspolicy för Fyrbodals 
kommunalförbund 

 
Avtal som tecknas för belopp <100 000 kr 
Som huvudregel gäller det som står beskrivet i Inköps- och upphandlingspolicyn. Inköp som 
hamnar under direktupphandlingsgränsen, det vill säga under 100 000 kr, ska även de förankras 
hos administrativ chef och skrivas avtal för. Som underlag till avtalet bör det finnas någon form 
av dokumentation om hur avtalet kom till. Förslagsvis förfrågan som skickats till leverantör och 
den överenskommelse som gjorts mellan förbundet och leverantör. 

Direktupphandling som avser inköp >100 000 kr och <615 312 kr (det låga värdet enligt 
LoU) 
Dessa upphandlingar görs i samarbete med administrativ chef i Mercell direktupphandling. Innan 
anbudsförfrågan går ut till mottagare i upphandlingen ska den ha fått ett diarienummer (som sedan 
följer med hela kedjan fram till avtalet). För vidare instruktioner – se Inköps- och 
upphandlingspolicy angående förfarande. 

Likabehandling 
Anbudsförfrågan ska alltid skickas ut från Mercell direktupphandling. Alla mottagare ska 
behandlas lika, det betyder att anbudsförfrågan ska skickas till samtliga mottagare samtidigt och 
de får inte veta om varandra. Inga anbud får läsas av förbundet före sista dag för inlämnande har 
varit. Eventuella frågor lämnas och besvaras skriftligt av ansvarig tjänsteperson genom Mercell 
direktupphandling. På så vis får alla som tar del av anbudsunderlaget ta del av frågor och svar 
samtidigt.  

Hantering av anbud 
Förbundet har valt att alla direktupphandlingar ska ske digitalt genom Mercell direktupphandling 
för att säkerställa likabehandling och för att rutinerna är lika för alla direktupphandlingar. Anbud 
som inkommer på annat vis förkastas som ogiltiga. 
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Förenklat förfarande för inköp >615 312 kr och <2 197 545 kr (höga värdet enligt LoU) 
Vid upphandlingar som överstiger 615 312 kr tar vi hjälp av medlemskommunernas 
upphandlingsavdelningar/ADDA som har verktyg för att hantera den här typen av upphandlingar. 
Dessa administreras av ansvarig tjänsteperson som ansvarar för innehållet i förfrågan i samråd 
med administrativ chef och med hjälp av aktuell upphandlingsavdelning.  

Öppet förfarande för inköp >2 197 545 kr 
En ovanlig form för kommunalförbundet men om den blir aktuell är det reglerna i Lagen om 
Offentlig upphandling som gäller. För vidare information om detta, kontakta undertecknad. 

Avtal 
Avtalsmallar för avtal som ligger utanför upphandlingsgränserna finns att hämta på intranätet. 
Alla avtal ska gås genom och korrekturläsas av administrativ chef samt diarieföras. Avtal som 
tecknas i samband med en upphandling genereras ur Mercell direktupphandling eller Mercell 
Tendsign.  

Det är enbart förbundsdirektören som får lov att teckna avtal för Fyrbodals kommunalförbund, det 
gäller alla avtal, oavsett upphandlingsform. Om förbundsdirektören inte är tillgänglig får 
administrativ chef skriva under i dennes ställe.  

Övrigt att veta om och ta hänsyn till 
För att inte riskera att upphandla sådant som förbundet redan har ramavtal för är det viktigt att 
alltid ta kontakt med administrativ chef och även kommunikatör för att säkerställa att avtal för 
aktuell tjänst/vara inte redan finns. Exempel på detta är reklamtjänster och IT-support. 

För den nyfikna och intresserade rekommenderas Upphandlingsmyndighetens hemsida för att läsa 
mer om vad som gäller för upphandlingar.  

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/  

Se detta dokument som en hjälp och komplettering till befintlig Inköps- och upphandlingspolicy 
för Fyrbodals kommunalförbund. Om det finns frågor kontakta administrativ chef.  

 

https://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/om-upphandlingsreglerna/
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Mötesdatum 2022 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar att godkänna förslaget på mötesdatum för 2022. 

 

Sammanfattning 
Förslag på mötesdatum som ligger till grund för årshjul 2022 har tagits fram.  

 

Bakgrund 
Ett årshjul för arbetsutskottets och direktionens möte arbetas fram inför varje år. Att sätta 
mötesdatum är ett första steg i arbetet med årshjulet och innehåll på mötena.   

 

Beskrivning av ärendet 
Datumförslagen är framtagna med hänsyn till SKR:s styrelsemöten och helgdagar under år 2022 
och reviderade efter arbetsutskottets möte den 26 augusti.  

 

Bedömning och synpunkter 
- 

 

Finansiering 
- 

Koppling till mål 
Ingen koppling till specifikt mål men en del av det interna administrativa arbetet.  

 

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

Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


 Uddevalla 2021-09-06 
  

Förslag mötestider 2022, efter revidering av arbetsutskottet.  

Möte Datum SKR -
styrelse 

BHU presidiet/ 
Västkom AU/ 
SRO 

BHU/ 
Västkom 
styrelse 

Kommun
direktörer 

Kallelse  
ut 

Helgdagar/övrigt 

Arbetsutskottet 27/1 
20/1 

28/1    20/1 
13/1 

 

Direktionen 17/2 
3/2 

    3/2 20/1  

Arbetsutskottet 3/3 11/3    24/2 Sportlov 28/2 – 4/3 (v. 9) 
Direktionen 31/3     17/3  
Arbetsutskottet 28/4 22/4    21/4 Påsklov 11/4 – 18/4 (v. 15, skärtorsdag 14/4) 
Direktionen 12/5 20/5    28/4  
Arbetsutskottet 2/6     25/5 Kristi himmelsfärd 26/5 
Direktionen 16/6 

17/6 
10/6    2/6 3/6 Midsommar 24/6 

OBS! 17/6 är en fredag. 
Arbetsutskottet 25/8     18/8  
Direktionen 22/9 23/9    8/9  
Arbetsutskottet 6/10     29/9  
Direktionen  27/10 28/10    13/10 Höstlov 31/10 – 4/11 (v.44, Allhelgona 4/11) 
Arbetsutskottet 17/11 18/11    10/11  
Direktionen 8/12 16/12    24//11  
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Regional överenskommelse för hjälpmedel i 
förskola, skola och daglig verksamhet 

Förslag till beslut  
Direktionen beslutar om att rekommendera kommunerna i Fyrbodal att besluta om föreslagen 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

Sammanfattning 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva samordnade insatser 
från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Framarbetat förslag till 
överenskommelse förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger former för parternas 
samverkan. Kommunerna rekommenderas att besluta om att anta framarbetad föreslagen 
överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet. 

 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen för 
personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och 
daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet med 
hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt hjälpmedel, 
läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan huvudmännen. Det 
kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett och för att 
undvika detta krävs tydlighet i ansvarsfördelning huvudmännen emellan. 

Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda utgångspunkt 
för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala vikten av 
samverkan mellan olika parter. 

 

 

Beskrivning av ärendet 
För att effektivisera handläggningen och ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen 
gav Ledningsrådet för Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att 
förtydliga ansvaret för de berörda aktörerna.  
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Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande samarbetsorganisation för 
hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2021-02-12. Det Politiska 
Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till överenskommelse 2021-04-23. 

Ansvarsfördelning mellan huvudmännen definieras och tydliggörs i föreslagen ny 
överenskommelse, se bifogat underlag. 

 
Bedömning och synpunkter 
Bedömningen är att en gemensam överenskommelse och tillämpning skapar tydlighet och 
likvärdighet mellan länets kommuner, vilket främjar jämlikhet i levnadsvillkor för medborgarna. 

 

Finansiering 
Beslutet är inte av finansiell karaktär för förbundets verksamhet. 

 

Koppling till mål 
Ärendet kopplar till Strategiskt målområde Stöd, omsorg och hälsa. 

 

Ansvarig tjänsteperson 
 
Karin Engström 
Socialstrateg 
Fyrbodals kommunalförbund 
 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

Till VästKoms styrelse: 

Regional överenskommelse för hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet 

Förslag på ställningstagande 

• VästKoms styrelse ställer sig bakom förslaget till överenskommelse och 

rekommenderar kommunalförbunden att rekommendera kommunerna att ta 

egna beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel kan behöva 

samordnade insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig 

verksamhet. Överenskommelsen förtydligar ansvaret för dessa huvudmän och anger 

former för parternas samverkan. Intentionen har varit att få en så patientsäker och 

jämlik hjälpmedelshantering som möjligt. 

Bakgrund 
Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårds-

huvudmannen för personliga hjälpmedel, skolhuvudmannen för pedagogiska 

hjälpmedel, läromedel och grundutrustning och kommunens dagliga verksamhet för 

grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på situation och det aktuella syftet med 

hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller ett 

pedagogiskt hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar 

gränsdragningen mellan huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den 

enskildes behov av hjälpmedel blir tillgodosett. För att effektivisera handläggningen och 

ta till vara den kompetens som finns hos huvudmännen gav Ledningsrådet för 

Medicintekniska produkter ett uppdrag till en tillfällig beredningsgrupp att förtydliga 

ansvaret för de berörda aktörerna. 

Beredningsprocess 

• En tillfällig beredningsgrupp med representanter från förskola, skola, daglig 

verksamhet och hälso- och sjukvård (Habilitering & Hälsa, primärvård och 

kommunal hälso- och sjukvård) har arbetat fram ett förslag till 

överenskommelse samt hanterat synpunkter på innehåll som inkommit efter 

synpunktsrunda i representanternas lokala nätverk. 

• Avstämning skedde med beredningsgrupp Handbok & Sortiment (inom den 

länsövergripande samarbetsorganisation för hjälpmedel) 2020-11-24. 

• Ledningsråd Medicintekniska produkter ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2020-12-09 under förutsättning att det skrivs in i 

överenskommelsen att grundprincipen är att den även gäller privata 

verksamheter i Västra Götaland, vilket genomförts. 



2021-06-01 
Tjänsteutlåtande 
Framtaget av 
Anneli Assmundson Bjerde, VästKom 

 

• Den politiska beredningsgruppen (inom den länsövergripande 

samarbetsorganisation för hjälpmedel) ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-02-12. 

• Det Politiska Samrådsorganet, SRO ställde sig bakom förslag till 

överenskommelse 2021-04-23 

Konsekvenser av förslaget 
Om den enskildes behov av individuellt utprovat och anpassat hjälpmedel för att kunna 

vistas i skola eller daglig verksamhet tillgodoses som personligt förskrivet hjälpmedel, 

även vid dubbelförskrivning, kan det betyda att vissa produkter som idag bekostas av 

skola eller daglig verksamhet istället blir ett ansvar för hälso- och sjukvården. 

Konsekvens av formuleringen att grundutrustning ska kunna användas av en eller flera 

personer kan bli att hjälpmedel som idag är personligt förskrivet på grund av att det 

endast är en person i verksamheten som har behov av det, istället blir ett ansvar för 

berörd verksamhet att anskaffa som grundutrustning.  

 

På grund av bristfälligt statistikunderlag har tänkbara kostnadsförskjutningar inte varit 

möjliga att beräkna. Därför redovisas endast en grov uppskattning, se bifogad rapport 

sid 5-6. 

 

 

Bilagor: 

Förslag Överenskommelse Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

Rapport Hjälpmedel i förskola, skola och daglig verksamhet 

 

 

 

 

Ann-Charlotte Järnström  Anneli Assmundson Bjerde 

VD, VästKom   Chef välfärdsutveckling, VästKom 

    

      

   

 



Regional överenskommelse om hjälpmedel i förskola, skola 

och daglig verksamhet inom Västra Götaland 
 

Inledning 
En tillfällig beredningsgrupp med representation från förskola, skola, daglig verksamhet och 

hälso- och sjukvård har på uppdrag av Ledningsråd Medicintekniska produkter arbetat fram 

denna lokala överenskommelse. Avstämning har skett genom att överenskommelsen skickats 

ut för synpunkter till berörda verksamhetsområden. 

 

De verksamheter som omfattas av denna överenskommelse är: 

Förskola 

Förskoleklass 

Grundskola/grundsärskola 

Gymnasieskola/gymnasiesärskola 

Daglig verksamhet inom LSS 

Hälso- och sjukvård inom Västra Götalandsregionen 

Kommunal hälso- och sjukvård 

 

I denna överenskommelse benämns ovanstående verksamheter med begreppen skola 

alternativt daglig verksamhet respektive sjukvårdshuvudman. Grundprincipen är att 

överenskommelsen gäller både offentlig och privat verksamhet.  

Bakgrund 
FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning lyfter rättigheten att 

leva ett självständigt liv och delta i samhället på jämlika villkor som alla andra. Enligt FN:s 

konvention om barnets rättigheter har alla barn samma rättigheter och lika värde. Inget barn 

får diskrimineras. Alla barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning har rätt till ett 

fullvärdigt och anständigt liv som gör det möjligt för dem att delta aktivt i samhället.  

 

Med utgångspunkt i gällande lagstiftning och rådande praxis ansvarar sjukvårdshuvudmannen 

för personliga hjälpmedel, skolan för pedagogiska hjälpmedel, läromedel och grundutrustning 

och daglig verksamhet för grundutrustning i sin verksamhet. Beroende på det aktuella syftet 

med hjälpmedlet kan en och samma produkt vara antingen ett personligt eller pedagogiskt 

hjälpmedel, läromedel eller grundutrustning, vilket komplicerar gränsdragningen mellan 

huvudmännen. Det kan leda till en fördröjning innan den enskildes behov av hjälpmedel blir 

tillgodosett. 

 

Avtalsparter 
Parter för denna överenskommelse är Västra Götalandsregionen och de 49 kommunerna i 

Västra Götaland (som huvudmän för hälso- och sjukvård, skola och daglig verksamhet).  

Syfte och mål 
Syftet med överenskommelsen är att den enskildes behov av hjälpmedel ska bilda 

utgångspunkt för hjälpmedelshanteringen, att ansvarsfördelningen tydliggörs samt att påtala 

vikten av samverkan mellan olika parter. Målet är att tillgodose den enskildes behov av 

hjälpmedel inom rimlig tid. 
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Ansvar  
Styrdokument 
Sjukvårdshuvudman: Hälso- och sjukvårdslag (SFS 2017:30). Hälso- och sjukvårdsavtalet i Västra 

Götaland reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra 

Götalandsregionen. Hälso- och sjukvårdsavtalet är det huvudavtal som samtliga huvudmän ställt 

sig bakom och ska tillämpa, se www.vardsamverkan.se. 

Skola: Skollag (SFS 2010:800). 

Daglig verksamhet: Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 1993:387)  

 

Ansvarsfördelning 

I tabell 1 beskrivs övergripande definitioner av personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel 

samt grundutrustning. Ytterligare förklaring av begrepp samt dess tillämpning i Västra 

Götaland framgår av bilaga.  

 

Tabell 1. Personligt hjälpmedel, pedagogiskt hjälpmedel samt grundutrustning1  

 
Typ av hjälpmedel 

Personligt hjälpmedel för 

det dagliga livet 
Pedagogiskt hjälp- 

medel 

 
Grundutrustning 

Beskrivning Individuellt utprovad 

produkt som syftar till att 

bibehålla eller öka 

aktivitet, delaktighet eller 

självständighet genom att 

kompensera för en 

funktionsnedsättning. 

Pedagogiska hjälp- 

medel kännetecknas av 

att de huvudsakligen har 

som syfte att för den 

enskilda kompensera  

för en funktions-

nedsättning i lärande-

situationen. 

Utrustning som behövs 

för att tillgodose behovet 

hos en eller flera personer 

och som inte kräver 

någon mer omfattande 

individuell anpassning. 

Ansvarig huvudman Sjukvårdshuvudman   Skola   Skola/  

  Daglig verksamhet 

 
Sjukvårdshuvudman har ansvar för att 

• ge kunskap och råd inom ramen för professionernas kompetenser om den enskildes 

funktionsnedsättning, behov och förutsättningar. 

• förskrivare gör en bedömning av hjälpmedelsbehov. 

• prova ut personligt förskrivet hjälpmedel samt informera, instruera och träna. Detta 

görs vid behov i samråd med personal inom skola/daglig verksamhet och/eller 

personlig assistans. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel ger information och utbildning till 

berörd personal inom skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans i enlighet 

med Handbok för personligt förskrivna hjälpmedel. 

• förskrivare av personligt förskrivna hjälpmedel följer vid behov upp hjälpmedlet i 

samråd med skola/daglig verksamhet och/eller personlig assistans. 

 

Skola har ansvar för att 

• den pedagogiska verksamheten är anpassad och utrustad så att alla elever kan tillgodogöra 

sig undervisningen, både avseende lärmiljön och de pedagogiska hjälpmedel som används 

i undervisningen samt grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild elevs hjälpmedel och om dess funktion och användningsområde i 

undervisningen. 

 
1 Västra Götalands anpassning från rapporten: Samordning av hjälpmedel till barn och elever med 

funktionsnedsättning (Socialstyrelsen, 2020) 

http://www.vardsamverkan.se/
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• vid byte av skola, i god tid informera sjukvårdshuvudmannen så att information om 

personligt förskrivna hjälpmedel vid behov kan överföras. 

 
Daglig verksamhet har ansvar för att 

• verksamheten är anpassad och utrustad för dem som vistas där både avseende 

tillgänglighet och grundutrustning. 

• berörd personal får förutsättningar för att tillgodogöra sig information och utbildning om 

varje enskild persons hjälpmedel, om dess funktion och användningsområde. 

Samverkan 
Personer med funktionsnedsättning som har behov av hjälpmedel behöver ofta samordnade 

insatser från både hälso- och sjukvård och från skola eller daglig verksamhet. Samverkan 

behöver ske med den enskildes behov som utgångspunkt och vägledande princip. 

 

Den som identifierat eller fått kännedom om den enskildes behov av hjälpmedel ansvarar för 

att, efter samtycke med den enskilde/vårdnadshavare, kontakta berörda aktörer. Tillsammans 

upprättas en gemensam planering där det framgår vem/vilka som ansvarar för kartläggning av 

behov, hur behovet ska tillgodoses och följas upp. 

Jämställdhetsperspektiv 
Alla personer ska få sina behov av hjälpmedel tillgodosedda på ett likvärdigt sätt. 

Medarbetare och chefer ska ha kunskap om genus och jämställdhet så att de kan analysera 

resultat för att göra förbättringar och att omotiverade skillnader åtgärdas. 

Implementering 
Huvudmännen ansvarar för att denna överenskommelse blir känd och tillämpas inom 

respektive ansvarsområde. 

I händelse av tvist 
Tvister löses i första hand på lokal chefsnivå mellan parterna. Den aktuella situationen ska 

lösas med  den enskildes bästa i fokus. Fortsatt oenighet/tvist ska lösas i enlighet med den 

regionala riktlinje som finns framtagen för hantering av oenighet på regional nivå.  

Uppföljning 
Ledningsråd MTP ansvarar för att överenskommelsen följs upp två år efter att den har trätt i 

kraft och därefter vid behov. 

Giltighet och omförhandling 
Överenskommelsen gäller från och med xxxx-xx-xx. 

Samtliga avtalsparter har när som helst rätt att påkalla förhandlingar om förutsättningarna för 

denna överenskommelse förändras. 

 

Denna överenskommelse har upprättats i två likalydande exemplar av vilka undertecknande 

parter tagit varsitt exemplar.  
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Definitioner av begrepp och dess tillämpning i överenskommelsen 
(Bilaga till överenskommelsen) 

Hjälpmedel för det dagliga livet 
Hjälpmedel för det dagliga livet är en individuellt utprovad produkt som syftar till att bibehålla eller 

öka aktivitet, delaktighet eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. 

Exempel på hjälpmedel för det dagliga livet är rollatorer, griptänger, hörapparater, förstoringssystem 

och applikationer för påminnelser. Hjälpmedel erbjuds ofta som en del av habilitering eller 

rehabilitering.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel 
Hälso- och sjukvårdslagen omfattar allt hälso- och sjukvårdsarbete i regioner och kommuner, och den 

reglerar huvudmännens skyldighet att tillhandahålla personliga hjälpmedel till personer med 

funktionsnedsättning. Hjälpmedelsförskrivning är en integrerad del av vård och behandling. De flesta 

hjälpmedel som förskrivs inom hälso- och sjukvården är medicintekniska produkter och omfattas 

därmed av lagen om medicintekniska produkter. Varje sjukvårdshuvudman (region eller kommun) 

fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som hjälpmedel.  

 

Personligt förskrivna hjälpmedel ska ge förutsättning för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet 

eller självständighet genom att kompensera en funktionsnedsättning. Hjälpmedel förskrivs endast till 

den stadigvarande bostaden och de miljöer där personen frekvent och regelbundet vistas i sitt 

dagliga liv. I Västra Götalandsregionen regleras förskrivning av Handbok för personligt förskrivna 

hjälpmedel. Där anges vem som får förskriva och utifrån vilka kriterier. Specialanpassade produkter 

är alltid personligt förskrivna. 

 

Utgångspunkten är att bara en uppsättning av ett hjälpmedel kan förskriva till en och samma person. 

Innan dubbelförskrivning kan bli aktuell ska den fysiska miljön motsvara behoven hos dem som vistas 

där. Behov av dubbelförskrivning bedöms av förskrivaren utifrån patientsäkerhet och patientens 

behov. Exempel på situationer då dubbelförskrivning kan vara aktuell för att ge förutsättningar för 

vistelse på skola eller daglig verksamhet: 

• Hjälpmedel som är för skrymmande eller tungt för att flyttas till och från hemmet.  

• Hjälpmedel som kräver hälso- och sjukvårdskompetens för att göra inställningar eller anpassning 

• Hjälpmedel som kan påverkas av yttre faktorer vid transport, såsom hjälpmedel där inställningar 

ändras när de fälls ihop och/eller hjälpmedel med hjul som inte bör användas utomhus. 

• För att säkerställa den medicinska säkerheten som hjälpmedlet syftar till. 

 

Kostnadsansvaret för förskrivna hjälpmedel i Västra Götaland följer personens folkbokföringsort och 

fördelas mellan Västra Götalandsregionen (VGR) och kommunerna. VGR har kostnadsansvar för 

personliga hjälpmedel för barn och ungdomar upp till 18-årsdagen. Kommunen har hälso-och 

sjukvårdsansvar under vistelsetiden på daglig verksamhet, vilket innebär kostnadsansvar för 

hjälpmedel som endast används på daglig verksamhet. Det finns även personliga hjälpmedel för 

vuxna där VGR alltid har ansvaret. Kostnadsansvar för respektive produktgrupp framgår av 

produktanvisningarna i Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel. 

  

https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardriktlinjer/hjalpmedel/handbok-for-forskrivig-av-personliga-hjalpmedel/produktanvisningar2/
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Grundutrustning 
Förskolor, skolor och daglig verksamhet ska ha en grundutrustning av hjälpmedel som gör att miljön 

motsvarar behoven hos dem som vistas där. Dessa hjälpmedel ska inte behöva omfattande 

individuell inställning eller anpassning, som kräver hälso- och sjukvårdskompetens och/eller teknisk 

kompetens. De ska utan större svårigheter kunna användas av en eller flera personer som vistas i 

verksamheten. Grundutrustning är något som förändras över tid när standarden i samhället 

förändras och varje kommun beslutar själv vad som ingår i grundutrustningen. Ett personligt 

hjälpmedel kan förskrivas när kravet på grundutrustning är uppfyllt men inte täcker det individuella 

behovet.  

Exempel på omfattande individuell inställning/anpassning är hjälpmedel med flera olika korrigerande 

tillbehör som behöver anpassas för att uppnå målet med hjälpmedlet.   

Pedagogiska hjälpmedel 
Pedagogiska hjälpmedel kompenserar i inlärningssituationer och är tänkta att användas i 

utbildningssituationen av en specifik elev. Exempel på särskilda läromedel eller utrustning med 

anpassade programvaror kan vara tidsstöd för att förstå och passa tider, programvara som läser upp 

text eller läromedel i alternativa format som kompenserar för en funktionsnedsättning i 

lärsituationen.  

 

Skolan ansvarar för att eleverna kan tillgodogöra sig undervisningen. I ansvaret ingår att 

tillhandahålla läromedel och pedagogiska hjälpmedel. Skolans ansvar gäller hjälpmedel som 

huvudsakligen är kunskapsbärande, som utan större svårigheter kan användas av flera elever och 

som inte behöver någon omfattande individuell anpassning. (Handbok för förskrivning av personliga 

hjälpmedel) 

 

Arbetstekniska hjälpmedel 
Arbetstekniska hjälpmedel är hjälpmedel som en anställd behöver för att motverka att arbetsskador 

uppstår i arbetet. Enligt Arbetsmiljöverket är det arbetsgivaren som har ansvaret för arbetsmiljön.  
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Granskning, Ny översiktsplan Nu-2035, Dals-Eds 
kommun. 
Förslag till beslut  
Arbetsutskottet beslutar att avstå från att lämna synpunkter på granskningshandling gällande, ny 
Översiktsplan Nu-2035, Dals-Eds kommun  

 

Ny Översiktsplan Nu-2035, Dals-Eds kommun ute för granskning 

Dals-Eds kommun ställer ut förslag till ny översiktsplan nu-2035 för granskning under perioden  
7 juni 2021 - 10 september 2021. Planförslaget i sin helhet finns under granskningsperioden 
tillgängligt på kommunens hemsida: www.dalsed.se/oversiktsplan samt i kommunhusets 
reception, Storgatan 27, 668 30 Ed.  

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 september 2021 till: 
oversiktsplan@dalsed.se alternativt till: Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 31, 668 21 Ed  

 

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: oversiktsplan@dalsed.se 
 

http://www.dalsed.se/oversiktsplan
mailto:oversiktsplan@dalsed.se
mailto:oversiktsplan@dalsed.se


KUNGÖRELSE - GRANSKNING NY ÖVERSIKTSPLAN NU-2035, DALS-EDS KOMMUN

Dals-Eds kommun ställer ut förslag till ny översiktsplan nu-2035 för granskning under
perioden 7 juni 2021 - 10 september 2021.

Planförslaget i sin helhet finns under granskningsperioden tillgängligt på kommunens
hemsida: www.dalsed.se/oversiktsplan samt i kommunhusets reception, Storgatan 27, 668
30 Ed.

Synpunkter på planförslaget lämnas skriftligen senast 10 september 2021 till:
oversiktsplan@dalsed.se alternativt till: Dals-Eds kommun, Översiktsplan, Box 31, 668 21
Ed.

http://www.dalsed.se/oversiktsplan
mailto:oversiktsplan@dalsed.se
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Remiss 
Datum 2021-03-15 
Diarienummer RS 2021-01146 

Remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan 
 

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari 2019.  I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som 
kan omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. Som 
ett led i att åstadkomma mer enhetlighet i landet, kan ytterligare län omfattas när behov av och 
förutsättningar för sådan planering finns. Riksdagen gjorde också ett så kallat 
tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska ”ta nödvändiga initiativ till att utveckla 
reformen så att den omfattar fler län”.  
 

Finansdepartementet har, via samtal 2019 och 2020, frågat Västra Götalandsregionen 
om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.  
I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare 
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på 
beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter 
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra 
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i 
kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell 
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.  
 

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till 
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från 
kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en 
viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.  
 

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med 
lästips för fördjupning.   
 

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på 
eftermiddagen.  Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.  
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Remissens frågeställningar  
 

Vilken inställning har ni till att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional 
fysisk planering enligt PBL i Västra Götaland.  
Vi önskar svar på följande frågeställningar:  

• Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra 
Götaland?  
• Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den 
kommunala fysiska planeringen?    
• Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka 
kring på regional nivå?   
• Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?    
• Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL.  
• Övriga synpunkter   

  
Här beskrivs bakgrund till respektive remissfråga:  

Vilken betydelse kan en samlad fysisk planering på regional nivå ha 
för att stärka Västra Götaland?  
Ett bakomliggande skäl till förslaget om regional fysisk planering är att planeringen bör 
kunna bidra till att stärka samordningen med andra planeringsslag. En regional plan utgör 
då gemensamma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för 
mellankommunal samverkan och i dialoger med staten och andra nivåer.  
  

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan 
stödja den kommunala fysiska planeringen?    
Ett syfte med regional fysisk planering är att den, genom att ha 
ett regionalt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och andra aktörer i 
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs 
att avsikten med ansvaret för regional fysisk planering är att den ska underlätta den 
kommunala översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning och planeringen av 
övriga regionala planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala 
bedömningar samt avvägningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.   
  

   

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det 
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?   
Många frågor är strukturövergripande och kan inte begränsas av en kommungräns,  
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och 
klimatfrågor, samt energiförsörjning. I förarbetena till lagändringen (SOU 
2015:59/Prop2017/18:266) skrevs att planeringen ska omfatta frågor av betydelse för den 
fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett län. Planeringen ska således gälla 
frågor som behöver behandlas ur ett bredare perspektiv än den enskilda kommunens. 
Regional planering är inte avsedd att inskränka den kommunala planeringen, den 
ska vara stödjande. Förslaget innebär inte en omfördelning av uppgifter som någon annan 
ansvarar för idag. Här nämns några gränsöverskridande frågor. Finns det fler?  
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I våra tidigare dialoger i kommunalförbundens nätverk kring regional planering har 
exempelvis följande frågor lyfts fram:   
  

   

  
Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?  

- Vilken roll kan/bör kommunalförbunden ha?   
Med tanke på Västra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det 
finnas tydliga samverkansformer för regional fysisk planering. Även samverkansformer 
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt där gemensamma 
arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR 
och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala 
transportinfrastrukturarbetet och för det strategiska arbetet inom kollektivtrafiken. 
Kommunalförbunden bedriver idag arbete med delregionala strukturbilder. I Västra 
Götaland är vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att 
tillsammans med berörda aktörer utarbeta arbetsformer för samarbetet inom länet, 
liksom utanför, blir en grundläggande fråga.  
  

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till 
regeringen om att ansvara för regional planering enligt PBL   
Utifrån ovan frågor och svar – vad är er sammanfattande syn gällande om VGR ska vara 
regionplaneorgan enligt PBL?   
  

Övriga synpunkter   
Övriga synpunkter, medskick eller inspel som ni vill bidra med.   
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Svar på remissen  

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas 
till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange i ämnesraden ”Er organisation – 
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01146 ”.  
 
Frågor angående remissen besvaras 
av  anita.rynvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se  
  
Med vänliga hälsningar  
  
Västra Götalandsregionen  
  
  
  

Sändlista remiss   
Kommunerna i Västra Götaland  
Göteborgsregionens kommunalförbund  
Fyrbodals kommunalförbund  
Sjuhärads kommunalförbund  
Skaraborgs kommunalförbund  
Region Halland  
Region Jönköping  
Region Värmland  
Region Örebro  
Länsstyrelsen Västra Götaland  
Trafikverket Region Väst  
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§ 85 Dnr 2021-000107 212 

Ny översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun - 

Granskning 

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet med en ny översiktsplan för Dals-Eds kommun startade 2018 med en 

medborgardialog. Synpunkterna från medborgardialogen låg sedan till grund 

för att arbeta fram ett förslag till översiktsplan. Ett förslaget har 

sammanställts och en miljökonsekvensbeskrivning på samrådsförslaget har 

tagits fram. Förslaget har varit ute på samråd under 2020 och 

kommunstyrelsen beslutar 2020-11-25 § 147 att godkänna 

samrådsredogörelsen. Därefter har revidering skett utifrån inkomna 

yttranden och nästa steg är granskning av planen innan den kan antas av 

kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen har samma utvecklingsområden som kommunens 

utvecklingsplan antagen i KF 2019-12-18 § 98: kompetens, demokrati, plats 

och miljö. Översiktsplanen ska finnas i digital version samt i PDF-format 

och den ska vara uppbyggd enligt Boverkets ÖP-modell. 

Översiktsplanen föreslår inga stora förändringar i mark- och 

vattenanvändningen utan innebär främst en effektivisering av redan 

bebyggda ytor. Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) ses som ett 

viktigt verktyg för att locka både nya fritids- och permanentboende till 

kommunen, men också för att kunna behålla servicen för de som redan idag 

är bosatta på landsbygden. I förslaget integreras den befintliga LIS-planen 

med vissa förändringar. Översiktsplanen behandlar också bland annat 

industriverksamheter och handel, satsning på naturturism och friluftsliv, 

trycker på vikten av att behålla persontrafik för tågresenärer och föreslår 

satsning på gång- och cykelvägar. 

Miljökonsekvensbeskrivning gällande samrådsutkastet har gjorts och 

bedömningen är att följande punkter i ÖP medför en betydande 

miljöpåverkan:  

● Intentionen om en befolkningstillväxt, vilket ställer krav på fler 

bostäder i kommunen 

● Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 

● Kommunens intention om att främja friluftsliv och naturturism 

● För vissa miljöaspekter bedöms föreslagna infrastruktursatsningar 

och utbyggnaden av vindkraft medföra betydande miljöpåverkan 
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forts. § 85 

Även om översiktsplanens förslag kring mark- och vattenanvändning inte 

skiljer sig i någon betydande omfattning från nollalternativet, bedöms de 

ställningstaganden och riktlinjer om att förbättra och fördjupa kunskapen om 

naturvärden och miljösituationen i kommunen leda till att miljöpåverkan och 

en långsiktigt hållbar utveckling beaktas i större utsträckning vid beslut 

gällande kommunens utveckling. Ett antagande av den nya översiktsplanen 

bedöms därför medföra positiva konsekvenser för miljön i Dals-Ed som 

helhet jämfört med nollalternativet. 

Medborgardialog och samråd har genomförts där synpunkter från invånare i 

alla åldrar tagits i beaktande vid framtagandet av förslag till ny 

översiktsplan. Under granskningsperioden 3 juni - 10 september 2021 

planeras ytterligare kommunicering av förslaget för att involvera invånarna 

ytterligare. Möjligheterna begränsas dock av pågående pandemi. 

Förslaget kommer också att skickas till Länsstyrelsen, angränsande 

kommuner och övriga dalslandskommuner samt till kommunens nämnder. 

 

Framtagandet av översiktsplan nu-2035 har skett med en bred dialog - både 

med invånare, företag, föreningar och politiker. Planen bedöms inte innebära 

några stora förändringar i den översiktliga planeringen mer än att den 

tydliggör Vision 2035 och hur vi ska uppnå våra utvecklingsmål. 

      

Beslutsunderlag                        

Tjänsteskrivelse utredare kanslienheten 2021-05-07.                              

Översiktsplan (ÖP) nu-2035 för Dals-Eds kommun – granskning.                

LIS-plan, MKB, kartbilagor – granskningshandlingar. 

      

 

Kommunstyrelsens beslut 

- Kommunstyrelsen beslutar att ställa ut förslag till ny översiktsplan 

för Dals-Eds kommun nu-2035 för granskning. 

  

 

      

 

 

 

Expedieras till 

Utredare kanslienheten 



Sändlista granskning ny ÖP nu-2035, Dals-Eds kommun

Länsstyrelsen
Lantmäteriet
Trafikverket
Västra Götalandsregionen
Fyrbodal
Vattenfall
Västtrafik
Skanova

Bengtsfors kommun
Färgelanda kommun
Munkedals kommun
Tanums kommun
Årjängs kommun
Haldens kommun
Aremarks kommun
Melleruds kommun
Åmåls kommun

Dalslands miljö- och energiförbund

Socialnämnden
Fokusnämnden
Plan- och Byggnadsnämnden
KPHR
Folkhälsorådet
Näringslivsrådet
Edshus AB
Räddningstjänsten

Företagarna

Föreningar och politiska gruppledare
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Remissvar – Regional fysisk planering enligt PBL 
– VGR som regionplaneorgan 

Förslag till beslut  
Arbetsutskottet föreslår Direktionen att besluta att: 

– Godkänna föreliggande förslag till yttrande (enligt alternativ 1 eller 2). 

 

 

Sammanfattning 
Fyrbodals kommunalförbund har i skrivelse från Västra Götalandsregionen (VGR), daterad 2021-
03-15 beretts möjlighet att yttra sig över rubricerad remiss före 2021-09-30. 

Remissen avser Västra Götalandsregionens eventuella hemställan till regeringen om att bli 
regionplaneorgan enligt Plan- och Bygglagen (PBL). Västra Götalandsregionen önskar genom 
remissen inhämta synpunkter från kommuner, kommunalförbund med flera aktörer. 

Fyrbodals kommunalförbund har berett ärendet i dialog med medlemskommunerna. Dialogen 
ligger till grund för de två alternativa ställningstaganden: 

–  att avvakta med hemställan och istället snarast inleda ett arbete i samverkan med 
kommuner och kommunalförbund för att tillsammans definiera vilka frågor/områden som 
ska ingå i en regionplan samt hur en sådan plan ska genomföras, organiseras och 
resurssättas.  
 

– att Västra Götalandsregionen kan gå vidare och påbörja en hemställan, förutsatt att man i 
den klargör vilka frågor/områden som ska ingå i en regionplan samt hur en sådan plan ska 
genomföras, organiseras och resurssättas. Då kan kommunerna, kommunalförbunden med 
flera ta ställning i sakfrågan när staten skickar hemställan på remiss. 

  

Bakgrund 
En reviderad plan- och bygglag, PBL började gälla 1 januari 2019. I och med att lagen antogs fick 
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regional fysisk 
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planering för sitt respektive territorium. Det är endast regionutvecklingsansvariga som kan 
omfattas och i Västra Götaland är det bara Västra Götalandsregionen som kan vara det. 

Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på beredningen för hållbar 
utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter från kommunerna och 
kommunalförbunden om deras inställning till att Västra Götalandsregionen skulle bli 
regionalplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunalförbunden som återkom med önskemål om 
att frågan skulle skickas som en formell remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. 

Remissen har skickats till kommunerna i Västra Götaland, Kommunalförbunden, Regionerna 
Halland, Jönköping, Värmland och Örebro samt till Länsstyrelsen i Västra Götaland och 
Trafikverket Region Väst. 

 

Kommunalförbundets yttrande 
I remissen önskar Västra Götalandsregionen svar på fem frågeställningar: 

 

 

Vilken betydelse kan en samlad planering på regional nivå ha för att stärka Västra Götaland? 

Fyrbodals kommunalförbund anser att en samlad planering på regional nivå behövs och kan bidra 
till en hållbar utveckling i de stora utmaningar vi har framför oss och som kräver en större 
geografisk skala än den kommunala eller delregionala. 

En samlad regional röst kan också stärka den enskilda kommunens ställning gentemot länsstyrelse 
och andra statliga myndigheter när det till exempel gäller prioritering av stora investeringar till 
Västsverige. 

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan stödja den kommunala 
fysiska planeringen?  

En tydlig och accepterad regionplan kan skapa förutsättningar och gemensamma spelregler. Detta 
kan avlasta den enskilda kommunen samt även i mellankommunala frågor som rör större 
geografiska områden som till exempel översiktsplanearbete, bostadsförsörjningsprogram, 
infrastruktur och verksamhetsområden samt natur- och friluftsområden.  

En god regional planering kan också ligga till grund för hantering av olika målkonflikter, till 
exempel i relation till olika riksintressen. 
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En förutsättning är att regionplanen tar hänsyn till Västra Götalands ojämna geografi och utgår 
från de förutsättningar som finns såväl i landsbygderna som i tätorterna. 

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det finns ett behov av att samverka kring 
på regional nivå? 

Fyrbodals kommunalförbund ser att det finns en rad områden där samverkan på regional nivå kan 
vara positivt och ibland nödvändigt. Inom vissa områden finns redan en väl utvecklad samverkan 
så som regionala vägnät, kollektivtrafik och infrastruktur. Men det finns också områden där en 
mer samverkan behövs och kan utvecklas. 

Exempel på samverkansfrågor/områden där behov finns skulle kunna vara;  

– Klimatrelaterade frågor 
– Livsmedelsförsörjning  
– Energiförsörjning 
– Bostadsförsörjning (sociala bostäder, trygghetsfrågor, barnkonventionen) 

Ovan nämnda områden kan vara svårt att ta sig an för den enskilda kommunen och kräver en 
högre planeringsnivå än lokal eller delregional.  
 

Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas? 

Utgångspunkt för samverkan bör vara funktionella områden snarare än administrativa gränser. 
Fyrbodals kommunalförbund bedömer att dagens samverkansformer utgör en god grund som 
forum för att utveckla den regionala planeringen. 

Kommunalförbundet är en central samverkansarena för kommunerna och ett forum som präglas 
av förtroende och lyhördhet samt en ömsesidig strävan efter samförstånd inom det uppdrag 
förbundet har idag, infrastruktur, kollektivtrafik och strukturbild. Ett utökat uppdrag behöver 
åtföljas av relevant resursförstärkning. 

Sammanfattande syn på frågan om VGR ska hemställa till regeringen om att ansvara för 
regional planering enligt PBL. 

Regionplaneuppdraget är en formell struktur som kan ge långsiktighet och tydliga 
planeringsförutsättningar för en hållbar utveckling av samhället i stort och inte minst för 
näringslivets investeringar och etableringar i regionen. 
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Enligt revideringen av Plan- och bygglagen (PBL) som började gälla den 1 januari 2019 är det 
endast formellt regionutvecklingsansvariga som kan få statens uppdrag att bedriva regional fysisk 
planering enligt PBL. 

Ett nej från kommunerna till VGR om att hemställa om regionalt planeringsansvar kan få 
konsekvenser för Västra Götalandsregionens utveckling, bland annat när det gäller att prioritera 
stora investeringar i Västsverige. 

En majoritet av de14 kommuner som utgör Fyrbodals kommunalförbund uttrycker i olika grad 
tveksamhet till en hemställan om regionalt planeringsansvar enligt PBL. Bland argumenten finns 
oro för att: 

– Städernas (Göteborgs) perspektiv och behov i ännu högre grad kommer att prioriteras på 
bekostnad av landsbygdskommunernas möjligheter till tillväxt och utveckling. 

– Redan etablerad samverkan inom funktionella regionala områden, över läns- och 
landsgränser försvåras och/eller inte utvecklas vidare. 

– Kommunernas administrativa börda ökar ytterligare, liksom konkurrensen om 
nyckelkompetenser. 

Samtliga 14 kommuner är dock överens om vikten och behovet av långsiktig, tydlig och samlad 
planering inom överenskomna områden. Men osäkerheterna kring Västra Götalandsregionens 
inställning till innehåll och utformning av en regionplan bedöms i dagsläget alltför stora.  

Alt 1: I ljuset av detta anser Fyrbodals kommunalförbund att en bättre väg vore att avvakta med 
hemställan och istället snarast inleda ett arbete i samverkan med kommuner och 
kommunalförbund för att tillsammans definiera vilka frågor/områden som ska ingå i en 
regionplan samt hur en sådan plan ska genomföras, organiseras och resurssättas.  

Alt 2: Att avvakta med hemställan kan betyda att andra regioner får försprång i förhållande till 
Västra Götaland både avseende tid, investeringar och makt över vår egen framtid. I ljuset av detta 
anser Fyrbodals kommunalförbund att Västra Götalandsregionen kan gå vidare och påbörja en 
hemställan, förutsatt att man i den klargör vilka frågor/områden som ska ingå i en regionplan samt 
hur en sådan plan ska genomföras, organiseras och resurssättas. Då kan kommunerna, 
kommunalförbunden med flera ta ställning i sakfrågan när staten skickar hemställan på remiss.  

 

Redogörelse för beredning av ärendet 
Ansvariga tjänstepersoner på kommunalförbundet har deltagit i de remisskonferenser/frågestunder 
som anordnats av VGR, SKR samt Reväst. 
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Ärendet har föredragits och diskuterats i kommundirektörsnätverket 2021-05-21 samt i 
näringslivsnätverket 2021-05-12 och 2021-06-07 samt i samhällsplanerarnätverket 2021-04-20 
och 2021-06-08. 
En remissdialog för medlemskommunerna arrangerades av förbundet 2021-08-24. 
Kommunalförbundet har även tagit del av medlemskommunernas utkast till svar samt haft dialog 
med flera. 
 
Ansvariga tjänstepersoner 
Anna Lärk Ståhlberg, Helen Tisell, Christel Thuresson 

 

 

Jeanette Lämmel 
Förbundsdirektör 
Fyrbodals kommunalförbund 
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Direktionsmöte 23 september

Fysisk planering och hållbara 
transporter



Tema: 
Fysisk planering och hållbara transporter

• Hållbart resande

• Gemensam planering

• Samspel och utveckling

Föredragande: 
Karin Stenlund, Christel Thuresson, Anders Borg och Helen Tisell



Infrastruktur och kollektivtrafik

• 2 stycken Delregionala kollektivtrafikråd
-Beslut om mobilitetsprocess 
-Info om skrivelse ”ang. upphandling av skoltrafiken i Dalsland”

• Revidering av den Regionala transportinfrastrukturplanen 
-Dialog
-Beslut om Fyrbodals prioriteringar

• Beslut: Fast förbindelse till Orust



Förbundets uppdrag Hållbara transporter

Strategiska mål för hållbara transporter:
1. Fyrbodal ska vara en fossilfri gränsregion
2. Offentlig sektor ska vara en föregångare för hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering, 
energieffektiva fordon & hållbart resande

Strategiskt utvecklingsområde: Fysisk planering och hållbara transporter

För VEM
Förtroendevalda
Många tjänstepersoner: Fordonsansvariga, upphandlare, näringslivsutvecklare, planerare, 
energirådgivare, miljöstrateger, tekniska verksamheter, kommunala bolag
Relevanta företag

För VEM
Förtroendevalda
Många tjänstepersoner: Fordonsansvariga, upphandlare, näringslivsutvecklare, planerare, 
energirådgivare, miljöstrateger, tekniska verksamheter, kommunala bolag
Relevanta företag

HUR & NYTTAN 
Driver samverkansprojekt. Finansiering.
Kunskap inkl utredningar
Samverkar. Representerar
Följer upp 
Kommunicerar
Politiskt påverkansarbete



Exempel 1. Fossilfria arbetsmaskiner

• Referensgrupp kommuner och kommunala bolag
• Inventering
• Erfarenheter från Norge
• Prova & få veta 4-6 oktober Trollhättan
• Upphandlingar – är det dyrt?  Hur göra? TCO



Exempel 2 Laddinfrastruktur 
Publik laddinfrastruktur Fyrbodal.  

Laddinfrastruktur fritidsbåtar



Exempel 3 Uppföljning 

Medlemskommunernas andel 
biogas- samt laddbara fordon
juni 2021

Ca 35 % av den totala 
fordonsflottan består av 
biogas- och laddbara fordon

Röd markering = ej lämnat in siffror för juni. Det som står gäller 
för januari 2021



Regional partner 

www.positionvast.se
Huvudman



Undersökning av 
Fyrbodals konkurrenskraft 
för fler logistiketableringar

En rapport om Fyrbodals logistikmöjligheter



Denna rapport undersöker hur 
Fyrbodals konkurrenskraft ser ut för 
fler logistiketableringar genom att 
kartlägga hur attraktiv logistiken är idag 
och hur den bör utvecklas för att 
området ska fortsätta vara lockande för 
logistiketableringar. 



Västra Götalands 
transportsystem ur 
ett EU-perspektiv
Källa: EU, Trans-European Transport Network (TEN-T) 7.



Godstransporter i 
Västra Götaland
Området har konkurrenskraftiga 
logistikerbjudanden med många 
destinationer, täta frekvenser och inom 
samtliga transportslag.

I Västra Götaland finns totalt fjorton 
hamnar, två flygplatser och tre 
kombiterminaler.



Flera kommuner i Fyrbodal ligger i direkt 
eller nära anslutning till hamnar, vägar 
och järnvägar som är strategiskt utpekade 
på regional, nationell och EU-nivå.

Att dessa är strategiskt angivna innebär 
bland annat att det finns incitament från 
flera instanser att tillsätta resurser för att 
fortsätta underhålla och utveckla 
infrastrukturen både nu och i framtiden.

Källa: Godstransportstrategi för Västra Götaland.

Godsstråk & 
logistikintensiva 
områden



Skaraborg Logistic Center
Konceptnamn för alla satsningar (privata och offentliga) som sker inom 

logistikområdet i Falköping. Särskilt fokus ligger på intermodalitet, det vill 
säga transporter som sker med fler än ett transportsätt.

6 terminaler, varav 5 spåranslutna.

Hanterat tonnage om ca 1 000 000 
ton/år.

Daglig pendel till Göteborgs hamn och 
dagliga tågförbindelser till 
kontinenten.

Moderna och specialanpassade 

lagerlösningar, varm- och kallager.

Tredjepartslogistik.

Centrum för underhåll, service och 
ombyggnader av järnvägsfordon i 
Norden.

Etableringsytor i direkt anslutning till 
terminalerna.

Information hämtad från Business Region Skaraborgs och Falköpings kommuns hemsida



Analys och slutsatser
En strategisk placering med viktig infrastruktur:
Logistisk knytpunkt

Möjligheter för alternativa transportmöjligheter:
Väg-, sjö- och järnvägsstråk

Intermodala transportupplägg: ex. 
Omlastningsmöjligheter via kombiterminaler

Möjligheter för hållbara godstransporter genom 
alternativa drivmedel: Fordonsgas och 
laddinfrastruktur för tunga fordon

Samverkan mellan aktörer för utveckling och 
innovation: Nätverk, samverkan, testbäddar, 
kontakt med aktörer



Förutsättningarna finns i Fyrbodal. Någon måste bara börja 
driva frågan och samla aktörer för att starta en dialog och 

samverkan för fortsatt utveckling.

Sammanfattning:

Regional partner 

www.positionvast.se
Huvudman



Strukturbild/Framtidsbild
Fyrbodal

Strukturbild Förbundsdirektionen 2021-09-23

22



 Komplexiteten i samhället ökar

 Liksom behovet av samplanering

 Framtidsbild beskriver gemensam viljeriktning

 Strukturbild tar vara på varandras styrkor

Strukturbild –
Process för 
samplanering



Uppdrag från politiken
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Strategisk 

färdriktning

Rådslag 3
2022

Samverkan

Resultat

- Gemensam 
kunskapsbas & 

beslutsunderlag

- Effektiv 
resursanvändning & 
hållbar utveckling

Agenda 2030, RUS 2030, Regional Strukturbild 2030, Kommunalförbundets VP 2030 

Gemensamma utvecklingsprojekt – pågående och framtida



Arbetsprocess och reviderad tidplan

Förberedelser
Januari – april

WS pilot Uddevalla
7 april 2020

8 WS genomförda
augusti – oktober

• Nov/dec återstående WS 
i 5 kommuner

• Vinter/vår 21/22 
Bred politisk 
förankring 
partidistrikten

juni 2022
Direktionen antar 
Framtidsbild

Rådslag 2 & 3 genomförs
Hösten 2022

Projektet avslutas
december 2022

Våren 2021
Sammanställning av 
Wiki ”Hörnstenar”

• Höst/Vinter 21/22 
Arbetsgrupp utvecklar 
pilotscenario ”Hörnstenar”

• Återkoppling till deltagare i 
WS Teams-möte



Fyrbodals
4 hörnstenar

26



Landsbygder
– Totalt åtta av 14 kommuner räknas som landsbygds kommuner
– Fem av dessa är Tätortsnära (minst 50% av befolkningen bor på landet och 
minst 50% har mindre än 45 min med bil till närmaste tätort (50 000 inv)
– Tre kommuner är Glesa landsbygdskommuner (fler än 50% bor på landet och 
färre än 50% har mindre än 45 min i bil till närmaste tätort.

Trekärnigt
centrum

– Trollhättan 59 058 invånare (dec 2019)
– Uddevalla 56 703 invånare (dec 2019)
– Vänersborg 39 591 invånare (dec 2019)
– Tillsammans 155 352 invånare 
(Örebro 155 696 och Västerås 154 049, platserna 6 och 7 i Sverige)

Gränsland
– Tre landskapsgränser skär genom delregionen (Bohuslän, Dalsland och 
Västergötland)
– Fem kommuner utgör landsgräns
– Strömstad, Tanum, Dals-Ed utgör EU:s yttre gräns
– Fyra kommuner gränsar till annan region (Värmland)

Vattenrike

– Hälften av kommunerna ligger vid havet
– Tre av kommunerna har strandtomt vid EU:s största insjö
– Internationellt kända kanaler fraktar både gods och människor
– Skärgård både i salt och sött vatten
– Ren, förnybar energi
– 14 hamnar i Västra Götaland, 7 finns i Fyrbodal (4 vid kusten och 3 vid Vänern)



Nästa steg?

28



Fråga
Politisk dialog 
och förankring
Politisk förankring process

 Fyrbodal utgör valkrets
 Dialog i varje partigrupp då når vi riks, 

region och kommun
 Utgå från arbetet som kommer fram i 

arbetsgruppen/grupperna
 Tidpunkt enl process under våren

Det är val i september – hur tror vi det påverkar 
arbetet med dialog och politisk förankring?

Behöver vi ta hänsyn till detta i val av tidpunkt för 
dialog och politisk förankring?



Tack för uppmärksamheten



Regional partner 

www.positionvast.se
Huvudman



Undersökning av 
Fyrbodals konkurrenskraft 
för fler logistiketableringar

En rapport om Fyrbodals logistikmöjligheter



Denna rapport undersöker hur 
Fyrbodals konkurrenskraft ser ut för 
fler logistiketableringar genom att 
kartlägga hur attraktiv logistiken är idag 
och hur den bör utvecklas för att 
området ska fortsätta vara lockande för 
logistiketableringar. 



Västra Götalands 
transportsystem ur 
ett EU-perspektiv
Källa: EU, Trans-European Transport Network (TEN-T) 7.



Godstransporter i 
Västra Götaland
Området har konkurrenskraftiga 
logistikerbjudanden med många 
destinationer, täta frekvenser och inom 
samtliga transportslag.

I Västra Götaland finns totalt fjorton 
hamnar, två flygplatser och tre 
kombiterminaler.



Flera kommuner i Fyrbodal ligger i direkt 
eller nära anslutning till hamnar, vägar 
och järnvägar som är strategiskt utpekade 
på regional, nationell och EU-nivå.

Att dessa är strategiskt angivna innebär 
bland annat att det finns incitament från 
flera instanser att tillsätta resurser för att 
fortsätta underhålla och utveckla 
infrastrukturen både nu och i framtiden.

Källa: Godstransportstrategi för Västra Götaland.

Godsstråk & 
logistikintensiva 
områden



Skaraborg Logistic Center
Konceptnamn för alla satsningar (privata och offentliga) som sker inom 

logistikområdet i Falköping. Särskilt fokus ligger på intermodalitet, det vill 
säga transporter som sker med fler än ett transportsätt.

6 terminaler, varav 5 spåranslutna.

Hanterat tonnage om ca 1 000 000 
ton/år.

Daglig pendel till Göteborgs hamn och 
dagliga tågförbindelser till kontinenten.

Moderna och specialanpassade 
lagerlösningar, varm- och kallager.

Tredjepartslogistik.

Centrum för underhåll, service och 
ombyggnader av järnvägsfordon i 
Norden.

Etableringsytor i direkt anslutning till 
terminalerna.

Information hämtad från Business Region Skaraborgs och Falköpings kommuns hemsida



Analys och slutsatser
En strategisk placering med viktig infrastruktur:
Logistisk knytpunkt

Möjligheter för alternativa transportmöjligheter:
Väg-, sjö- och järnvägsstråk

Intermodala transportupplägg: ex. 
Omlastningsmöjligheter via kombiterminaler

Möjligheter för hållbara godstransporter genom 
alternativa drivmedel: Fordonsgas och 
laddinfrastruktur för tunga fordon

Samverkan mellan aktörer för utveckling och 
innovation: Nätverk, samverkan, testbäddar, 
kontakt med aktörer



Förutsättningarna finns i Fyrbodal. Någon måste bara börja 
driva frågan och samla aktörer för att starta en dialog och 

samverkan för fortsatt utveckling.

Sammanfattning:

Regional partner 

www.positionvast.se
Huvudman



Ägardialog 
Fyrbodal - Mediapoolen 

2021-09-23



Vårt uppdrag

• Att  tillgodose behovet av kvalitativa produkter för mediapedagogisk undervisning för kommuner 
inom kommunalförbunden Sjuhärad, Skaraborg och Fyrbodal. 

• Bolaget skall vara en kraftfull resurs för kompetensutveckling med fokus på praktisk 
mediepedagogisk metodik. 

• Utveckla det mediepedagogiska innehållet i en riktning av mer egenproduktion och ökade möjligheter 
till interaktion mellan användarna. 

• Samt därutöver verka för utökad samverkan med andra offentliga huvudmän med liknande 
verksamhetsinriktning. 

• Bolaget är skyldigt att utföra de uppdrag som bolaget tilldelas av sina ägare. 



mediapoolen.se/dok_styrelsen/

https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/
https://mediapoolen.se/dok_styrelsen/


Mediecentraler i Sverige

Verksamheten uppfattas som kostnadseffektiv för kommunerna. 

Alternativa finansieringsformer har prövats i andra regioners mediacentraler. 
Framförhållning och stabilitet värdesätts högt.

De ansvariga på mediacentralerna visar intresse för mer gemensamt samarbete. Delvis 
beroende på att man har samma basuppdrag samt olika starka kompetensområden där det 
skulle vara värdefullt att komplettera varandra. 

Någon alternativ aktör (öppen marknad) med lika brett utbud som de kommunägda 
mediacentralerna finns inte på marknaden. Därför blir det inte attraktivt med 
upphandling av tjänsterna.



Mediecentralerna blir allt viktigare på en kvasimarknad
En kvasimarknad ar en marknad med både offentliga och privata inslag. Kännetecknade är att 
den verkar under andra förutsättningar än på en fri marknad. 
Marknaden utgörs av skattefinansierad verksamhet 
Den som upphandlar tjänsten är inte den som använder tjänsten. Risken för bristande 
beställarkompetens är överhängande. 
Viktigt att tänka på är;
• En hög lägstanivå så oseriösa aktörer sållas bort.

• Att man har relevanta kvalitetskriterier utvalda i samråd med de som erbjuder och de 
som använder tjänsten.

• Kontinuitet och kontinuerlig uppföljning och vidareutveckling. 



2015 2021
skattekrona 17,5

2,6% 1,9% PKV

Sotenäs 209 919 159 898debiterat belopp

182 302PKV justerat belopp

22 405 74 015

Strömstad 284 605 232 383debiterat belopp

264 944PKV justerat belopp

32 562 107 578

Tanum 283 830 226 153debiterat belopp

257 841PKV justerat belopp

31 688 104 454

Trollhättan 1 349 089 1 036 228debiterat belopp

1 181 425PKV justerat belopp

145 197 478 167

Uddevalla 1 236 003 994 368debiterat belopp

1 133 699PKV justerat belopp

139 332 458 499

Vänersborg 878 540 694 785debiterat belopp

792 139PKV justerat belopp

97 354 321 153

Åmål 294 370 217 473debiterat belopp

247 945PKV justerat belopp

30 472 102 668

2015 2021
skattekrona 17,5

2,6% 1,9% PKV

Bengtsfors 229 246 169 190debiterat belopp

192 897PKV justerat belopp

23 707 79 751

Dals-Ed 112 307 83 755debiterat belopp

95 491PKV justerat belopp

11 736 39 064

Färgelanda 157 103 116 708debiterat belopp

133 061PKV justerat belopp

16 353 53 931

Lysekil 334 330 252 665debiterat belopp

288 069PKV justerat belopp

35 404 118 511

Mellerud 215 958 162 768debiterat belopp

185 575PKV justerat belopp

22 807 75 916

Munkedal 239 262 185 290debiterat belopp

211 253PKV justerat belopp

25 963 85 510

Orust 341 152 266 875debiterat belopp

304 270PKV justerat belopp

37 395 123 595



• Digital motors syfte var att hitta 
kommuners verksamhetsförmågor inom 
digitalisering och IT.

• Alla kommuner saknar politiskt 
beslutade datastrategier, vilket innebär 
att arbetet med att ställa om till en 
datadriven kommun inte finns med på 
strategisk nivå. 

• Det indikerar att förståelsen för det 
långsiktiga digitaliseringsarbetet och de 
synergieffekter som skapas med hjälp av 
stora volymer data fortfarande är relativt 
låg.



En garant för hög lägstanivå

Mediecentralerna har varit och är alltjämt en 
viktig kugge när det gäller mediepedagogisk 
utveckling. 

Ett konvergerat medieinnehåll är framtidens 
läromedel och mediecentraler i samverkan 
kan fortsatt komma att spela en avgörande 
roll för skolornas mediepedagogiska 
utveckling.

Mediapoolen 



Efterfrågan
Mediapoolen har lyckats skapa en 
attraktiv produkt med hög kvalité har 
märkts på de förfrågningar som vi 
har fått från andra aktörer om att 
ansluta sig till oss. 

Vid 2021 års bolagsstämma 
beslutades  att ge styrelsen i uppdrag 
att utreda frågan om utökat ägande 
vidare och återkomma med förslag.





VGR vill främja ett gott liv genom att stärka kulturens 
roll i omsorgen i samverkan med kommunalförbund, 
kommuner och folkbildning 





* Skön- och facklitteratur, tidningar, tidskrifter, broschyrer. 
Datorer - Kapital och servicekostnader för datorer, maskiner etc
Bild och ljudmedier
Kostnader för resor i samband med studiebesök, kulturaktiviteter och lägerskolor. 
Bokinköp till skolbibliotek. 
Skolbibliotekarie.  

Lärverktyg* (4 900)
Bengtsfors 3 700
Dals-Ed 2 300
Färgelanda 2 600
Lysekil 4 300
Mellerud 2 100
Munkedal 5 500
Orust 5 900
Sotenäs 1 900
Strömstad 3 700
Tanum 5 300
Trollhättan 2 200
Uddevalla 2 700
Vänersborg 5 100
Åmål 7 800

Läroböcker (650)
594
671
645
494
533
481
987
622
915
619
511
613
703
764



Hybridundervisning

Flexibla lärmiljöer genom samverkan i 
Norra Bohuslän 

För att öka antalet högskolebehöriga i 
Fyrbodal vill man erbjuda gymnasiala 
vuxenutbildningar genom att skapa fler 
flexibla utbildningsmöjligheter. 

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.



Försäljning
• IN-house

• Kvalitetssäkrat produktval 

• Fungerande infrastruktur är vår 
målsättning

Mediapoolen lägger stor vikt vid 
produktval. Köparen får en användbar 
produkt av hög kvalitet. 

Försäljningsavdelningen expanderar då 
allt fler kommuner använder möjligheten 
till IN-house. 



Montering 
• Från ax till limpa

• Garanterad kvalitet

• Enklare service och support

Försäljningsavdelningen har under året 
utökats med en monteringsdivision då 
efterfrågan på monteringstjänster och 
serviceuppdrag ständigt ökar.



Tack för mig och glöm inte att använda länken mediapoolen.se/dok_styrelsen/ 



Framtida järnvägsutveckling i Fyrbodal
2021-09-23



Megaregion Oslo–Göteborg 
–Hamburg 
Gods och personresor flyttas till järnväg
 Regionaltåg – nya stationer Bäckefors, Dals 

Rostock, Brålanda och Frändefors

Göteborg-Karlstad får också möjlighet till 
fler och snabbare tåg



Regionala järnvägar -
potential att utveckla

Västra Götalandsregionen vill: 

 tredubbla den regionala 
pendlingen på järnväg

skapa ett robustare
järnvägssystem för Sverige

Södra Bohusbanan står på tur



Ett regionalt system

Knutpunkter med återkommande 
mönster
Tåg och storregionala bussar med 
samma öppettider
‒ På sikt: 
‒ Res i hela regionen på samma sätt 

varje timme



Målbild 2028 - trafikering
Genomgående linjer i Göteborg
‒ Några vänder i Mölndal, alternativt Korsvägen
Kommersiella regionexpresståg till Karlstad 
‒ Utökad trafik Göteborg-Karlstad
‒ Ny station i Brålanda
Trafiken på Bohusbanan delas upp på två linjer. 
‒ Tåg från Strömstad leds via Trollhättan till 

Göteborg
‒ Trafiken mellan Uddevalla-Göteborg utökas 

(fler och längre tåg)
Fler regiontåg från Trollhättan/Vänersborg
Fler tåg på Älvsborgsbanan och bättre passning till 
övriga tåg i Herrljunga



Aktuella järnvägsfrågor kommande åren

Pandemin påverkar utvecklingstakten, men målbilden består
Trädsäkring N Bohusbanan

Åtgärdsvalsstudie N Bohusbanan

Fördjupad utredning ny station Brålanda
Upphandling av tågtrafik mellan Oslo-Halden (trafikpakke 4)

Tre spår i Vänersborg



Trafikverket region Väst 
Förberedelser för förslag till 
Nationella plan 2022 - 2033

7

Maria Zachariadis, Strategisk planering 
Trafikverket Region Väst
2021-09-23



Januari 2021

Inriktnings-
underlag

September 2020

Regerings-
uppdrag om att 

ta fram 
inriktnings-

underlag

Augusti-november 2021

Åtgärdsplanerin
g

November 2021

Trafikverkets 
förslag till 

Nationell plan

Genomförande
-plan

Verksamhets-
plan

April 2021

Regeringen 
presenterar 

infrastruktur-
proposition

Våren 2022

Regeringen 
beslutar om 

Nationell plan för 
2022-2033

23 juni 2021

Direktiv för 
åtgärdsplanering

Genomförand
e

22 juni 2021

Riksdagen fattar 
beslut om 

infrastruktur-
proposition

Årligen

Regeringens 
Byggstartsbeslut



Nationell plan 2018–2029 

125 mdr
Vidmakthållande järnväg

164 mdr 
Vidmakthållande väg

333,5 mdr
utveckling

90 mdr 
trängselskatter m.m.



Utpekade bristanalyser
Nationell plan 2018-2029 Stockholm –

Riksgränsen – Oslo

E20 genom Alingsås

Storgöteborg

Västra Stambanan

Kust – till kustbanan

Göteborg - Oslo



Kort om utpekad bristanalys Göteborg - Oslo

• Huvudsaklig åtgärd som Trafikverket studerar är etappvis 
utbyggnad från enkelspår till dubbelspår mellan Öxnered och 
grenpunkten Skälebol (30 km) som är den del i stråket där 
kapacitetsutnyttjandet kommer vara högst. 

• Denna del har också positiva effekter för persontrafik mellan 
Göteborg och Karlstad och för den alternativa godsrutten” Väster 
om Vänern”.

• Som kompletterande åtgärder studeras tre förbigångsspår på 
sträckan Göteborg–Öxnered.

• Syftet med utredningen är att ta fram ett planerings- och 
beslutsunderlag som kan ligga till grund för prövning i revidering av 
nationell plan.

Fördjupad utredning

Göteborg

Öxnered

Skälebol

Kornsjö

Oslo

Halden

Ski

Moss

Fredrikstad

Trollhättan

Open streetmap



Förslag till åtgärder 
• Dubbelspår Skälebol-Öxnered

‒ Föreslagen dubbelspårssträcka är den del av stråket där 
kapacitetsutnyttjandet kommer att vara högst 

‒ Denna del har även positiva effekter för persontrafik mellan 
Göteborg och Karlstad och för den alternativa godsrutten 
”Väster om Vänern”

• Kompletterande åtgärd: Förbigångsspår Öxnered-Göteborg
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Dubbelspår

Förbigångsspår

Åtgärd/objekt

Dubbelspår 
Befintligt läge

(km)

Dubbelspår

Nytt läge

(km)

Förbigångs-
spår

(km)

Totalt

(km)

Grov kostnads-
indikation

(mnkr)

-/+ 30%

(mnkr)

Skälebol-Öxnered, 
dubbelspår, Öxnered-
Göteborg förbigångsspår

24 6 3 33 Ca 4 700 1 400



Namngivna objekt 
möjliga för prövning
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Västra Götaland

Västra Stambanan Göteborg-Alingsås: Sävenäs planskildhet, 
Fyrspår Olskroken-Partille, fyrspår hela sträckan
Kust till kustbanan, Göteborg – Borås: Koppling till Ny stambana samt 
mötesspår
Norge-Vänerbanan, kapacitetshöjande åtgärder: Dubbelspår och förbigångsspår
Södra Bohusbanan: Göteborg – Stenungsund partiella dubbelspår,
plattformsförlängningar 
E45 Vänersborg – Mellerud: Deletapp Liden – Frändefors, mötesseparering
Trafikledningssystem i Göteborgsområdet: Två etapper
Väg E6/väg 40 Kallebäcksmotet: Ombyggnad trafikplats 

Hårda 
prioriteringar 

kommer 
krävas 



Utredningar och ÅVS:er

• Utpekad bristanalys Göteborg – Oslo med 
tillhörande fördjupad utredning Göteborg-Skälebol
har precis slutförts

• Åtgärdsvalsstudie Kil-Skälebol pågår

• Åtgärdsvalsstudie för Norra Bohusbanan planerad 
för genomförande 2022-2023. Studie som är 
efterfrågad från VGR

• Utredning för Station Brålanda planerad för 
genomförande 2022-2023. Teknisk utredning samt 
kapacitetsanalys. Studie som är efterfrågad från 
VGR och Vänersborgs kommun.

• Åtgärdsvalsstudie Älvsborgsbanana genomförd, klar 
2021
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Fördjupad utredning 
Göteborg-Skälebol

Åtgärdsvalsstudie
Kil-Skälebol

Göteborg

Skälebol

Kil

Kornsjö

Öxnered

Open streetmap



Tack!
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Inför kommande samverkansavtal om 
naturbruksutbildningar – en lägesrapport 

Förslag till beslut  
Direktionen lägger informationen till handlingarna.  
 

Sammanfattning 
Efter direktionens möte den 17 juni mejlades en inbjudan till dialog om Naturbruksutbildningar 
till direktionens ledamöter, kommundirektörer samt kommunernas offentliga brevlådor. Västkoms 
ordförande Axel Josefsson och Martin Carling bjöd in till möte för de kommuner som känner en 
tveksamhet inför tecknandet av ett nytt liknande samverkansavtal.  Dialogmötet ägde rum den 2 
september via Teams. 12 av 14 medlemskommuner fanns representerade, 32 deltagare totalt.  

 

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. 

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. 

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. 
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Beskrivning av ärendet 
I den pågående processen har Fyrbodalskommunerna tidigare 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. 

Vid dialogmötet den 2 september framkom ett antal frågeställningar som behöver utredas vidare 
på ett fördjupat plan samt ett behov av att identifiera eventuella konsekvenserna av att avstå från 
att teckna nytt avtal.  

 

Bedömning och synpunkter 
Undertecknad kommer att delta i ett möte med Ann-Charlotte Järnström, VD för Västkom, samt 
Robin Kalmendal, regionutvecklare VGR, den 14 september för vidare beredning och dialog i 
ärendet. 

 

Finansiering 
-  

 

 

Koppling till mål 
-  
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Ansvarig tjänsteperson 
-  

 

Jeanette Lämmel 
Förbundsdirektör 
Fyrbodals kommunalförbund 



Dialog om Naturbruksavtalet  

Deltagarförteckning – 2 september 2021  

Bengtsfors kommun  Per Jonsson, 2:e vice ordförande KS 

   Jeanette Montgomery, verksamhetschef 

Dals Ed   Anna Johansson, ordförande/skola 

   Anna Andersson, utbildningschef 

Färgelanda kommun  Tobias Bernhardsson, KSO 

   Anna Gunnervik, utbildningschef 

Lysekils kommun  Lennart Olsson, utbildningschef 

Melleruds kommun  Morgan E Andersson, KSO 

   Michael Mellby, 2:e vice ordförande KS 

   Karl-Olof Petersson, kommundirektör 

   Anders Pettersson, utbildningschef 

Munkedals kommun  Liselott Sörensen-Ringi, utbildningschef 

Sotenäs kommun  Roland Matsson, ordförande/skola 

Ulf Blomqvist, utbildningschef 

Strömstads kommun  Lena Martinsson, BUN presidium 

   Sara Arvenberg, BUN presidium 

   Stellan Nilsson, 1:e vice ordförande BUN 
   

Tanums kommun  Ida Östholm, BUN  

Lina Magnusson, skolchef 

Trollhättans stad Johan Olofsson, förbundsdirektör Kunskapsförbundet 
Väst (Vänersborg och Trollhättans kommuner) 

Vänersborgs kommun  Benny Augustsson, KSO 

   Mats Andersson, ordförande BUN 

Lena Tegenfeldt, kommundirektör 

Åmåls kommun  Catrin Eriksson, utbildningschef 

 

Västra Götalandsregionen  Kristina Jonäng, ordförande i RUN 

   Bijan Zainali, 2:e vice ordförande i RUN 

   Robin Kalmendal, regionutvecklare 



 

Västkom   Axel Josefsson, styrelseordförande, mötesledare 

   Ann-Charlotte Järnström, VD 

 

Fyrbodals kommunalförbund  Martin Carling, förbundsordförande 

   Anna Lärk Ståhlberg, teamschef Samhällsutveckling 

   Karin Jansson, kompetensstrateg 

   Jeanette Lämmel, förbundsdirektör 

    

Ingen anmälan från Orust och Uddevalla kommuner. 

 



Beslut avseende DRU-medel på delegation av förbundsdirektören

Projekt Ägare Beslutat RTV Sign Dnr nr Datum

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

Avtal Part Sign Dnr nr Datum
Tjänsteköp Vera Telemo - komplettering ansökan projekt Ror-i-land Vera Telemo 2021-05-25 - 2021-06-30 JL 2021/0092 2021-06-04
Tjänstesälj Maria Klamas avseende Forskningsprojekt GR Göteborgsregionen 2021-07-01 - 2021-12-14 JL 2021/00103 2021-06-29
Avtal bransch och bolagsstatistik Bisnis Analys Sverige AB 2021-06-15 - 2022-12-31 JL 2021/0095 2021-06-17
Upphandlingsstöd kommunikationsuppdrag ADDA 2021-06-01 - timmar till klart CE 2021/0085 2021-05-10
Gruppcoachning inom projekt Hållbar besöksnäring i Väst Sumo Business Development AB 2021-08-01 - 2022 enl anbud JL 2021/0035 2021-06-28
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Inbjudan till direktionsmöte Fyrbodals kommunalförbund 

Riksdagsledamöter från Västra Götalands läns norra valkrets inbjuds härmed till att delta under en 
halvdag på Fyrbodals kommunalförbunds direktionsmöte.  

Syftet är att få möjlighet att träffa direktionens ledamöter och föra dialog kring delregionala 
strategiska frågor.  

 

Datum: 23 september 2021 

Tid: kl. 13.00 – 16.00 

Plats: Uddevalla, Hotell Riverside alternativt digitalt (meddelas i samband med kallelsen 
som går ut den 9 september) 

 

Anmälan om deltagande och eventuella förslag på frågor/frågeställningar mejlas in i förväg, 
senast den 6 september till Carina Ericson, carina.ericson@fyrbodal.se.  

 

Välkomna! 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Carina Ericson 
Administrativ chef 
Fyrbodals kommunalförbund 
 
Enligt uppdrag av  
Martin Carling, Förbundsordförande 
 
 

 

mailto:carina.ericson@fyrbodal.se


 

 

Förslag på frågor att diskutera inför dialog med riksdagsledamöter på 
direktionsmötet den 23 september  

 

Flygplatsens betydelse 

Trafikplikt för svenska flygplatser är grunden för att skapa tillgänglighet i områden med avsaknad av 
kommersiella förutsättningar för trafik. Tillgänglighetsaspekten ligger till grund för när staten 
bedömer vilka som ska beröras av trafikplikt med flyg. En annan aspekt är att trygga samhällsviktiga 
flyg. 

Fiber- och bredbandsutveckling 

Invånare, näringsliv och offentlig verksamhet ställer krav på bredbandsutbyggnad. Ny digital teknik 
leder till innovationer, kreativitet och effektivisering. Genom att främja utbyggnad av bredband ges 
förutsättningar för en ökad digitalisering till nytta för invånare och företag i länet. 

Beredskap, kris och krig 

Medskick till riksdagsledamöterna om kommunernas betydelse vid en kris. Kommunerna står för 70-
80 % av all offentlig verksamhet i nationen. Pandemin har synliggjort förbättringsområden. 

Strandskyddsremissen 

Ett remissförfarande har ägt rum. Vad händer härnäst?  

Nya regler för avfallshantering 

Fr o m 1 januari 2022 har kommunerna ansvar för att samla in returpapper. Fortsatt utredning sker 
om kommunen även ska få ansvar för att samla in glas och metall. Dessa förändringar kan komma att 
tas som en förordning vilket innebär att det inte behöver passera regering och riksdag. Vad kan det få 
för konsekvenser för kommunerna? Kan det bli kostnadsdrivande? Upphandlingar enligt LOU? 
Annat? 

Utredningen kring att förstatliga skolan - Hur framskrider den? 

Kraftförsörjning till samhälle och näringsliv, elektrifiering med mera 

Länsgränserna skapar utmaningar för kommunerna 

Hur kan myndigheter och organisationer utveckla sitt samarbete över länsgränserna så att inte 
kommuner hamnar mitt emellan? T ex länsstyrelser, polismyndigheten, Arbetsförmedlingen. 
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