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Information om möte 
Datum 2023-03-02 
Tid 13.00–16.00 
Plats Konferensrum Dalsland, Riverside, Uddevalla 

  

Deltagare 
Namn Kommun/Organisation 
Jeanette Lindh Svanqvist Bengtsfors kommun 
Renée Daun Lysekil kommun 
Viktor Weiberg Mellerud kommun 
Richard Holm Strömstad kommun 
Marthe Vakoufari Trollhättan stad 
Sophia Jessen Vänersborg kommun 
Gun-Britt Reteike Vänersborg kommun 
Kristoffer Ljung Åmål kommun 
Michael Johansson Fyrbodals kommunalförbund 
Anki Samuelsson Fyrbodals kommunalförbund 
Johannes Jönsson Fyrbodals kommunalförbund 
Almir Erkocevic Fyrbodals kommunalförbund 
Christel Thuresson Fyrbodals kommunalförbund 

Agenda 
Mötespunktens typ anges som [I] för informationspunkt, [B] för beredningspunkt [D] för 
diskussionspunkt. 

Punkt Typ Beskrivning Ansvarig Ca tid 
1 I Välkomna CT 13.00 
2 I Genomgång av Överenskommelse och nätverkets 

uppdrag 
CT 15 min 

3 I Ekonomisk rapport DRUM AE 20 min 
4 I Rapport från DRUM-gruppen – aktuella utlysningar CT&AE 15 min 
  PAUS  13.50 

15 min 
5 B Beredning av projektansökningar inför beslut i AU 9 

mars 
CT 55 min 

 



 

 Sida 2 (4) 

 

 

 
Fyrbodals Kommunalförbund - Postadress: Box 305, 451 18 Uddevalla - Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla 

  PAUS  15.00 
20 min 

6 I Lägesrapport pågående projekt CT 10 min 
7 I Genomgång Årshjulet CT 10 min 
8  Övriga frågor  15.40 

20 min 
  – Teknikcollege Renée D  
  – Kompetensråd Fyrbodal CS&CT  
9  Avslutning  16.00 

 

 

1 I Välkomna CT 13.00 
Christel hälsar alla välkomna till årets första och fullmatade nätverksmöte, tillika beredningsmöte. Då 
det är flera nya i nätverket görs en presentationsrunda runt bordet. 

 

2 I Genomgång av Överenskommelse och nätverkets 
uppdrag 

CT 15 min 

Christel går igenom uppdragsbeskrivningen som också är publicerad på förbundets hemsida. Även den 
överenskommelse som tecknats mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna och som styr hur 
de delregionala utvecklingsmedlen ska användas gås igenom. 

 

3 I Ekonomisk rapport DRUM AE 20 min 
Arbetet pågår med att stämma av ”potten”. Potten utgörs av de medel som inte upparbetats under ett 
projekt. Vi vet att det finns ett överskott i potten och återkommer när alla avslutade projekt har 
reglerats. Medlen används i första hand för att finansiera nya projekt inom respektive nämnd. 

 

4 I Rapport från DRUM-gruppen – aktuella 
utlysningar 

CT&AE 15 min 

Almir som nu kommit i gång i sin roll som projekt- och finansieringsstrateg håller på att sätta sig in i 
de olika EU-programmen för att kunna vara ett stöd framåt. Nätverket diskuterar vikten av att vi tar ett 
gemensamt ansvar för att säkerställa att olika projekt som adresserar samma problem/utmaning kan 
stödja och förstärka varandra, oavsett finansiär. Vi konstaterar att det är i den här konstellationen vi får 
”överhörning” och kan ha ett delregionalt perspektiv. 

 

5 B Beredning av projektansökningar inför beslut i AU 
9 mars 

CT 55 min 
 

De ansökningar som kommit in som svar på utlysningen i december/januari gås igenom. Av de 
inkomna ansökningarna är det en ansökan som inte tillstyrks av nätverket, en som fått avslag av 
huvudfinansiär och en som inte tas upp av huvudfinansiär i dess nuvarande utformning. 

Cirkulära möjligheter (Ung Företagsamhet) har fått avslag från Interreg och därmed faller 
finansieringen. Nätverket konstaterar att UF är en jätteviktig aktör som engagerar totalt 781 elever i 
UF-företag i samtliga våra kommuner. Nätverket tycker också att det är viktigt att UF knyts närmare 
utbildningssidan och inte minst kraftsamlingen Fullföljda studier. Kommunalförbundet får i uppdrag 
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att undersöka möjligheten att använda en del av DRUM-medlen till ett verksamhetsstöd för UF och 
återkomma till nätverket med ett förslag. 

Gröna klustret Nuntorp är den yngsta av Utvecklingsnoderna i Fyrbodal och är den nod som är 
inriktad på styrkeområdet Gröna näringar. VG regionen har meddelat att man inte kommer att ta upp 
ansökan ”Grön tillväxt i Fyrbodal” i sin nuvarande utformning och därmed faller den även för 
kommunalförbundet.  

Näringslivsnätverket instämmer i regionens bedömning att ansökan är bred och att Gröna klustret 
skulle tjäna på att göra en mindre ansökan där man fokuserar på någon eller ett par av de projektidéer 
som tas upp i ansökan. Det är viktigt att man kan visa att man har förmåga att göra skillnad för 
styrkeområdet i hela Fyrbodal och inte bara i kommunen där man har sin hemvist.  

Nätverket menar att det är angeläget att värna om noden som kritisk för att de gröna näringarnas 
omställning inte ska bromsa in eller rent av stanna upp och för att de möjligheter till utveckling och 
stärkt konkurrenskraft som omställningen ger inte ska gå förlorade. 

Kommunalförbundet får i uppdrag att tillsammans med Vänersborg, Mellerud och regionen fortsätta 
dialogen med Gröna klustret för att stärka klustret och säkra finansiering på kort och längre sikt. 

Connect Väst har lämnat in ansökan ”Starka företag bättre samhälle”. Nätverket beslutar att inte 
tillstyrka ansökan med motiveringen att det saknas en tydlig problemformulering och analys utifrån ett 
Fyrbodalperspektiv. Enligt ansökan är det 15 företag som ska få coachning under året men det saknas 
beskrivning av hur dessa 15 ska utses och vilken effekt man förväntar sig att insatsen ska ge som 
bidrar till att lösa aktuella samhällsutmaningar. Nätverket reagerar också på bristen på insatser för att 
bryta könsstereotypa mönster och bidra till ökad jämställdhet. 

Nätverket uttrycker vikten av att knyta aktörerna i det offentligt finansierade innovationssystemet till 
våra utvecklingsnoder för att öka genomslaget i de insatser som görs. Nätverket är positiva till att 
Connect Väst återkommer med en ansökan som tar avstamp i en genomförd analys av nuläge för 
målgruppen och med en tydligt beskriven förändringsriktning, konkreta arbetspaket och nyttor, samt 
att detta görs i dialog med målgruppen och kommunernas näringslivsutvecklare. 

 

6 I Lägesrapport pågående projekt CT 10 min 
Punkten utgick på grund av tidsbrist. 

 

7 I Genomgång Årshjulet CT 10 min 
Nätverket är beredande för delregionala utvecklingsmedel och nätverksmötena är planerade utifrån att 
ärenden ska till direktionens au och direktionen för beslut. 

 

8  Övriga frågor  15.40 
20 min 

Teknikcollege: Ett nytt samverkansavtal ska tecknas mellan kommunerna för att finansiera 
Teknikcollege under nästa certifieringsperiod. Ärendet återremitterades från direktionen i oktober och 
förbundet har haft i uppdrag att ta fram ett nytt förslag samt motivera den ökade kostnaden för 
kommunerna. Ett nytt förslag är nu framtaget och det ska tas upp på AU den 9 mars inför 
direktionsmöte den 30 mars. 
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Kompetensråd Fyrbodal: I augusti 2022 fick regionerna ett utökat regeringsuppdrag som innebär att 
också offentlig sektors behov av kompetensförsörjning ska ingå i kompetensplattformsarbetet. 
Regionen och kommunalförbunden har tecknat en avsiktsförklaring där man slår fast hur detta arbete 
ska gå till. Med anledning av det har även Kompetensråd Fyrbodal, KRF, gjort ett omtag på vår 
avsiktsförklaring för att stärka och utveckla arbetet. Rådets sammansättning kommer också att 
förstärkas, bland annat Svenskt Näringsliv, Teknikcollege regionordförande, representant för 
kommundirektörerna tar plats i rådet. Även NU-sjukvården och Kriminalvården kommer att erbjudas 
plats i rådet eftersom de är stora arbetsgivare. Rådet kommer att ta beslut om den nya 
avsiktsförklaringen vid sitt möte den 7 mars. 

9  Avslutning  16.00 
Christel tackar alla för dagens möte och påminner om nästa möte som är en workshop för 2024 års 
inriktning på DRUM-medlen. 

 

Antecknat av 
Christel Thuresson 

Justerat av 
Almir Erkocevic 

 

Bilagor 
§ Agenda och ärenden 2023-03-02 


