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Verksamheten har bedrivits enligt direktionens beslut och direktiv och överlag med gott resultat. En framgångsfaktor har varit att förbundet lyckats mildra 
negativa effekter rörande samverkan och samarbete som pandemin kunnat innebära. Genom att utveckla sin digitala mognad och anpassa verksamheter 
och projekt i enlighet med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, har förbundet i hög grad kunnat genomföra de insatser som förväntats. En viktig 
uppgift för förbundet har varit att hålla i och stötta i pågående utvecklingsprocesser i en tid då kommunal personal behövt fokusera mycket på 
verksamhetsfrågor. Att förbundet kunna ställa om på det sätt som gjorts bedöms vara ett resultat av det goda samarbete som under många år byggts i 
professionsnätverk och politiska forum samt lyhördhet och flexibilitet hos kommunernas och förbundets medarbetare. Det finns dock arbetsområden som 
inte kunnat genomföras enligt plan, till exempel arbetet med den delregionala strukturbilden och de utbildningar och studiebesök som kräver fysisk närvaro. 
De politiska mötena och mötena med professionsnätverken har enbart bedrivits digitalt. Arbetet har utförts inom ramen för fem strategiska 
utvecklingsområden. Nedan redogörs för arbetet som utförs inom respektive område, först på aggregerad nivå, sedan på detaljerad nivå.  
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Stöd, omsorg och hälsa” flyter arbetet på enligt plan. Värt att nämna är processen kring omställningen till Nära vård 
där kommunalförbundet sen januari 2021 har en särskild resurs för stöd till kommunerna vilket möjliggjort ett ökat fokus på denna fråga som har och 
kommer att ha en stor påverkan i kommunernas arbete. Särskilt viktigt för detta målområde som till stor del verkar mot kommunernas socialförvaltning, har 
varit att anpassa stödet till kommunerna för att möta upp de behov som identifierats kopplade till pandemin, bland annat genom att vara direkt delaktiga i 
samordning av insatser kopplade till detta såsom provtagning och vaccinationer. 
 
I strategiskt utvecklingsområde ”Fysisk planering och hållbara transporter” går arbetet inom hållbart resande enligt plan medan arbetet inom ”gemensam 
planering” och ”samspel och utveckling” till stor del pausats på grund av Coronapandemin. 
 
När det gäller utvecklingsområdet ”Kompetensförsörjning och utbildning” löper arbetet på enligt plan. Projektet Fenixz, som erbjuder kompetensutveckling 
till anställda i små och medelstora företag är nu i genomförandefas. Utredningen om förbundets FoU-resurs har genomförts. Processtöd Fullföljda studier 
pågår. Genom att ta tillvara resultat från avslutade och nyss nämnda pågående projekt har förbundet också börjat formera arbetet framåt kring Kraftsamling 
Fullföljda studier som finns med i den regionala utvecklingsstrategin. 
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Näringsliv, kultur och attraktionskraft” löper arbetet på enligt plan. Förbundets förslag till näringslivsstrategi är ute för 
granskning i flera nätverk och organisationer. Flera omställnings- och utvecklingsprojekt pågår. Flera etableringsförfrågningar ligger inne hos Position Väst. 
Projektet Våra rum har beslutats för att ta tillvara det ökade intresset hos kommunerna för gestaltad livsmiljö. 
 
Inom strategiskt utvecklingsområde ”Digitalisering” har förbundet en stödjande roll i form av att vara en informationsspridare och genom att delta i nätverk 
samt medfinansiera projekt som främjar näringslivets transformation. Resurser för digitaliseringssamordnare är sen januari 2021 samlade till VästKom, vilket 
inneburit behov av en nyoritentering i hur förbundet ska verka, detta arbete pågår. 
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Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Kvalitet och välfärdsteknik 
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har en trygg, likvärdig och jämlik socialtjänst, vård och omsorg. Verksamheten är kunskapsbaserad och effektiv. 
Inriktningen är förebyggande och hälsofrämjande arbete där socialtjänst, vård och omsorg bedrivs nära och i samverkan med invånarna. Välfärdsteknik 
möjliggör ett självständigt liv och ger en ökad livskvalitet. 

Övergripande kommentarer 
Kommunalförbundet representerar kommunerna, leder och deltar i en mängd nätverk i frågor som rör socialtjänst och kommunal hälso- och sjukvård. 
Exempel på större processer som pågått under åter är att utgöra stöd i nära vårdsomställningen. Arbetet flyter på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Processleda strategiskt samarbete i samverkan med, och mellan 
kommunerna och regiongemensamma frågorna. 

Pågår i samverkan med VGR i t ex vårdsamverkan, inför VVG och SRO, i 
arbetet med att revidera hälso- och sjukvårdsavtalet med tillhörande 
överenskommelser och färdplan för omställning till god och nära vård 

 

Kommunalförbundet representerar kommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer, RSS 

Kommunalförbundet representerar kommunerna i möte med andra 
kommunalförbund på VästKom i VGK, i länsgemensamma grupper om 
olika område i socialtjänsten och kommunal hälso- och sjukvård, i 
nätverk på SKR som RSS, äldreomsorg/sjukvård, funktionshinder, barn 
och unga, missbruk, kvalitet och uppföljning, nära vård samt 
partnerskapet. 

  

Stödja kommunerna i, och tydliggöra, innebörden av, omställningen 
till nära vård ur ett kommunalt perspektiv. 

Kommunalförbundet handhar kommunernas del i den statliga 
överenskommelsen om en god och nära vård. Socialcheferna har anställt 
en gemensam utvecklingsledare för god och nära vårdfrågor. 
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Driva frågor kring digitalisering, information och 
kommunikationsteknologi inom funktionshinder och socialpsykologi. 

Kommunalförbundet leder att nätverk med kommunala representanter i 
detta område, DIKT nätverket. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Barn och unga 
Barnets rättigheter genomsyrar allt arbete där barn är inplanerade. Barn och ungas hälsa är god. Kommunernas arbete främjar en ökad framtidstro hos 
barn, unga och deras familjer. 

Övergripande kommentarer 
Kommunalförbundets verksamhet Hälsokällan har genomfört aktiviteter rörande alla fem fokusområden enligt plan men med vissa justeringar pga 
pandemin. 
 

Aktivitet Utfall  

Att följa Hälsokällans inriktningsdokument (2018–2021) utifrån fem 
fokusområden: 

• Våldsförebyggande 
• Integration 
• Psykisk hälsa 
• Fullföljda studier 
• Samspel, relationer och sexualitet 

Hälsokällan har under första halvåret genomfört aktiviteter enligt plan 
inom alla fem fokusområden, som samtidigt kopplas till varandra. 
Fokusområdena Våldsförebyggande och Fullföljda studier har 
dominerat arbetet. Pga pandemin har många aktiviteter (workshops, 
seminarier, konferenser) genomförts på andra sätt än planerat (digitalt) 
och några har flyttats fram. Mer tid än planerat har lagts på ansökningar 
och förberedelse av framtida projekt.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Stöd, omsorg och hälsa 
Strategiskt mål: Kompetens, FoU och samverkan 
Kommunerna har en hög kompetens inom socialtjänst, vård och hälsa samt omsorg, och driver ett gemensamt arbete med forskning och utveckling (FoU), 
med fokus på innovation. Det finns en god samverkan mellan kommunerna. Genom erfarenhetsutbyte och omvärldsbevakning främjas kunskapsutveckling 
och möjligheterna att vid behov utarbeta liknande arbetssätt. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet flyter på enligt de uppdragsbeskrivningar etc som kommunerna enats om. 
 

Aktivitet Utfall  

Att utveckla, revidera och implementera kompetensplaner och 
utbildningar kopplat till planerna. 

Inom områdena funktionshinder, socialpsykiatri, vård och omsorg, 
sociala barnavården, missbruk och ekonomiskt bistånd finns 
kompetensplaner som är utarbetade och antagna av socialcheferna i 
alla kommunerna i Fyrbodal. Dessa används, utvecklas och revideras 
under året. Efterfrågade och tillhörande utbildningar arrangeras av 
kommunalförbundet 

 

Att följa verksamhetsplan för FoU-socialtjänst. En forskningscirkel om att leda i pandemin har avslutats under året och 
en rapport blir klar i september. Resultaten ska presentera i lokala och 
nationella sammanhang. 

  

Skapa möte mellan relevanta aktörer i efterfrågade samverkansämne. Ett exempel: några kommuner vill veta mer om ett nytt digitalt stöd till 
föräldrar som separerar. Kommunalförbundet samlar relevanta aktörer 
på både lokal, regional och nationell nivå för att se om och hur detta på 
bästa och mest kostnadseffektiva sätt kan komma invånarna till del. 
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BIM, samverkansforskning Barnahusets insatsmodell i Fyrbodal. Forskningen pågår och socialtjänsten i många kommuner är 
involverade. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Hållbart resande 
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offentliga sektorn är en 
föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och hållbart resande. Kollektivtrafiken är väl 
utbyggd med hög tillgänglighet och effektivitet även på landsbygden och i öst-västlig led i delregionen, för att möjliggöra ett hållbart resande till arbete, 
skola, service och fritidsaktiviteter. Förbundet driver ett framgångsrikt påverkansarbete för ökad tillgänglighet till kollektivtrafik. Det finns ett beslut om att 
bygga ut järnvägen mellan Göteborg och Oslo till dubbelspår. 

Övergripande kommentarer 
Flera insatser är tagna för att skapa en fossilfri gränsregionen. Frågan om hållbar mobilitet har lyfts upp till en politisk nivå. Kontinuerligt arbete med 
kollektivtrafik och infrastruktursatsningar pågår. Förbundet stärker upp klimat och miljöarbetet med en ny funktion.  
 

Aktivitet Utfall  
Föra in frågorna för viktiga stråk och noder för gods, hamnar, farleder och 
terminaler i Strukturbildsarbetet. Att identifiera viktiga stråk för noder och 
gods. Medvetandegöra kommunerna. 

Frågorna har förts upp på de framtidsworkshops som ägt rum under 
föregående år. Arbetet har dock avstannat pga. rådande pandemi. 

 

Utifrån Position Västs godstransportutredning initiera arbete för att 
lämplig aktör ska ta rollen av koordinator för hållbara godstransporter i 
Fyrbodalsregionen 

Internt möte har ägt rum. VGR har kontaktats för ett kunskapshöjande 
möte samt för att se hur vi kan ta arbetet vidare i Fyrbodal.  

  

Tillsammans med Skaraborgs kommunalförbund och Västra 
Götalandsregionen initiera ett arbete för förbättrade möjligheter för 
sjöfart Vänern, med koppling till byggnation slussar i nationell plan 

  

Följa, föra dialog, delta i åtgärdsvalsstudier, samt agera i beslutade och 
planerade infrastrukturobjekt i nationell och regional plan 2022–2033/37. 

Beslut i direktionen om att tillskriva Västra Götalandsregionen om att 
göra en beställning på en åtgärdsvalsstudie för fast förbindelse till 
Orust. Deltagande och agerande på möte gällande projektspecifikation 
för ÅVS väg 173 samt uppföljningsmöten gällande E20.  
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Genomföra projekt Fossilfri Gränsregion 2030 i enlighet med 
projektplanen 

Genomförs i enlighet med projektplan och uppsatta mål. (30 % vakans 
projektledning pga föräldraledighet oroande i projektets slutfas.)  

 

Etablera ny funktion inom miljö- och klimatarbete och cirkulär 
bioekonomi.  

Rekryteringen av miljö- och klimatstrateg är genomförd dock försenat 
till 1 oktober.  

 

Utvärdera hittillsvarande arbete med fossilfria transporter inom 
kommunalförbundet och föreslå fortsatta insatser eller ej. 

Extern utvärderare är upphandlad och utvärderingen genomförd. 
Förslag på fortsatta insatser från förbundet tas fram under Q3-4. 

 

Leda och samordna nätverket för infrastruktur och kollektivtrafik. 
Nätverket utgörs av tjänstepersoner som ansvarar för infrastruktur- 
och/eller kollektivtrafikfrågor. Nätverket är beredande i infrastrukturfrågor 
för det delregionala kollektivtrafikrådet (DKR) i Fyrbodal. 

 Fem nätverksträffar har hållits under perioden varav 1 ägnades helt åt 
fördjupning i arbetet med revidering av den regionala 
transportinfrastrukturplanen genom grupparbeten. Andra ämnen som 
tagits upp under perioden är uppföljning av 
Trafikförsörjningsprogrammet, samverkansformerna, Covid-19 
påverkan på kollektivtrafiken, seniorkort, flexibelbiljett, arbete med att 
klassa om del av vägnätet till BK-4 (“BärKlass”).   

 

Omvärldsbevaka och samverka med Västtrafik och berörda kommuner. 
Sammanställa skrivelser vid behov. Driva ett aktivt påverkansarbete. 

• Beslut i DKR ang. "Mobilitet – En fråga om regional utveckling och 
en väg till det goda livet" Behov av en sammanhållen process för 
hållbar mobilitet på landsbygder har definierats och beslut har 
tagits om att lyfta detta behov till VGR samt Västtrafik 
• Informerat DKR om "skrivelse från sex kommuner i Dalsland 

angående Västtrafiks förstudie samt förfrågan för upphandling av 
skolskjuts" 
• Insatser görs tillsammans med Biogas Väst för att underlätta för 

de krav på biogas i regiontrafiken som Västtrafik avser ställa. 

 

Kanalisera medlemskommunernas årliga inspel till 
trafikförsörjningsprogrammet. Påverkansarbete och kunskapsuppbyggnad. 

VGR samt Västtrafik har stående inbjudan på infrakollnätverkets träffar 
där kontinuerlig information ges kring hur man uppfyller målen i TFP. 

 

Påverkansarbete tillsammans med de övriga kommunalförbunden. Påverkansarbete drivs gemensamt bland annat med Skaraborg och 
Sjuhärad gällande hållbar mobilitet på landsbygder. 
Samarbete kring fossilfria transporter med Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund sker kontinuerligt.  
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Initiera ett eller flera utvecklingsprojekt inom hållbar mobilitet i mindre 
tätorter och landsbygd. 

*DKR:s skrivelse om hållbar mobilitet på landsbygd har resulterat i att 
VGR tagit initiativ till samordnade satsningar.  
* Två utvecklingsprojekt har utformats. Finansiering beslutas Q3-Q4.   

 

Politiskt antagen skrivning för påverkansarbete. Bör skrivas med i 
remissvar för nationell och regional transportinfrastrukturplan samt finnas 
med i beslut för prioriterade objekt i Fyrbodal. 

Skrivelse gällande Fyrbodals prioriteringar antogs i direktionen den 25 
mars och skickades sedan in till VGR som Fyrbodals skriftliga inspel till 
den regionala transportinfrastrukturplanen. Skrivelsen kommer även 
att ligga till grund för kommande remissvar. 

 

 
 

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Gemensam planering 
Strukturbild Fyrbodal utgör ett gemensamt underlag för mellankommunal planering, där alla kommuner i Fyrbodalsregionen medverkar, och med en bred 
samverkan med Västra Götalandsregionen och andra myndigheter. Strukturbild Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd 
samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv och infrastruktur. Strukturbilden inkluderar även frågor om mark- och 
kraftförsörjning, bredband, samt grad av självförsörjning och livsmedelsstrategi. Det finns ett väl fungerande samarbete kring större externa etableringar i 
Fyrbodalsregionen. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet har i stort sett avstannat på grund av Coronapandemin.  
 

Aktivitet Utfall  

Fem framtidsworkshops i medlemskommunernas ledningsgrupper. På grund av Coronapandemin har aktiviteten ännu inte kunnat 
genomföras 
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Utveckling av scenarier Ett arbete med att identifiera delregionens ”hörnstenar” är påbörjat 
och kontakt tagen med regionen och länsstyrelsen för att få stöd i att 
utveckla scenarier med utgångspunkt från dessa. 

  

Genomföra rådslag 2 och 3. Ej påbörjat pga. Coronapandemin.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Fysisk planering och hållbara transporter 
Strategiskt mål: Samspel och utveckling 
Varje del av Fyrbodalsregionen utvecklas utifrån sina förutsättningar och i ett samspel mellan städer och landsbygder. Trestadsområdet har utvecklats till ett 
tydligt nav, vilket skapar förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela Fyrbodalsregionen. 

Övergripande kommentarer 
Arbetet med utveckling av Trestadsområdet ligger i sin linda på grund av pauseringen av Strukturbildsarbetet. 
 

Aktivitet Utfall  

Planerade tågstoppen – mellankommunal fråga? Deltagande på dialogmöte med kommuner i Dalsland/Värmland 
gällande Vänerbanan. 

 

 

 

  



 

15 
 

Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå 
Arbetskraft, behovsstyrd utbildning och utbildningsnivå - Tillgången till arbetskraft med rätt kompetens är god i hela Fyrbodalsregionen. Människor som 
nyligen flyttat till Sverige är en resurs som tas tillvara. Vägledning och utbildning är behovsstyrda och leder till arbete efter avslutade studier för alla 
ungdomar. Utbildningsnivån i Fyrbodalsregionen ökar och allt fler söker till eftergymnasiala utbildningar. Vuxen- och yrkesutbildningar är väl utbyggda och 
möjliggör ett livslångt lärande. 

Övergripande kommentarer 
Inom kompetensförsörjning och utbildning arbetar förbundet med flera långsiktiga processer och fleråriga projekt. En utredning av Teknikcollege har gjorts 
för att undersöka hur framtida organisering ska se ut. Det har skett stora satsningar i Strömstad. 
 

Aktivitet Utfall  

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal 
• Strategier och handlingsplaner 
• Processtöd till medlemskommunerna med lokal 

kompetensförsörjning 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts pga. 
pandemin och avslutas 31 oktober 2021. 
 

 

Kartläggning och analys Inom ramen för kompetensplattformsarbetet har VGR uppdraget att 
tillhandahålla statistik och analyser efter delregionernas gemensamma 
behov. En process kring identifiering av behov har startats upp.  
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Vård- och omsorgscollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner 
i Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet. 

 

Teknikcollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus 
på ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya 
befintligt samverkansavtal. 

 

Branschråd: 
• Facilitera befintliga råd 
• Processtöd vid bildande av nya råd 
• Identifiera och tydliggöra bristyrken 
• Ta fram avsiktsförklaringar 

För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika 
kompetensråd.  
Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av 
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodalsregionen och har under året 
vidareutvecklat sin verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell 
och Restaurang, Buss, Transport och Bygg. 

 

Samverkansarena för utbildning av pedagogisk personal. Inom ramen för Avsiktsförklaring inom utbildningsområdet och ett stöd 
för kommunernas kompetensförsörjning av pedagogisk personal har 
nätverket för utbildningschefer (kommunerna) och Högskolan Väst 
bildat en samverkansarena. Under året har man gemensamt tagit fram 
en avsiktsförklaring för arbetet.  

 

Vi-projektet: 
• Webbinarier 
• Facilitatorträffar 
• Månadsmöten 
• Uppföljnings- och processmöten 
• Workshops 

Samtliga av nämnda insatser har genomförts samt Halvtidskonferens i 
augusti. Innehållet har berört bl. a bemötande, ungas hälsa, 
samverkan, samhällsomdaning, “självorganisering”, insatser i projektet, 
erfarenhetsutbyte och resultat av följeforskning.   Utformning av 
kompetensutvecklingen sker i medskapande anda tillsammans med 
projektmedarbetarna och utvecklas fortlöpande. Uppföljnings- och 
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processmöten har varit givande och i vissa fall påverkat lokal samsyn 
och utveckling. Workshop om kommunikation har genomförts. 

Samhällsorientering (SO): 
• Samordning 
• Administration 

Handläggning och administration enligt plan.  Utvecklingsarbete kring 
framtida möjlig organisering pågår. 

 

Fullföljda studier-projektet: 
• Seminarier 
• Konferenser 
• Lärträffar 
• Kommun- och enhetsuppföljningar 

Projektet genomförs enligt plan. Seminarier och konferenser, lärträffar 
och uppföljningar har framför allt ställts till om till den digitala arenan. 
Dock kommer uppföljningsarbetet (enhetsträffar) att göras mer ute. 
Det får helt andra effekter att arbeta ute på plats. 

 

Externa projekt: 
• Handläggning och uppföljning 
• (Projekt ÖDE) 

Handläggning och uppföljning enligt plan. Delar av projektinnehåll har 
förändrats p g a pandemin. 

 

Validering: Branschvalidering Frågan har under året varit på agendan inom de branschspecifika 
kompetensråden och Teknik- och Vård- och omsorgscollege. 

 

Validering: Sprida kompetens Verkar genom nätverksarbete, projekt och Validering Väst.  

Vägledning Processledning av SYV-nätverket. Planering av höstens SYV-dag. 
Deltagande i projekt Göra dörren synlig. 

 

Ökad tillgänglighet för högre utbildning: Lärcentra/noder Som en del av projekt Strategisk kompetensförsörjning i Fyrbodal, 
modul 5, har man i Strömstad startat upp högskolevux. Projekt 
Hybridundervisning i Norra Bohuslän beviljades DRUM-medel och har 
startats upp. 
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Motivera elever till högre studier Arbetet bedrivs genom att frågan lyfts i nätverk, i projekt och 
framtagande av stödjande processer. 

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Processleda Vux-nätverket Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Processleda YH-nätverket YH-nätverket har under 2021 gjort en omstart.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Förbundets medarbetare stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk. Projekt Fenixz  med fokus på kompetensomställning har startats upp och är 
nu i genomförandefas. 
 

Aktivitet Utfall  

Stöd till utveckling av lärcentra/noder.   

Kompetensplattformsuppdraget: 
• Processledning av Kompetensråd Fyrbodal (KRF) 
• Omvärldsbevakning 
• Informationsspridning genom till exempel seminarier, 

informationsmöten, nyhetsbrev, webb och sociala medier. 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin 
och avslutas 31 oktober 2021. 

  

Processledning av nätverk inom utbildning- och kompetensförsörjning. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  

Kommunalförbundet representerar medlemskommunerna i regionala 
samverkans- och stödstrukturer. 

Representanter från kommunalförbundet deltar aktivt i samverkans- och 
stödstrukturer inom områdena kompetensförsörjning och fullföljda 
studier. 

 

Facilitera utbildningschefsnätverket och nätverket för BUN-ordföranden. Nätverksarbetet genomförs enligt plan.  
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Praktiksamordning: 
• Drifta praktikplatsen.se 
• Praktikanskaffning grundskola 
• VFU-samordning 

Arbetet löper på enligt plan. Med start i januari 2021 hanterar förbundet 
PRAO-anskaffning för sex av medlemskommunerna. 
 
Ett länsgemensamt VFU-avtal har tagit fram och beslutats. 

 

SSA: 
• Kartläggning 
• Jobb- och utbildningsmässa 
• Projekt Kraftledningar 

Kartläggning ej genomförd. 
Planering av Jobb- och utbildningsmässa ej genomförd p g a pandemin. 
Projekt Kraftledningar genomfört enlig plan. 

 

Antagning och fritt sök till gymnasiet   

Genomförda utredningar: 
• Samverkansavtal Gy Vux 
• FoU Utbildning 

Utredning kring samverkansavtal Gy Vux lades ner. 
Utredning FoU utbildning genomförd. 

 

Vård- och omsorgscollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Vård- och omsorgscollege riktlinjer. Fr o m 2021 är samtliga kommuner i 
Fyrbodalsregionen engagerade i arbetet. 
 

 

Teknikcollege Deltagande aktörer driver och utvecklar verksamheten i enlighet med 
Teknikcollege riktlinjer. Under 2021 görs en genomlysning med fokus på 
ekonomi och organisation med målet att under 2022 förnya befintligt 
samverkansavtal. 
 

 

Branschråd: Tydliggöra behov För att förtydliga rådens uppdrag kallar man råden nu Branschspecifika 
kompetensråd.  

 



 

21 
 

Arbetet i de Branschspecifika kompetensråden är en del av 
kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal och har under året vidareutvecklat sin 
verksamhet. Idag finns råd för branscherna Hotell och Restaurang, Buss, 
Transport och Bygg. 
Branschernas kompetensförsörjningsbehov är en central fråga på 
agendan. 

Kompetensplattformsuppdraget och projekt Strategisk 
kompetensförsörjning 

Uppdraget genomförs inom ramen för projekt Strategisk 
kompetensförsörjning i Fyrbodal. Projektet har förlängts p g a pandemin 
och avslutas 31 oktober 2021. 
 

 

Processledning av Kompetensråd Fyrbodal Att processleda Kompetensråd Fyrbodal är en del av 
kompetensförsörjningsuppdraget. 
Under året har rådet genomfört en vitaliseringsprocess där uppdrag, 
organisation, agenda mm tydliggjorts.  
P g a pandemin har ett stort antal extra möten genomförts. 
 

 

Modul Norra Bohuslän: 
• Kartläggning av behov och utbud 
• Synliggöra möjligheter till högre studier 
• Samverka mellan aktörer i Norra Bohuslän 
• Bygga infrastruktur för vuxnas lärande 

Projektmodulen har uppnått och även överträffat de uppställda 
projektmålen. Se projektrapport. 

 

Omställningskontoret Strömstad Omställningskontoret är nu etablerat under namnet Utvecklingskontoret 
i Strömstad. 
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Etablering Sotenäs Framtagande av presentationsmaterial om vad kommunalförbundet kan 
erbjuda vid stora etableringar. 

 

FenixZ 
• AP1 Projektledning 
• AP2 Uppsökande verksamhet och analys 
• AP3 Kompetensutvecklingsinsatser 

Analysfas genomförd. 
Genomförandefas påbörjad. De första utbildningarna startar i oktober. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Förstudie kring FoU-resurs har genomförts., arbetet flyter på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Förstudie FoU utbildning Förstudie avseende FoU inom utbildnings- och 
kompetensförsörjningsområdet genomförd. 

 

Implementering FoU utbildning Implementeringsprocessen påbörjad.   

FoU-enhet Ej påbörjad  

Samverkansavtal Ej påbörjad  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Kompetensförsörjning och utbildning 
Strategiskt mål: Skolavhopp, resultat och jämlikhet 
Kommunerna i Fyrbodalsregionen har utvecklade metoder för ökad skolnärvaro och minskade skolavhopp så att alla ungdomar når grundläggande mål i 
grundskolan och gymnasiet. Studier är i minskad grad könsstereotypa. Alla har likvärdiga, jämlika och jämställda möjligheter till högre utbildning oavsett 
kön. 

Övergripande kommentarer 
Projekt och verksamhet löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Projekt Fullföljda studier 
• Utveckla metoder 
• Processtöd 
• Utveckla rutiner och arbetssätt för uppföljning av frånvaro 

Projekt fullföljda studier genomförs enligt plan.  

Hälsokällan arbete i enlighet med inriktningsdokument Se ovan.   
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Strategiskt utvecklingsområde: 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
Strategiskt mål: Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet 
Företagsklimat, struktur och omställningskapacitet - Fyrbodalsregionen har ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, 
skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintäkter och ett ökat välstånd. Näringslivet är differentierat och hållbart samt utgör en stark del av tillväxtregionen 
Västra Götaland och den svensk-norska gränsregionen. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god 
omställningskapacitet som i sin tur skapar förutsättningar för en god kompetensförsörjning och väl genomförda generationsväxlingar. Fyrbodalsregionen 
rymmer flera utvecklingsnoder med stark koppling till forskning och utveckling, och som driver på den delregionala utvecklingen. 

Övergripande kommentarer 
Ett förslag till näringslivsstrategi för Fyrbodals kommunalförbund har tagits fram och skickats ut på remiss. Flera projekt som stöttar omställningskapaciteten 
i näringslivet pågår enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Initiera, skapa, medfinansiera, ansöka, äga, leda – förstudier, projekt, 
program och verksamheter. 

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av 
förbundet.  

 

Ta fram och besluta om en delregional näringslivsstrategi Ett förslag till delregional näringslivsstrategi är framtaget och remissas till 
medlemskommunerna under oktober för beslut i Direktionen i 
december. 

  

Aktivt och engagerat delta/driva relevanta nätverk på delregional och 
regional nivå, till exempel i näringslivschefsnätverket. 

Digitala nätverksmöten har hållits under våren och så även planeras för 
höstterminen. Deltagande har varit stort i mötena vilket bäddat för en 
god beredning av ärenden och informationsspridning.  

 

Stimulera till ett ökat entreprenörskap, ett ökat företagande, och ett gott 
företagsklimat. 

Utökat nätverk med de blå näringarnas organisationer. Svarat på fler 
remisser och samråd än målet för perioden. Driver på utvecklingen av 
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nätverken e-chain och b-chain. Medfinansierar projekten Ung Drive, 
Entreprenörsbryggan, Unga möjligheter, Green Innovation och Support 
Group Network för ett ökat entreprenörskap. Erbjuder stöd till 
nyföretagare genom Almi-avtalet i form av startseminarier. Finansierar 
Innovatum Startup genom avtal. Medfinansierar projekten 
Medarbetarövertagande i Fyrbodal, Hållbar besöksnäring på gränsen, 
Affärs- och tekniktransformation, Maritim utveckling Bohuslän 2.0, 
Innovationsmiljö för hållbara material, Catalyst, Driver ett 
företagsklimatsprogram tillsammans med Svenskt Näringsliv som vänder 
sig till politiker och tjänstepersoner i medlemskommunerna.  Förbundets 
medarbetar stöttar kommunerna, leder och deltar i flera nätverk.   
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Ett flertal etableringsförfrågningar hanteras av Position Väst. Förbundet medverkar och leder ett flertal förstudier och projekt inom styrkeområden.  
 

Aktivitet Utfall  

Initiera, finansiera och söka regionala och nationella förstudier och 
projekt. 

Ett flertal förstudier, projekt och verksamheter pågår och finansieras av 
förbundet. 

 

Leda, driva och följa upp projekt och verksamheter. Har följt upp och publicerat en sammanställning av de projekt 
kommunalförbundet finansierat med tillväxtmedel under 2020 på 
förbundets hemsida. Löpande uppföljning av pågående projekt genom 
deltagande i styrgrupper och arbetsgrupper samt genom att ta del av 
projektens rapporteringar och rekvireringar.  

  

Medverka i relevanta sammanhang inom och utanför regionen samt 
nationellt och internationellt. 

Ingår i en regional beredningsgrupp för de delregionala 
utvecklingsmedlen för att driva på utvecklingen av det regionala 
innovationsstödsystemet.  
Deltar och driver på utvecklingen av nätverken e-chain och b-chain.  
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1. Proaktiv marknadsföring av regionen till potentiella etablerare, 
baserat på våra styrkeområden. 

2. Stötta kommunernas förbättring av offertberedskap. 
3. Expansionsservice till befintliga utlandsägda bolag. 
4. Hantera inkommande företagsetableringsärenden i samverkan 

med kommunerna. 
5. Utveckla metodik för att attrahera företagsetableringar i 

anslutning till utvecklingsnoder (1-2 pilotinsatser). 

Arbete inlett för tydligare presentation av områdena Trä, Marint och 
Logistik på hemsidan. Annonsering har genomförts främst i 
logistikrelaterade media och logistikrapporten har spridits. Inget 
mässdeltagande under perioden. Arbete med strategi för sociala media 
har påbörjats, men pausats pga. flera tunga etableringsärenden. 
 
Stöttning av kommunernas offertberedskap pågår. Alla kommuner kan 
få hjälp av Position Västkontoret med att lägga ut större markområden 
på Business Swedens internationella marknadsföringsportal Site Finder, 
samt med att ta fram färdiga säljpresentationer (RFI) att använda vid 
svar på förfrågan. Några av kommunerna har inlett arbetet med mycket 
gott resultat.  
  
Ett flertal etablerings- och expansionsärenden (befintliga utlandsägda 
bolag) hanteras. Samarbete inlett med regionerna Västerbotten och 
Gävleborg kring utmaningar vid mycket stora etableringar. Kommunvisa 
avstämningar och helgruppsmöten.  
  
Ett viktigt steg mot regionens första stora datacenteretablering togs då 
Trollhättan offentliggjorde att markanvisningsavtal skrivits med tyska 
SAP. Volta Greentech, en marin start-up offentliggjorde beslut om 
etablering av en testbädd i Lysekil.   
 
Pilot med utvecklingsnoderna pågår i samverkan med Vänersborgs 
kommun, Innovatum och Wargön Innovation. 
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Etablera delregionala samverkansarenor för cirkulär ekonomi, Klimat 
2030 Västra Götaland samt skoglig bioekonomi. 

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive 
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommunchefsnätverket men inte 
genomförts. 

 

Delta aktivt i utvecklingsprojekt i samverkan inom 1-2 valda 
fokusområden. 

Förbundet medverkar i två utvecklingsprojekt inom ett av 
styrkeområdena nämligen skog samt ett inom hållbara material och ett 
inom maritim utveckling i Bohuslän. 

 

Medfinansiera minst ett maritimt projekt med miljömiljonen. Beslut om medverkan i ett maritimt projekt fattat.   

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets 
aktörer och företag som utvecklar livsmedelsområdet i 
Fyrbodalsregionen. 

Arbetet är inte påbörjat.  

Etablera strukturer mellan medlemskommuner, innovationssystemets 
aktörer och företag som driver den skogliga bioekonomins utveckling. 

Etablerande av nätverk inom miljö- och klimatområdet respektive 
cirkulär bioekonomi har beslutats av kommundirektörsnätverket men 
inte genomförts. Gröna Klustret har beviljats delregionala 
utvecklingsmedel för att söka etablera skoglig plattform för ffa 
skogsägares utvecklingsmöjligheter. Kommunalförbundet medverkar för 
Innovatums arbete att etablera ett kluster inom industriellt träbyggande 
respektive Steneby-milljöns arbete för att etablera en testbädd för 
design och träinredning och IUC Västs arbete för att utvecklas in roll 
inom skoglig bioekonomi.   

 

Medverka i Innovatums projekt Tillverka i trä. Medverkar som aktiv part i projektet.   

Genomföra projekt Bioeconomy Regions in Scandinavia med Paper 
Province, Region Värmland, Innovatum med flera. 

Projektet pågår men med förseningar av organiseringen och 
aktiviteterna.  

 

Initiera och finansiera förstudier. Pågår löpande.  
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Skapa synergier, dra nytta av befintliga strukturer och samverka med 
relevanta parter i Västra Götaland. 

* Styrkeområde skog: Samverkan sker med tio olika regionala aktörer 
(IUC Väst, Innovatum, Gröna klustret Nuntorp, Steneby-miljön, 
Miljöbron, Västra Götalandsregionen, LRF, Skogsstyrelsen. Södra, 
Länsstyrelsen)   
* Styrkeområde Maritimt: Samverkan med fem regionala aktörer 
(Sotenäs Symbioscenter, Innovatum, Fiskekommunerna, Svenskt 
Marintekniskt Forum (RISE), Västra Götalandsregionen).  
*Klimat 2030. Medverkar för bättre samverkan mellan 
medlemskommunerna, kommunalförbunden, VGR, Länsstyrelsen. 
 

 

Initiera och stimulera till att miljömiljonens medel nyttjas strategiskt och 
effektfullt. 

Pågår under hela året. Analys i slutet av året.  

 
Strategiskt utvecklingsområde: 

Näringsliv, kultur och attraktionskraft 
Strategiskt mål: Kultur och attraktionskraft 
Fyrbodalsregionen har en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor variation och en stark utveckling av platser och miljöer 
där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande bibliotek samt ett aktivt 
kulturliv. Det finns goda förutsättningar för en meningsfull fritid, bland annat genom Fyrbodalsregionens stora natur- och kulturarv och unika kulturmiljöer. 
Gestaltad livsmiljö och offentlig konst är en självklar del av samhällsplaneringen.  

Övergripande kommentarer 
Medlemskommunernas intresse för gestaltad livsmiljö har ökat varför projektet Våra rum har godkänts. Verksamheterna och projekten löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  
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Projekt Hållbar besöksnäring i Väst Projektet pågår enligt plan.   

Det moderna biblioteket – ett gemensamt utvecklingsprojekt i 
Fyrbodal: Fler delprojekt/aktiviteter med fokus på kommunikation och 
marknadsföring. 

Beslut i Direktionen om förstudie Det moderna biblioteket. Planerad 
projektstart hösten 2021.  

  

Formulera samverkan med Innovatum AB kring kulturarv. Kontakt skapad, samtal om samverkan pågår.   

Kartlägga behov och initiera insatser kopplade till naturarv och 
kulturmiljö i Fyrbodalsregionen. 

Ej påbörjad.   

Konferensen Attraktiva kommuner – verktyg för utveckling. Konferens genomfördes i januari. Fyrdubblad publik till följd av digital 
sändning. Tema: Gestaltad livsmiljö - från nationell politik till lokal 
praktik. Riksarkitekten Helena Bjarnegård inledde programmet.  

 

Aktualisera styrdokumentet Fyrbodalsmodellen. Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.   

Etablera ett interkommunalt nätverk för Gestaltad livsmiljö i 
Fyrbodalsregionen. 

Ej påbörjad. Kommer ingå i projekt Våra Rum hösten 2021.   

Utvecklingsprojekt inom Gestaltad livsmiljö, inklusive processtöd. Beslut i Direktionen om projekt Våra Rum – samverkan för gestaltad 
livsmiljö. Projektstart september 2021.  

 

Kartläggning och behovsinventering av kulturaktörer i Fyrbodalsregionen. 
Handlingsplan för det offentligas stöd till KKN-branscherna. 

Kartläggning genomförd med hjälp av extern konsult, avslutad juni 2021. 
Handlingsplan kommer upprättas hösten 2021.  
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Löper på enligt plan. 
 

Aktivitet Utfall  

Medverka aktivt i projektet för FVM. Förbundet medverkar i projektet genom VästKom.  

Delta i regionala digitaliseringsarbeten utifrån Västkoms beslutade 
verksamhetsplan. 

Implementering av resultaten från projektet Digital Motor Fyrbodal 
pågår. Projektet Digital transformation fortlöper. Kontaktperson för 
kraftsamling Digitalisering utsedd.  

  

Kompetensutvecklande insatser för små och medelstora företag. Stöttar kompetensutvecklande insatser indirekt genom medfinansiering 
av projekt som bedrivs av IUC Väst, Almi, Innovatum mfl. 
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Strategiskt utvecklingsområde: 

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

Övergripande kommentarer 
Löper på enligt plan. Förbundet deltar i nätverk och bidrar med information till medlemskommunerna.  
 

Aktivitet Utfall  

Medverka i det regionala nätverket för bredbandsutveckling, UBiT Förbundet deltar i det regionala nätverket.  

Mobiltäckning Mobil täckningskartläggning pågår.    

Fiberutbyggnad Utskick till medlemskommunerna om finansieringsbidrag för 
fiberutbyggnad. 
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