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 KOMMUNSTYRELSEN 
DATUM Onsdagen den 8 september 2021, klockan 08.30 – 16.30 
PLATS Tingshuset, sammanträdesrum Tingssalen och via Microsoft Teams 
Ej tjänstgörande ersättare som avser att delta i sammanträdet - var vänlig anmäl dig  
t ill kommunstyrelsekontorets kansli, e-post kommunen@mellerud.se eller tfn 181 04, 
senast k l. 09.00 dagen före sammanträdet. 
 
Ledamöter  Ersättare  
Morgan E Andersson (C) Martin Eriksson (C) 
Peter Ljungdahl (C) Mauri Simson (L) 
Daniel Jensen  (KD Harald Ericson (M) 
Mohamed Mahmoud (MP) Ahmed Mahmoud (MP) 
Eva Pärsson (M) Ludwig Mossberg (M) 
Jörgen Eriksson (KIM) Sture Bäckström (KIM) 
Michael Melby (S) Christine Andersson (S) 
Marianne Sand-Wallin (S) Kent Bohlin (S) 
Thomas Hagman (S) Florence Jonasson (S) 
Ulf Rexefjord (SD) Tony Andersson (SD) 
Liselott Hassel (SD) Martin Andersson (SD) 

 
Övriga 
Karl-Olof Petersson kommunchef 
Ingrid Engqvist chefssekreterare 

 

• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Jörgen Eriksson (KIM)  
Val av ersättare för justerare – Michael Melby (S)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 9 september 2021, klockan 10.00 
 
Ärenden                                                                             
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Energiprojekt EES - Uppföljning av energi-

förbrukningen inom Melleruds kommuns 
verksamheter/bolag 2020 

Angelika Samuelsson, kl. 08.35 
BILAGA 

4 

2  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i 
Melleruds kommun, revidering 
 

Anna Granlund, kl. 09.15 6 

3  Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från 
Mellerud minnesfond – utdelning bokslut 2020 samt 
redovisning från Lions Club Mellerud 

Linnea Stockman, kl. 09.25 11 

4  Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund (NÄRF) 2022  
 

Elisabeth Carlstein, kl. 09.45 
BILAGA 

23 
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5  Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för  

år 2022  
 

Elisabeth Carlstein 30 

6  Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 
2021-2023  
 

Elisabeth Carlstein 47 

7  Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab – 
omfördelning av investeringsmedel 
 

Peter Mossberg, kl. 10.20 
Linda Hamrin 
Magnus Olsson 
ARBETSMATERIAL 

52 

8  Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att 
lämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns 
återvinningscentral samt att öppettiderna ses över 
för ökad tillgänglighet  

Suzanne Håkansson, kl. 10.30 
Magnus Olsson 

56 

9  Svar på medborgarförslag om utökade öppettider på 
Hunnebyns återvinningscentral  
 

Suzanne Håkansson 
Magnus Olsson 

61 

10  Svar på remiss om regional fysisk planering enligt 
PBL- VGR som regionplaneorgan  
 

Freddie Carlson, kl. 10.50 
Maria Wagerland 

65 

11  Plan- och bygglovtaxa 2021, revidering  
 
 

Maria Wagerland 84 

12  Byggnadsnämndens reglemente, revidering 
 
  

Maria Wagerland 88 

13  Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds 
budget basverksamhet 2022 - 2024  
 

Maria Wagerland 104 

14  Svar på remiss - Budget delregionala utvecklings-
medel 2022  
 

Maria Wagerland 116 

15  Svar på motion om att Melleruds kommun 
säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa 
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer  

Tanja Mattsson, kl. 11.30 137 

16  Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, 
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud  
 

Tanja Mattsson 145 

17  Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet 
Väst  
 

Tanja Mattsson 172 

18  Förbundsordning för Samordningsförbundet 
Vänersborg/Mellerud - godkännande av ändring 
avseende likvidation och upplösning 

Karl-Olof Petersson 187 

19  Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utbildning 
om hot och våld 
 

Kl. 13.00-14.30 
 
 

239 

20  Redovisning av delegationsbeslut 
 
 

Karl-Olof Petersson 240 

21  Anmälan 
 
 

Karl-Olof Petersson 241 
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22  Aktuella frågor 

 
 

 242 

23  Rapporter 
 
 

 243 

 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen 2021-09-01

ARENDE 1 Dnr KS 20211480

Energiprojekt EES - Uppföljning av energiförbrukningen inom
Melleruds kommuns verksamheter/bolag 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Energi- och klimatstrategen vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning av
Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som genomförts samt hur
det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom energiområdet.

Vidare informerar strategen om energi- och klimatrådgivningen till allmänheten under 2020 och
genomförda a ktiviteter/projekt.

Beslutsunderlag

. Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns verksamheterlbolag2020.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-27 KS 20211480

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns
verksamheter/bolag 2020

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkän ner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Energi- och klimatstrategen vid Dalslands miljö- och energikontor redovisar en uppföljning av
Melleruds kommuns energianvändning, utveckling och vilka åtgärder som genomföfts samt hur
det ser ut framåt med stöd och andra möjligheter inom energiområdet.

Vidare informerar hen om energi- och klimatrådgivningen till allmänheten under 2020 och
genomförda a ktiviteter/projekt.

Beslutsunderlag

. Uppföljning av energiförbrukningen inom Melleruds kommuns verksamheterlbolag2020

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltn i ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14885



MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen 2021-09-01

ARENDE 2 Dnr KS 202L1322

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om
eldningsförbud (KF S 109, 2019-06-26). Beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om
undantag ankommer på kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunalförbund.
Det innebär att beslut behöver tas av respektive medlemskommun.

Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner nte anses kunna
delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att istället delegera
uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med Trollhättans stad som avser
använda identiska formuleringar.

Beslutsunderlag

. Föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF 5 109, 2019-06-26)

. Dialog med Sveriges Kommuner och regioner
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-08-26 KS 202U322

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds
kommun, revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande
om eldningsförbud (KF 5 109, 2019-06-26). Beslut om eldningsförbud, upphävande
och beslut om undantag ankommer på kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun.

Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner nte anses
kunna delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att
istället delegera uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med
Trollhättans stad som avser använda identiska formuleringar.

Beslutsunderlag
e föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF 5 109, 2019-06-26)

. Dialog med Sveriges Kommuner och regioner

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun.

Melleruds kommuns föreskrifter om eldningsförbud uppdaterades 2020 utifrån
dessa förutsättningar samt utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) vägledning för eldningsförbud.

I föreskrifterna ges kommunchef möjlighet att besluta om eldningsförbud och
upphävande, vilket är ett förfarande som fler kommuner. Det är särskilt praktiskt
då dessa beslut även behöver tas under sommaren då de politiska organen
normalt sett inte har möten förlagda. Vid dialog med andra kommuner har det
framkommit att beslutet sannolikt inte kan delegeras till förvaltningen.

Postadress
Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförvaltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-14887



Analys

Av detta skäl har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kontaktats för att
stämma av nuvarande föreskrifter om eldningsförbud. SKR:s tolkning är att
föreskrift om eldningsförbud inte kan delegeras till tjänsteperson, dvs.
bedömningen är att nuvarande lösning inte håller. Men vad SKR vet är nuvarande
lösning, där en tjänsteperson mandat att besluta om foreskriften, inte formellt
prövat och rättspraxis saknas. Motsvarande fråga om antagande av detaljplan har
besvarats nekande i praxis.

Av detta skäl bör nuvarande förskrift revideras genom att kommunchef bör
ersättas med kommunstyrelsen i 2 och 6 $$.

En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL, 6 kap 39 5). Genom
kommunstyrelsens delegationsordning (antagen av KS 5 maj202L,5 116) punkt A
2.1 anges redan hur brådskandeärenden som kräver beslut kan hanteras i

motsvarande fall. Till dess annat sägs bedöms detta forfarande vara möjligt att
tillämpa även vid behov av beslut om föreskrifter om eldningsförbud å grund av
hög brandriskbedömning.

Rutin för hantering av beslut om eldningsförbud finns och har tillämpats de
senaste åren. Efter revidering av reglementet och inför brandrisksäsongen 2022
behöver i alla fall kommunstyrelsens presidium ges en utbildning om utfärdande av
eldningsförbud.

Översynen av dessa foreskrifter har skett i samverkan med Trollhättans stad.
Rutinen för föreskrifternas tillämpning har tagits fram i samverkan med
räddningstjänstförbundet och dess medlemskommuner,

Ekonomiska konsekvenser

Sker beslut om eldningsförbud vid ordinarie möte erhåller redan ledamöterna
sedvanligt arvode. Inga ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå då presidiets
ledamöter erhåller fast arvode.

Slutsatser

Kommunens föreskrift om utfärdande av eldningsförbud bör revideras,

Karl Olof Petersson

Kommunchef
Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Kommunens föfattni ngssa m ling
ruÄRF och dess medlemskommuner
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIiK A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud

Fastställd av KF I 109 26 juni 2019 Sida

I:2Ersätter KF 949 / 201 5-05-2 Utbytt den Sign

Enligt 2 kap.7 $ förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor får kommunen meddela
föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknande fcirebyggande
åtgärder mot brand. Föreskrifterna anger hur kommunen tillämpar denna bestämmelse.

Föreskriftens omfattn i ng

15
Föreskrifterna gäller eldning utomhus i form av fast bränsle som ved, kol, gräs, briketter, halm,
ris, grenar, löv etcetera. Med begreppet eldning bör även förstås grillning med fast bränsle. Vid
extrem brandrisk omfattas även öppen låga med annat än fasta bränslen så som svets
gasolbrännare och stormkök.

Förbud mot eldning utomhus och likande forebyggande åtgärder
mot brand
25
Vid brandrisk 4, 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och markl) får

Mbesluta om föreskrifter om förbud mot
eld ng utomhus om det är av betydelse för att
forebygga uppkomsten av bränder.

Vid$ärskildasituationerellerväderforhållandenfår@nbeslutaom
rekommendation med uppmaning om försiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.

Beslut om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus ska anslås på kommunens anslagstavla
samt meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida och till lokalpressen. När
beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt.

När förhållandena är sådana att eldningsförbud eller rekommendation med uppmaning om
fors|ktighetvideldningintelängreföreliggerfår@nbeslutaomatt
upphäva beslutet.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker
35
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Eldning i större omfattning
4S
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten bedömer vara

1 Räddningstjänstförbundet utgör stöd till dess medlemskommuner i bedömningen.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FÖRFATTNINGSSAM LING FIiK A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud

Fastställd av Sida

2:2Ersätter KF 949 /2O15-05-2 Utbytt den Sign

nödvändiga. Med större omfattning avses bränning av större rishögar, svedjebränning,
halmbränning eller liknande.

Undantag från eldningsförbud
s5
Påsk- och Valborgsmässoeldar tillåts även efter mörkrets inbrott vid brandriskprognos 3 eller
lägre och om stark eller byig vind inte förekommer. Anmälan om nyssnämnda brasor ska ske

till räddningstjänsten senast 24 timmar innan eldning,

6
får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.

Bestämmelsen tillämpas restriktivt,

Ansvar
7g
Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person, bär i första hand ansvaret för att
skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den enskilde har en skyldighet att följa beslut
om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.

Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas med

stöd av 10 kap.3 $ ilagen (2003:778) om skydd motolyckor.

B5
Den som eldar utomhus bär alltid ansvaret för att genomförandet sker betryggande ur hälso-,
miljö- och brandskyddssynpunkt. Detta gäller oaktat om eldningen anmäls till
räddningstjänsten eller inte.

e5
Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning
som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:B0B).
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

202 1-09-01

ÄRrNOe g Dnr KS 202U334

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond -
utdelning bokslut 2O2O samt redovisning från Lions Club Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för 2020 med 115 719,74 kronor

2. godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning för riktade ändamål baserat på

tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som
Melleruds Kommun har förvaltat 2020 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet
uppgår till 115 719,74 kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att
högst 3 o/o av innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad verksamhet i samma
anda som tillämpas av Melleruds Lions Club. Kommunstyrelsen delar från och med 2019,
årligen ut föregående års avkastning (efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club
Mellerud att använda till stiftelsens ändamå1.

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått till för
ändamå1. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.

Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att utdelningarna går
till aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren önskade. Lions är medvetna
om att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga verksamhet utan ska ses mer något
utöver och som i största del ska gynna berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

Beslutsunderlag

. Årsredovisning 2020 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
o Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Ärendet behandlas av arbetsutskoftet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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Kommunstyrelsen

Stiftelse Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond - utdelning bokslut 2O2O samt redovisning från
Lions Club Mellerud

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för
2020 med II5719,74 kronor.

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Lions Club Melleruds kostnadsredovisning
för riktade ändamål baserat på tidigare års utdelningar från fonden.

Sammanfattning av ärendet

Bokslutet för Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond som
Melleruds Kommun har förvaltat 2020 är klart. Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet
uppgår till 115 7t9,74 kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt
att högst 3 o/o dv innestående kapital, får sökas och användas i utåtriktad
verksamhet i samma anda som tillämpas av Melleruds Lions Club.
Kommunstyrelsen delar från och med 2019, årligen ut föregående års avkastning
(efter avdrag av stiftelsens kostnader) till Lions Club Mellerud att använda till
stiftelsens ändamå1.

Lions Club Mellerud har redovisat och förklarat vad tidigare utbetalningar har gått
till för ändamå|. Dessa ändamål uppfyller vad stiftarnas önskan är enligt stadgarna.
Kostnadsredovisningen och samtal med Lions Club Mellerud visar på att
utdelningarna går till aktiviteter som är i Lions anda, precis som testamentsgivaren
önskade. Lions är medvetna om att utdelningarna inte är bidrag till deras dagliga
verksamhet utan ska ses mer något utöver och som i största del ska gynna
berörda invånarna i Mellerud på ett eller annat sätt.

Beslutsunderlag
. Årsredovisning 2020 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud

minnesfond
o Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-07-09 KS 20211334

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se12
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Controller
Lions Club Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-09 KS 202U334

Linnea Stockman
Controller
0530-180 32
linnea.stockman@mellerud.se

Sida
2 (2)
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Kostnodsredovisni ng Donationskonto verksdmhetsåret 2020/2027.

Kroppefjölls he mbygdsföre ning, Hjö rtsta rta re

Äldreamsorgen i Mld., festmåltid iltdreboende

UngdamsfiSreningen Stinsen, (utlovad men ej utbetald)

Äldreomsorgen I Mld., jutklopp till äldreboende

D o n ati o nsko nto, konto stä I I n i n g.

lrtg. saldo 202&.07-01

Fondav kostnlng/utbeta I n i ng 202A-7&O9

Rönta 2020-12-37

Kastnader enL ovon

75,000:-

74.6AOr

28.9A0:-

30.821.-

89.327r

1.4.630:59

89.624:62

6A:57

./. 89.327:-

1.4.994:78Utg. Saldo 2027-06-31

Lions CIub Mellerud
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Stiftelsen Sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr,802480-2111

AnsneoovrsNrNc FöR 2ozo

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun tillika förvaltare för stiftelsen Sven-Eric och
Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond får härmed avge årsredovisning frir
räkenskapsåret 2020.

Förva ltn i n gsberättelse

Verksamheten

Allmånt om verksamheten
Stiftelsen förvaltats av kommunstyrelsen i Melleruds Kommun. Stiftelsens förmögenhet
samförvaltas med flera andra stiftelsers kapital på ett fondkonto mecl andelar i Nordea
Donationsmedelsfond Utd.

Främiande av ändamålet
Stiffelsens ändamål å-r att den årliga avkastningen efter skatt, samt högst 3o/o åV
innestående kapital får sökas och användas i ulåtriktad verksamhet inom Melleruds
kommun, ungefär i samma anda som Lions club Mellerud, gärna i samverkan.

Väsentl isa hå ndelser u nder rökenEkapsåre!
Under 2020 har 89 625 kr delats ut och avser 2019 års utdelningsbara överskott.

För bokslut 2019 blev det ingen utdelningsbar avkastning vilket gjorde att stiftelsen
riktade mottag^are Lions Club Mellerud ansökte om utdelning enligt alternativ 2, dvs högst
3 o/o av innestående kapital vilket inkluderade bunclet kapitå1. oeita blev beviljat enligt
beslut Dnr KS 2AL9/569 med belopp LLs842 kroch som blev utbetalat till Lions Club
Mellerud 2020-01-31.

Våsentliga händ-elser efter räkenskapsåret
Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har och kan komma att påverka
stiftelsen framtida utveckling. Vi bedömer att påverkan på stiftelsen år begränsad.

Ekonomi

2A2A 2AL9 20 1B 2077

Utdelningar

Råntor

Årets resultat

Stiftelsens kapital

130 793.59

326,16

Its 7t9,74
4 466 323,72

73 926,80

228,L6

294 652,50

4 t56 070,60

Ltg 420,22

0

-89 196,38

3 86L 408,04

58 299,44

0

-l L27,56

4 477 8L0,42

Stiftelsens ekonomi framgår av resultat- och balansräkningen. Utdelningar redovisas
direkt mot eget kapital och stiftelsens kapital delas upp i bundet och fritt stiftelsekapital
Det fria stiftelsekapitalet vid årsskiftet som motsvarar det belopp som år tillgängligt för
utdelning för bokslut 2020 115 719,74 k .r:r.f

Ia
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Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr, 802480-2111

NOT

202A 201s

RESULTATRÄKNINGEN

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Räntor
$umma intäkter

$tiftelsens kostnader
Förvaltn ingskostnader
Summa kostnader

Verkeamhetens resultat

Finansiella po.*ter
AterfOring av nedskrivning av
finansiella poster

Summa finaneiella poster

$tiftelsens resultat före skatt

Stlftelsens resultat efter skatt

115715.74 58 329.96

2

130 793.58
326.16

131119.74

-15 400.00
-{5 400.00

q-00

0.00

115719.74

115719.74

73 926.80
228.16

74154.96

-15 825.00
-{5 825.00

230332.60

236 332.60

194 662.56

Zea882.5619.
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BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläggningstillgångar
Fi n a n siella an I äggn in g stillgå ng a r
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättn i n gstill gångar
Ko rlfristig a fo rd i ng a r

Kortfi sliga placeinga r
Övriga kortfristiga placeringar

Rassa och bank
Kassa och bank
Summa omsäftningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

STI FTELSEKAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

Bundet eget kapital
Bundet kapitalvid årets början
Summa bundet eget kapital vid årets slut

Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Lämnade och återförda bidrag
Årets resultat
Summa fritt eget kaptialvid årets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Kortftistiga skulder
Summa skulder

SUMMA STIFTELSEKAPITAL OCH SKULDER

Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-2111

NOT

2020 2019

0.00 0.00

4 000 000.00 4 000 000.00

@0.092

4 080 273.72 4168 570.60

80 273.72
4080 273.72

i-950_603- 8
-3 950 603.98

-205 466.62
205 466.92

-'115 719.74
-115 715-74

4066 323.72

:ll150.00
-13 950.00

168 570.60
4 168 s70.60

-3 950 603.98
-3 954 6N.98

89 195.94
0.00

-lp4562-56
-205 466.62

4 156 070.60

-12 500.00
-12 500.00

3

4 080 273.72 -4 {68 570.60
{?t
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Noter

Not 1. Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnåmndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre företag.

Värderingsprinciper m.m.
Tillgångar och skulder har vårderats till anskaffningsvärden om

Not 2. Finansiella anläggningstillgångar 2020-12-31

Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-2111

2019-12-31

lngående anskaffningsvårde
- lnköp
- Försäljningar/utrangeringar
- Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvården

lngående nedskrivningar
- lngående nedskrivningar
- AterfOrda nedskrivningar
- Omklassificeringar
- Arets nedskrivningar (anskaffningsvårde)
Utgående nedskrivningar

Redovisat värde

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond:
Marknadsvärde på fondan delar 2A20-12-31

Eelopp vid årets ingång
Arets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid ärets utgäng

Not 4 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Stållda säkerheter
Ansvarsförbindelser

0.00 0.00

28 433.3845 st
4 437 495.96 kr

Bundetstiftelsekapital Frittstiftelsekapital
-3 950 603.98 -205 466.62

0.00 -115 719.74
0-00 20L466-62

-3 950 603.98 -115 719.74

lnga
lnga

0.00
0.00
0.00
0J0
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0J0
0.00

4 000 000.00
0.00
0.00

4_O0g!00.9L
0.00

-236 332.60
0.00

236 332.60
0.00
0-00
0.00

Not 3. Eget kapital
Utdelningar redovisas direkt mot eget kapitaf som är uppdelat i bundet och fritt eget stiftelsekapital.

lnga
lnga 4.W
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Underskrifter

Mellerud z}?l- J

Stiftelsen Sven-Eric lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr, 80248A-2111

\'-*sr.*

:a"z'/

,h

Marianne Sand Wallin

Auktoriserad revisor

Yfl

Revisorspåteckning

Vår revisionsberäftelse har lämnats den
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers

fta.t^tl
Elin Kock " L--

Daniel

fÅ;oat
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Revisionsberättelse
Tillförvaltaren iStiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond, org.nr

842480-2111

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond för är 2024,

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december
2020 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen är
förenlig med årsredovisningens övriga delar.

Grund för uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige.
Vårt ansvar enligt dessa standarder beskrivs närmare i avsnittet Reyr.sorns ansvar. Vi är oberoende i

förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska
ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och åndamålsenliga som grund for våra
uttalanden.

Förvaltarens ansvar
Det är förvaltaren som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och ått den ger en råttvisande
bild enligt årsredovisningslagen. Förualtaren ansvarar åven for den interna kontroll som den bedömer
är nödvåndig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag.

Vid uppråttandet av årsredovisningen ansvarar forvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsåtta verksamheten. Den upplyser, når så år tilHmpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksamheten och att anvånda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillärnpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vära mäl är att uppnå en rimlig grad av såkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några våsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på misstag, och
att lämna en revisionsberättelse som innehåller våra uttalanden. Rimlig säkerhet år en hög grad av
säkerhet, rnen är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige
alltid kommer att upptåcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns. Felaktigheter kan uppstå på
grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som anvåndare fattar med grund i

årsredovisningen.

20



-3pwc

Som del av en revision enligt ISA använder vi professionellt omdöme och har en professionellt
skeptisk inställning under hela revisionen. Dessutom:

. identifierar och bedömer vi riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på misstag, utformar och utfor granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom
oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga utelåmnanden, felaktig
information eller åsidosåttande av intern kontroll.

r skaffar vi oss en forståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgårder som är lämpliga med hänsyn till omståndigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

r utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som anvånds och rimligheten i fcirvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vicl

upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhämtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
håndelser eller förhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en våsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberättelsen fåsta uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar år otillråckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida händelser eller förhållanden göra alt en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

. utvärderar vi den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen,
däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och
händelserna på ett sätt som ger en rättvisande bild.

Vi måste informera förvaltaren om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt
tidpunkten for den. Vi måste också informera om betydelsefulla iakttagetser under revisionen,
däribland eventuella betydande brister i den interna kontrollen som vi identifierat.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Uttalande
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi åven utfört en revision av förvaltarens förvaltning för
Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond för är 2020.

Enligt vår uppfattning har förvaltaren inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisningslagen i annat avseende ån att årsredovisningen inte avlämnats inom den tid som
föreskrivs i 8 kap 2$ årsredovisningslagen.

2av3
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Grund för uttalande
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i

avsnittet Revr'sorns ansvar. Vi år oberoende i förhållande till stiftelsen enligt god revisorssed i Sverige
och har i övrigt fullgjort vårt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar
Det år förvaltaren som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar
Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och dårmed vårt uttalande, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något våsentligt
avseende:

r företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen eller om det finns skål för entledigande, eller

. på något annat sätt handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller
årsredovisn in gslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptåcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot stiftelsen.

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige anvånder vi professionellt omdöme och
har en professionelltskeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvattningen grundar
sig främst på revisionen av råkenskaperna, Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs
baseras på vår professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi
fokuserar granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för
verksamheten och där avsteg och overträdelser skulle ha särskild betydelse för stiftelsens situation. Vi
går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som
år relevanta för vårt uttalande.

Karlstad den I juni 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

,' 
't' 

!
, :...ir, , y'.' ,., , :' .

Elin Kock

Auktoriserad revisor

3av3
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202 1 -09-0 1

ARENDE 4 Dnr KS 20211396

Mynd i g hetstaxor för Norra Älvsborgs Rädd n i ngstjä nstförbu nd ( NÄRF)
2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning
och myndighetstillsyn för 2022. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 2021, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 202t).

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 2021, $22, att
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0I-01. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i

respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

r Förslag till taxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund med bilaga.
. Direktionens beslut 202I-06-L5, S 22.
. Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
r Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9244.

BILAGA
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLT
Sammanträdesdatum
2021-08-10

sida
B

s 244 Dnr KS 2021/396

Myndighetstaxor för Norra Ätusborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
2022
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning
och myndighetstillsyn för 2022. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 202L, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 2021).

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 202L, $ 22, att
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0I-0L. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i

respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

r Förslag till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga,
r Direktionens beslut 2021-06-15, 5 22.
. Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för myndighetsutövning och myndighetstillsyn för
2022 enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Utdragsbestyrka nde
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Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddn i ngstjänstförbu nd

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2o2L-06-22 KS 202U396

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0s30-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

My.nd ig hetstaxor för Norra Älvsborgs Rädd n in gstjä nstförbu nd
(NARF) 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor for
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har översänt förslag till taxor för myndighetsutövning
och myndighetstillsyn för 2022. Taxorna ska fastställas av medlemskommunernas
kommunfullmäktige.

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med

1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 202I, för 2022. Prognos för KPIF avseende

2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 202I).

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 2027, $22,
att fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0I-01. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Försla9 till taxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.

. Direktionens beslut 202L-06-L5, g 22.

. Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

.-lg-,.
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Begäran om antagande av taxor 2022, NÄRF

Direktionen beslutade 2OZL-06-75,5 22 att fastställa taxor 2022 för Norra Älvsborgs

Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-0t-0!. Direktionen beslutade vidare att
tillsända taxar 2A22 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för antagande.

Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för är 2A22för
antaga nde av komm unfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Troll hättan 2O2L-O6-18

Ann Gustavsson
Förva ltn i ngsassiste nt

Bilasor:
Sammanträdesprotokoll Direktionen fvÄnr zOZf -00 -15, 822
Taxar 2O22, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Norra Älvsborgs
Räddn i ngstjänstförbund

2021-06-18

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Diarienr
5010-2021-101-L3

Kommunfullmöktige
f[Än f : s me dl e mskom m un e r

Sändlista:
Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
46L 83 Trollhättan

Norra Älvsborgs
Rädd n ingstjänstf örbund
Larmvägen 1
46L 38 Trollhättan

Tetefon växe[:
052I-26 59 00
Organ isations nr:
222000-0950

E-post:
info(öbrandL12.se
Webb:
www.brand112.se
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Norra Alvsborgs
Räddni ngstjänstförbund

Datum
2021-06-15

Diarienr
5010-202 1-101-12

Plats och tid

Beslutande

övriga deltagande

Sammanträdesprotokoll för Direktionen NARF

No rra Älvsborgs Rädd n i ngstj ä nst, Tro I I hätta n k|.09:00-L0: 30

Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordfcirande
Kjell Nilsson (S) Vänersborg
Pia Fogelberg {M} Trollhättan
Lena Eckerbom Wendel (M) Vänersborg
Magnus Bandgren (C) Färgelanda

Roland Björndahl (M) Mellerud

Ma lin Johansso n {S} Trollhättan, ej tjä nstgöra nde ersättare
Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Oan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare

Hans Därnemyr, fö rbu ndschef/räddningschef
Anders Gillek stf. räddningschef
Bodil Bramfors, ekonomichef
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent

Andreas Johansson, Kommunal
Helene Sagerström, Vision
Caroline Larsson, Sveriges lngenjörer

Utses att justera

Justeringens
plats och tid

Underskrifter

Lena Eckerbom Wendel

Bra ndstationen Trollhättan

Sekreterare Paragraf L8-29
Ann 6usta

Ordförande

Justerande

r,^,itL&r'.;

ica Han

na Eckerbom Wendel

Norra Älvsborgs
Rådd ningstjånstieirbu nd
Larmvägen l-
461 3B Trotlhättan

Ielefon våxe[:
0521,-26 5e A0

Organ isationsn r:

222000-0950

E-post:
info(öbrand1"1.2.se
Webb:

Wytw.brandl"L2.se

27



Norra Alvsborgs
Räddni ngstjänstförbund

Datum
2021-06-15

Diarienr
5010-2021-101-12

Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde; 2021--06-15

Datum då tillkännagivandet publiceras:

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör:
2A2L-06-29
2021,-07-21

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utd ragsbestyrka nde

Norra Alvsborgs
Räddn i ngstlänstförbu n d

Larmvågen 1"

46L 3E Irollhättan

Telefon våxel:
052L-26 5S OA

0 rganisationsnr:
222AO0-4950

E-post:
info@brand112. se
Webb:
www. brandl-12.se
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Norra Alvsborgs
Räddn i ngstjänstförbund

Datum
2021-06-1.s

Diarienr
501_0-202L-101"-72

$ 22 Beslut om taxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram förslag till taxor 2A22 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Taxorna räknas upp enligt KPI for material och enligt lönerevision för personalkostnader,
Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. Å+r 2022 är medlemsbidraget
uppräknat med 1,9 %, KPI är 1",58 % (jan 2020/ jan 2021) och beräknad lönerevisio n 2,3 To.

I texten i inledningen av dokumentet föreslås en korrigering av texten:
"Förbundschefen i UÅAf kan besluto om avvikelse i taxan. Sådant beslut ska förtecknas och redovisas
ti I I förbu ndets direkti on."
Förslaget innebär att sista meningen tas bort då texten inte styrks i något styrdokument.

Taxa för uthyrning av förbundets båtar har tillkommit då det saknades i tidigare taxor

Direktionen ftireslås besluta att fastställa den nya taxan för är 2A22. Taxan ska gälla fr.o.m. 2022-OL-

01. Taxor avseende myndighetsutövning ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för fastställelse.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa laxor 2A22 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan
föreslås gälla fr.o.m. 2022-0L-OL. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxar 2022 avseende
myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse.

Direktionen beslutade att låta meningen kvarstå att beslut om avvikelser i taxan ska förtecknas och
redovisas för direktionen. Sådana beslut ska förtecknas i listan för delegationsärenden.

Norra Ätvsborgs
Räddni n gstjånstförbund
Larmvägen 1-

46L 38 Trollhättan

Telefon växel:
0521--26 59 00
Organ isation snr:
222000-0950

E-post:
info@brandLl-2.se
Webb:
www.brandl-L2.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

Änrruor s Dnr KS 202v4rr

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och

Snäcke kanal med I045 474 kronor för är 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent

enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turisWerksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä I,9o/o enligt Sveriges

Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till ägarna äska
1,9olo enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget til12022. Framställan om anslag för år 20221örs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet for tr 2022 uppgår till totalt 9 479 73I kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa

kostnader uppgår för 2022tll t 427 935 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
Kanal AB inom de angivna ramarna.

Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret 2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022 ingär
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.

Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2022.

. Ärsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, S 260.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202t-08-24

sida
4

g 260 Dnr KS 202L|4LL

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med L045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV),

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä L,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

respektive kommu n/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till ägarna äska
1,9olo enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till2022. Framställan om anslag för år 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.

Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 9 479 73t kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022till L 427 935 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
Kanal AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsåret2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022 ingär
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med PKV-index.
Äskat anslag ryms inom beslutad ram.

Beslutsunderlag

. Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2022.

. Ärsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
o Kommunstyrelseförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med L 045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

Justerandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
2021-08-24

sida
5

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands
Kanal.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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tlllllant
Kommunstyrelsen

Anslag till Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen 
-

Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med 1045 474 kronor för år

2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent enligt Sveriges Kommuner och

landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV)'

Kommunfullmäktige beslutar att anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag

för turistverksamhet/bidrag Dalslands Kanal'

Sammanfattning av ärendet

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på I,9o/o

enligt Sveriges Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs

anslagsframställan upp i respektive kommun/region.

Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till

ägarna äska 1,9olo enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget fll20ZZ. Framställan om

anslag för är 2022 görs enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan

bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser,

Anslagsbeloppet för är 2022 uppgår till totalt 9 479 73I kronor. Av anslagsbeloppet

avser 9 2Og 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal.

Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de

administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2022tll1427 935 kronor'

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket

innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av

styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.

Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

för verksamhetsåret 2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation'

I kommunstyrelsens budget finns årligen anslag för bidrag till turisfuerksamhet

som till exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022

ingår prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med

PKV-index. Äska anslag ryms inom beslutad ram'

Beslutsunderlag

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med

a nsla gsfördelning f ör 2022.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-07-06 KS202rl4lr

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
L (z)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
4tr BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

i!*ir*:'-
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MELLERUDS
KOMMUN

o Ärsredovisning/revisionsberättelse för 2020.

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Stiftelsen for Dalslands kanals framtida bestånd
Ekonomichef
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202r-07-06 KS202Ll4rr

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Sida

2 (2)
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Stiftelsen för Dalslands
kanals framtida bestånd

2021-06-22

Till ägarna till Stiftelsen
for Dalslands kanals framtida bestånd

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2022.

Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9%
enligt SKL:S PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i

resp. kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till
ägarna äska 1,9% enligt SKL:S PKV i ökning av anslagetfll2022.

Framställan om anslag for år 2022 görs enligt bifogade modell och fördelning av
anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.

Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt I 479 731 kronor. Av anslagsbeloppet
avser 9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal.
Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de admini-
strativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2022 till 1 427 935 kronor.

Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket inne-
bär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen for
Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.

Aberopande ovanstående hemställes härmed att Stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd för verksamhetsåret 2022beviljas ett bidrag enligt bifogade
specifikation.

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

ppdrag

Elisabeth Kihlström
Ordf. Loise rSSON

sekreterare/kassör

.1. Arsredovisning, revisionsberättelse 2020

.1. Fördelninq

MELLERUDS
Kommunstyre

KOMMUN
ise[<ortoret

2021 -06- 2 9',

szazl

StiftelsenflrDalslands kanalTelefon 0530-44750
framtida bestånd Fax 0530-44755
c/o Dalslands KanalAB e-mail

Nils Ericsons vä9, Upperud info@dalslandskanal.se
46472 HAVERUD

Bankgiro

5094-1 392

Dalslands Sparbank
8234-7,03 583 425-8
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Fördelning av 2022 ärs äskade anslag enligt PKV

bilaga 1

Anslags-
givare

Region
Västra Götaland
Administration
ordinarie
Snäcke kanal
Värmland

Kommun
Bengtsfors
Snäcke kanal
Dals-Ed
Snäcke kanal

vaneciborg
Snäcke kanal
Amål
Snäcke kanal
Ariäng

Summa

2022
Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

Dalslands kanal
anslag 2021

Uppräkning
med
1,9Yo

kr

Ästat
anslag
2022

kr

1 427 935
2 889 838

133 358
1 010 247

Fördel-
ning

o/o

1 401 310
2 835 955

130 871
37

991 410 13

988 938
35 803

13

458 049
14 816

zz9 642
I 642

3

1 407 728
36 483

466752
15 098
78 001

1 047 731
37 743

234 005
8 806

543 496
39 014

s43 496

26625
53 883
2 487

18 837

6

18 790
680

I 703
282

4 363
164

Färgelanda 76 il7 1 I 4g
Mellerud 988 941 13 18 790
Snäcke kanal 37 039 7M

533 362
38287

7

533 362 7 10 134

100

Västra götaland Värmland Bengtsfors
1 427 935
2 889 838 1 010247 1 007 728

133 358 36483

10 134
727

I 479 731

Dals-Ed

466752
15 098

Färgelanda

78 001 1 007 731
37 743

234005
I 806

543 496
39 014

A4äng

543 496

Mellerud Vänersborg Amål

4451131 1010247 104/-211 481 850 78001 1045474 242811 582510 #i496 9479731
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Stlftelsen flir Dalslands knnals framtida bestånd
Org nr 862000-3619

Årsredovisning fiir räkenskapsåret Z0ZO

Styrelsen avger följande årsredovisning.

Innehåll

- förvaltningsberättelse
- resultaträkning
- balansräkning
- tilläggsupplysningar

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i honor. Uppgifter inom parentes avser
ftiregående år,

I

4
5

6

t-*.: fu

Sida

,-e/
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Stiftelsen fttr Dalslands kanals framtida bestånd
8620A046t9

Fö rva ltningsberättels e

Verksamheten

AI Imdn t o m v e rlcs amhete n

2(7)

,4*,

Stiftare för stiftelsen är Väsha Götalandsregionen och Region Värmland samt kommunema Åmå;
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Färgelanda, Viinersborg ötr Å$Ang.

Stiftelsens åindamål är att genom fuliga bidrag medverka till täckande av Dalslands Kanal ABs
driftunderskott och till att bevara kanalen ftir framtiden. Stiftelsen åger som 

"tt 
ira i detta g5,79h av,

aklierna i Dalslands Kanat AB, org nr 556000-4573, och 94,7You.,, ukti"*u i Kanalaktiebolaget
Stora Lee-Östen, org ff 556009-8j59.

Frdmj ande av tindamålet

Stiftelsens ändamål har tillgodosetts genorn att de under fuet från stiftarna erhållna medlen, i lil4ret
med tidigare år, överftirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillsko6. Erhålln";"d"ifi;ä, 

"

av sarnmanställningen i not 2.

som framgår under rubriken Föråindringar i eget kapital på sidan 3 har under k 2020tota1t 13 000
tkr överförts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott.

Beträffande kanalverksamheten i övrigt hänvisas till årsredovisningen för Dalslands Kanal AB.

Vdsentliga hdndelser under rälenslcapsåret

lt'lå$a väsentliga händelser i öviigt har inte ägt rurn under räkenskapsåret, yerksamheten har under
året irrte i någon väsentlig utshäckning påverft.ats av coronapandemin.

& tu38



Stiftelsen för Dalslands kanals fiamtida bestånd
862000-3619

X'lerårsöversikt

Belopp i tkr
Erhållna tillskott från stiftare
Årets resultat
Lämnat aktieägartillskott
Balansomslutning
Stiftelsens kapital

3(7)

2020
t3 049
13 030
13 000
2024
2 011

2019
8 778
8 753
8 760
I 994
t 982

2018
8 539
8 st6
8 500
2 001

1 989

20t7
8 298
8282

10252
1 985
1 972

2013
I 033
I 021

8221
3 973
3 942

tr'örändringar i eget kapital

Belopp vid årets ingång onli6 fastställd
balansräkning
Äreh omföring av ingiendo balans
Årets redovisade resultat
Lämnat aktieögartillskott till Datslands Kanal AB

Belopp vid årets utgång

Bundet
stiflelsekapital

1 97r 400

Balanserat Ärets
resultat resultgll

17 lr0 8 753 169
-6 831 -8 753 169

13 029 631

Lämnal
ektiegsartl[sLat Totalt

-8 760 000
8 760 000

-13 000 000

I 98r 679

13 029 631
.13 000 000

1 97\ 400 t0279 t3 029 63t -r3 000 000 2 0ll 310

,ry-.d/

& €L39



Stiftelsen för Dalslands kanals frarrrtida bestånd
862000-361 9

Resultaträkning

Stiftelsens intäkter
Tillskott fiån stiftama

Summa stiftelsens intäkter

Stiftelsens kostnader
Öwiga .stiftelsekostnader

Summa stiftclsens kostnader

Redovisat årsresultnt

13 049 431 8 778 076

13 049 431 8 778 076

-19 800 -24907

-19 800 -24907

l3 029 631 I 753 169

2020-01-01
aan-'r2at

4Q)

?0r9-0r-01
-2019-12-31

Not

2

,Ft.l
:",: f\li 

' -r,i"
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

Balansr'äkning

Tillgångar

Anlä ggningstiltgån gar
Finansiella anlägeninestillgånge{
Andelar i koncemföretag

Summ a nnläggnin gstiltgångnr

0rnsättningstill gån gar
Kassa och Bank

Summa omsättningstillgångar

Summa tiltgångar

Eget kapital och skuldor

Egot knpital

Bundet eget kapital
Fritt eget kapital

Surnma eget kapital

Kortfristiga skulder
Llppl upna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget t<apital och skulder

s(7)

2020-t2-31 2019-12-31

1 97t 400 I 971 400

I97t 4AA t97I 400

52 410 22779

52 410 22779

2 023 810 l994l',lg

Not

3

t 971 400
39 910

I 971 400
t0 279

2 01r 310 I 981 679

12 500 12 s00

12 500 12 500

2023 810 1 994 179
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Stiftelsen för Dalslands kanais framtida bestånd
862000-3619

7 449 tsg
t 764 407

996 830
459 985
74 462

998 035
23t 794
5s6 079
518 83s

6(7)

7 449 000
| 764 Alt

996 830
459 985

74 462
998 035
231 794
556 079
518 835

Tilläggsupplysningar

Not I Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisninge.n { upprättad i enlighet med fusredovisningslagen och BFNAR 2016:10
Arsredovisning i mindre ftiretag (K2).

I enlighet med bestämmelserna i BFNAR 2016:10 Ärsredovisning i rnindre ftiretag och med
tillämpning av bestämmelserna i 7 kap 3 $ årsredovisningslagen uppråttas inte nag"on
koncernredovisning.

Upplysningar till resultatråkningen

Not 2 Tillskott från stiftarnn

Bc&ner
Våstra Götaland
Värmland
Konnmqrenra
Bengtsfors
Dals-Ed
Ftugelanda
Mellerud
Våinersborg
Ärnåt
ÄtjAng

VGR

Begåirt tillskotr Erhållet tillskott

13 049 586 13 049 431

Upplysningar till balansräkningen

Not3 Audelarikoncernföretag

Aktierna värderas i balansräkningen med utgångspunkt från aktiemas kvotvilrde i respektive
dotterbolag. 18 356 aktier med kvotvärde loO k inatlartds Kanal AB: I g35 600 kr. Motsvarar
85,7 o/o av u9]1cg^s.amttiga aktier, 1 358 aktier med kvotvärde 1 00 kr i Kanalaktiebolaget Stora
Lee-Osten: 135 800 lr. Motsvarar 94,7 o/oav bolagets samtliga aktier. Summa I 97 I 40A k,

g?.{/
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Stiftelsen ftir Dalslands kanals franrtida bestånd
862000-3619

Bengtsfors 202l-04-15

7(7)

f,^-k L-r-
Elisabeth Kihlström
Ordförande

Bo Carlsson

Tor Wendel

Vtu revisionsberättelse har lämnats 104_-fq-q

Öhrtings PricewaterhousoCoopers AB

Aronsson
Auktoriserad revisor

Gunilla Svanto4l

Shtim
Regron Vämland

utsedd förtroendevald revisor

/"" ,iit ,j ii .,

rS:f"t'-. !r-l-'
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Revisionsberättelse
Till styrelseu i Stiftelsen för Dalslands Kanals fi.anrtida beståntl, org nr 86eooo-36r9

Rapport orn årsredovisningen

Uttalanden

Vi har utftirt en revision av årsredovisningen fiir Stiftelsen för Dalslands Kanals å.amtida bestånd för år zozo.
Errligtvår uppfattning har åruredovislingen upprättats i enlighet med år'sredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rätwisande bild av stiftelaens fiuansieilä ställning per den 3r däceräber zoö och av dess
finansiella resultat för året_elligt årsredovisningslagen. FörvaltningsbJrittelsen iil tOrenlig med
årsredovisningens övriga delar.

Grundfor uttalanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Svetige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beslrivs närmate i
avsnittenDen auktoriseradeleuisorns ansuar samtDen fortt.oend.eualde reuisol.äs qnsuqr. Vi är oberoeude i
ftirhåIlande till stiftelsen e-nli$ 

_god revisorssed i Svelige, lag som auktoriserad revisor har fulkj;rtnitt
ytkesetislra anwar enligt dessa 1u.av.

Vi anser att de revisionsbevis vi hal inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stgrelsens ansuor

Det iil styrelsen_som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en råttvisaude bild enligt
årsredovisningslagen Styrelsen ansvatar även för' den interna kontroll som den ödtimer är noa"aoäig for 

"äuppriitta 
-en 

årsledovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag,

Vid uppr'ättandet av årtredovisningcn ans-varan styrelsen för bedömningen av stiftelseno förmåga att fortsätta
verlaamheten. Den upplyser, trär så är tillämpHgt, om förhållanden sori kan påverka örmågaJatt fortsätta
verksamheten och att anvåinda-antagandet om förtsatt drift. Antagandet om färuatt ar.it tiffä*pu* ä""f. inte om
beslut har fattats om at aweckla ver.ksamheten,

Den auktoriserade reuisorns ansuer
Ja,g har att ufföra revisioneu enligt Interlrational Standards on Äuditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
qål iir 3tt lPPirå en rimlig grad av siikerhet om huruvida årsredo-visningen som heliet inte innehåller någia
vtisentliga felaktigheter, vale sj8 dessa bercr.l.å oegentligheter eller misitag, Rimlig siikerhet är en hög g;d av
siiJ<erhet, men älin-gen garanti fiir att en revision som utfiirs enligt I$A och-god reäsionssea i werile"ailtia
kommer att uppJåcka en våisentlig felal*ighet om m sådan_finns. Felaktigheier t an uppsta fa t;;ä;,
oegentligJletgr' ellermisstag_och anses vara väsentliga om de enskilt ellet-tillsammanj ii*ti!"tit 

"o 
tiväntas

påverka de ekonomiska beslut som användare fattal med grund i år.sreclovisningen,

Som del av en revision enligt ISÄ qrvänder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk
inställning under hela revisionen. Dessutom: 

- -

r identifierar och bedömerjag riskerua för väsentliga feJaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter ellet misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annal utifi.ån deisa risker och
inhiirntar revisiousbevi$ som iir tilhåcHiga och iindamålsenliga ftir att utgöra cn grund ftir rnina uttalantle'.
llt!<"tt för att inte upptäcka en väsertlig felaktighet till föIjd iv oegeutligf,eter ä"ilögtu ao itir rn ua*."Uie
felakti,ghet som beror på ryi!s]"F, eftersom oegentligheter kan innäfattågerande i åaskopi, ftirfalskning]
avsiktliga utelämnanden, felaltig information eller åsiilosättande av inteå konh'oll,
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. $kaffal jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse frir min revision fiir
att utforma gtanskningsåtgärder som ä'lämpliga med hänsyn till omständigheteina, meu inte fiir att uttala
mig om effukliviteten i den interna kontrollen.

. utviirderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i rcdovisningen och tillhör'ande upplysningar.

. {rar j18 en slutsats om liimpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen, Jeg drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om furuvida det
finns någon väsendig osäkelhetsfaktor som avser sådana händelser eller.förhållanden som kan leda tilt
betydande tvivel om föreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatsen att ilet finns en
väsentlig osäkerhetsfaktor; måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmär.ksamheten på upplysningarna i
årsleilovisninqen gm den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller; om såclanaupplysuingar'är otittra"t<tigu,
modifiera uttalandet om årsredovisningon. Mina slutsatser baserus på de iirrisions6evis sonr inhämtas fram
till ilatumet ftir revisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

r utvärderarjag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i ånsledovisningen, däriblaud
upplysningar':ra, och om år'sredovisningen åtetger de undetliggande tlamaktionema och håndelserna på ett
sätt som ger en rättvisande bild.

J-ag måste informera sty-relsen ombland annat levisionens planerade omfattning och inrihning samttidpun}ten
föt den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakftagelser under revisionen, clär.ibland äe eventuåila
betydande brister i den interna kontr.ollen som jag identifierat.

D en förfi 'oendeu alde reuisorns onsuctr

Jag h3r attutftira en.revision enligt stiftelselagen och dåirmed enligt god revisionssed i Sverige. Mift mål är att
lPPnå en rimlig_grad avsäkerhet om huruvida år'sredovisrringen har upprättats i enlighet mäd
fu'sreilovisningslagen och om årsreclovis .ingen ger en rättvieande bild av stiftelsens risultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalanden

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utför't en revision av styrelsens ftirvaltning för Stiftelsen fiir
Dalslands Kanals fi'amtida bestånd fiir år zozo.

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen, stiftelseförordnaudet eller
årsreilovsningslagen.

Grundför ultalanden

Vi har utftirt revjsionen enligt god I'evisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reut'sor'rts ansuct'. Vi ät oberoende i fiirhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som
auktoriserad revisor har i övrigt fullgiort mift yrkesetiska ansvar enligtdessa krav.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat dr tilhåckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.

Stgrelsens ansunr

Det är stylelsen som hal anwaret för ftirvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefiiror.dnandet.

2 av3
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Reuisot'ernes ansuar

Vårt mål beträffande revisionen av fiirvaltningen, och därmed vårt uttalande , är att inhä'nrta revisionsbevis ftir att
med en rimlig gratl av såikerhet lnrnna bedöma om någon styrelaelcdamot i någotväsentligt avseende:

. ftiretagit lågon_åtgärd ellergjortsig-slqyldig,till någon försummelse som kanfilranleda ersättniagsslcyldighet
mot stiftelseu eller om det finns skäl ftjr entlediganile, eller

. på något annat sätt handlat i stlid med stiftelselageu, stiftelseförordnandet eller årsledovisningslagen.

Rimlig sälcerhet ären hög grad av säkerhet, men ingen gatanti för att en levision som utför.s enligt goil
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller förcurnmelser som kan föranleda 

-
ersätnringsslqyldighet mot stiftelsen.

Som en clel av en levision enligt god revisionssed i Svelige anviiader den auktoriserade revisorn professionellt
omdörne och har en professionellt skeptisk instiillning under hela revisionen. Granskniugen av f8rvaltningen
gr-undat sig fiämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande panslmingsåtgärder som utförs baser.as
på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisoreis bädömniug med
ytgångspuakt i dsk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådaaa åtgäräer., omr'åden och
förhåIlanden som iir viisendiga ftir verksamheten och där avsteg och övemådelsör skulle ha särskild betydelse för
stiftelsens-situatiou. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunder.lag, vidtagna åtgärder och anåra
ftilhåIlanden som är relevanta för vårt uttalanile.

Karistad den t juni zozr

ln
atp*--- f{*.*
Gölan fuonsaon.
Auktoriserad revisor
PwC

örjan
Av rngion Värrnland ulsedd förtroendevald revisor

3 av3
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202 1-09-0 1

ÄRenor e Dnr KS 202U400

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2O2L-2O23

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1, bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden202I-2023 med en
årsvis prövning.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag.
Melleruds Golfklubb erhöll under perioden 2077-2019 ett driftbidrag på totat 300 tkr per år.
Under 2020 ansökte Melleruds Golfklubb om utökat bidrag och mottog totalt 200 tkr från
kommunen.

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av
Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De forvärvade mark och fastigheter 2017. Fastigheter
och golfbana var då i dåligt skick, Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med
detta fortgår.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd i form av lokalt aktivitetsstöd, stöd till
föreningslokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler samt bidrag till
funktionshinderorganisationer. De bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd
Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 9 st 2018 till ca 100 st idag. Enligt uppgift från
klubben har ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det har därför inte varit möjligt att söka
något aktivitetsstöd.

En golfbana i Mellerud är viktigt för kommunens uWeckling och bidrar till kommunens
attraktivitet både som turist- och bostadsort. Ett driftbidrag föreslås därför under tre år med
100 tkr per år, som ett tillskott för att bygga upp en stabil verksamhet och långsiktig
finansiering. Därefter får föreningen söka bidrag i enlighet med de regler för föreningsstöd som
kommunen fastställt.

Beslutsunderlag

. Melleruds Golfklubbs ansökan om bidrag.

. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 202I-08-24, g 261.
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METLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPROTO KOLI
Sammanträdesdatum
202t-o9-24

sida
6

5 261 Dnr KS 20211400

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2O2t-ZO2g

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden 202I-2023 med en
årsvis prövning.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Sammanfaftning av ärendet

Melleruds Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag,
Melleruds Golfklubb erhöll under perioden 20t7-20L9 ett driftbidrag på totat 300 tkr per år.
Under 2020 ansökte Melleruds Golfklubb om utökat bidrag och mottog totalt 200 tkr från
kommunen.

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av
Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förväruade mark och fastigheter 2017. Fastigheter
och golfbana var då i dåligt skick. Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med
detta fortgår.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd i form av lokalt aktivitetsstöd, stöd till
föreningslokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler samt bidrag till
funktionshinderorganisationer. De bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd
Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 9 st 2018 till ca 100 st idag. Enligt uppgift från
klubben har ingen ungdomsverkamhet bedrivits och det har därför inte varit möjligt att söka
något aktivitetsstöd.

En golfbana i Mellerud är viktigt för kommunens utveckling och bidrar till kommunens
attraktivitet både som turist- och bostadsort. Ett driftbidrag föreslås därför under tre år med
100 tkr per år, som ett tillskott för att bygga upp en stabil verkamhet och långsiktig
finansiering. Därefter får föreningen söka bidrag i enlighet med de regler for föreningsstöd som
kommunen fastställt.

Beslutsunderlag

. Melleruds Golfklubbs ansökan om bidrag.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för perioden202L-2023 med en
årsvis prövning.

2. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens budget.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes s Utdragsbestyrkande

48



A
Ji

rafl-llt
Kommunstyrelsen

Ansökan om driftbidrag till Melleruds Golfklubb 2O2L-2O23

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att bevilja Melleruds Golfklubb bidrag med 100 tkr per år för
perioden 2OZl-2023. Ansla get fi na nsieras u r komm u nstyrelsens budget.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds Golfklubb har inkommit med en ansökan om ett treårigt avtal för driftsbidrag.
Melleruds Golfklubb erhöll under perioden 2017-2019 ett driftbidrag på totat 300 tkr per år.
Under 2020 ansökte Melleruds Golfklubb om utökat bidrag och mottog totalt 200 tkr från
kommunen.

Mellerud Golfklubb är en ideell förening. Melleruds Golfklubb arrenderar fastigheter och mark av
Golffastigheter i Mellerud AB Fastigheter. De förvärvade mark och fastigheter 2017, Fastigheter
och golfbana var då i dåligt skick, Byggnader och bana har därefter renoverats och arbetet med

detta fortgår.

Kommunstyrelsen har antagit regler för föreningsstöd i form av lokalt aktivitetsstöd, stöd till
föreningslokaler, driftbidrag till bygdegårdar och allmänna samlingslokaler samt bidrag till
funktionshinderorganisationer. De bidrag föreningen har möjlighet att söka är aktivitetsstöd
Antalet medlemmar under 30 år har ökat från 9 st 2018 till ca 100 st idag. Enligt uppgift från
klubben har ingen ungdomsverksamhet bedrivits och det har dätför inte varit möjligt att söka

något aktivitetsstöd.

En golfbana i Mellerud är viktigt för kommunens utveckling och bidrar till kommunens
attraktivitet både som turist- och bostadsort. Ett driftbidrag föreslås dälför under tre år med

100 tkr per år, som ett tillskott för att bygga upp en stabil verkamhet och långsiktig
finansiering. Därefter får föreningen söka bidrag i enlighet med de regler för föreningsstöd som

kommunen fastställt.

Beslutsunderlag
Melleruds Golfklubb Ansökan om bidrag

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-10 KSZ02Il400

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se49



Mellerud iapril2O2t

Till: Melleruds Kommun

Ansökan om driftsbidrag

Ni vet bakgrunden till det driftsbidrag vi hade tidigare. Från 2OI7 och tre (3) år framåt hade

Melleruds cK 300 OO0/är.

Kommunen sa då till de nya ägarna till Golfklubben att vi ska se långsiktigt på den här satsningen

Under 2020 blev det en separat förhandling/ök.

Vi överlever just nu pga. Korttidspermitteringen och lån från ägare. Korttidspermitteringen slutar
sista juni i år som det ser ut nu, och att låna mer pengar av ägare är inte aktuellt. Vi måste stå på

egna ben. Driftsbidraget från kommunen är jätteviktigt. Också mycket viktigt för hela området

Sunnanå då vi ska se till att hela området blommar upp.

Vi ser att 2021 kan bli ett bättre år än 2020, detta mycket på tillströmningen av medlemmar, framför
allt på ungdomssidan, vi hargått från 9 st. under 30 år (201-8)till92 st. idag, det beror mycket på att
vi subventionerar årsavgiften till alla under 30 år, men vi måste få in nya medlemmar till Mellerud.

Banan börjar nu bli så pass bra att vi är ett alternativ till övriga klubbar. Det är svårt att göra budget i

en pandemi, och vi vet inte hur gästspelare tänker när det gäller resande. Vi tror på ca 2 000
greenfee gäster under säsongen (utan norrmän). Golfen i stort gick jättebra under 2020, men

medlemmar spelar mycket mer på sin egen bana vilket är jättebra men det ger inte några extra

inkomster.

Jag stannar här så länge. Min förhoppning är naturligtvis att vi kan skriva ett nytt tre årsavtal lika som

tidigare.

Med förhoppning om en snabb handläggning

Vänliga hälsningar

Pär Söderlund

Klubbchef

Melleruds GK
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Från: Morgan E. Andersson <morgan.e.andersson @mel lerud.se>
Skickat: den 21 juni 2O2L 15:LL
Till: lngrid Engqvist <lngrid.Engqvist@mellerud.se>; Elisabeth Carlstein <elisabeth.carlstein@mellerud.se>
Ämne: VB:

Med vänlig hälsning
Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande
Melleruds kommun

Från: par.soderlu nd @mellerudsgolf.se < pa r.soderlund @mellerudsgolf.se>
Skickat: den 26 april 202L 09:58
Till: Morgan E. Andersson <morga n.e.andersson @ mellerud.se>
Ämne:

Med vänlig hälsning

Pär Söderlund
Klubbchef
Melleruds Golf AB

0530-755 300
+467O-24O 84 68
pa r.soderlund@mellerudssolf.se
www.mellerudsgolf.se

http://w3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:282167&frame:I 2021-06-22
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ARENDE 7 Dnr KS 20201755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab - omfördelning
av investeringsmedel

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Åingenäs 9ärskilt boende (8255) till Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m.

Sammanfattning av ärendet

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö vill vi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till B4B3 Ombyggnad
Fagerlid,

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag

. Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse
o Kostnadssammanställning
. Arbetsutskottets beslut 202I-08-24, g 262.

ARBETSMATERTAL
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOESPNOTO KOLI
Sammanträdesdatum
202L-08-24

sida
7

9262 Dnr Ks 20201755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab - omfördelning
av investeringsmedel

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel
från projekt Åingenäs Särckitt boende (8255) till Ombyggnad Fagertids korttids (8483) för att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi m.m,

Sammanfaftning av ärendet

För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö villvi
omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till 8483 Ombyggnad
Fagerlid.

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den som tidigare
preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid,

Beslutsunderlag

o Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader.
. Samhällsbyggnadsförualtningens tjänsteskrivelse
. Kostnadssammanställning (Arbetsmaterial)

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att godkänna en
omfördelning med 1,3 Mkr av investeringsmedel från projekt Åingenäs fiärskilt boende(8255) till
Ombyggnad Fagerlids korttids (8483) för att finansiera ökade kostnader kring verksamhetens
ökade krav på välfärdstekologi m.m.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Projekt Ombyggnation Fagerlid kofttid och Rehab

Förslag till beslut
Omfördelning av investeringsmedel från projekt 8255 Ängenäs Särskilt boende till
B4B3 Ombyggnad Fagerlids korttids, omfördelningen avser 1,3 miljoner. För att
finansiera ökade kostnader kring verksamhetens ökade krav på välfärdstekologi
mm.

Sammanfattning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi och arbetsmiljö
villvi omfördela redan beslutade medel i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende
till B4B3 Ombyggnad Fagerlid.

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den
som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.

Beslutsunderlag
Redovisning av ökade projektkostnader och kapitalkostnader

Beskrivning av ärendet
För att kunna tillgodose verksamhetens krav på välfärdsteknologi såsom

trygghetslarm, hotellås på boenderum, passersystem behöver infrastrukturen
utökas på Fagerlid. Detta innebär bla ett stort antal accesspunkter, nya switchar,
fiberdragning i huset. Vi har även varit tvungna att byta ut brandlarmscentralen för
att trygghetslarmet skulle kunna ta emot meddelanden om brand i personalens
telefoner.

Verksamheten önskar också ett nyckefritt boende så passersystem sätts in,

Både passersystem och trygghetslarm är av samma fabrikat och leverantör som

den nyare delen av Fagerlid redan har vilket är till fördel för personalen då de
kommer att samverka över enheterna, särskilt kvälls- och nattetid

På alla toaletter finns armstöd men dessa går ej att reglera i höjd så de vill
verksamheten byta ut till höj och sänkbara armstöd. Dessa är utprovade ihop med
kommunens rehabteam.

För att kunna finansiera denna utbyggnad av infrastruktur, passersystem,

trygghetslarm och uppdatering av armstöd vill vi omfördela redan beslutade medel
i projekt 8255 Ängenäs särskilda boende till B4B3 Ombyggnad Fagerlid.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam häl lsbyggnadsförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-08-L2 KS 20201755

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se54
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MELLERUDS
KOMMUN

Peter Mossberg
Enhetschef Fastighet och fjärruärme

Beslutet skickas till
Enhetschef Fastighet och fjärruärme
Samhällsbyggnads ekonom

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-L2 K520201755

Linda Hamrin
Projektingenjör
0s30-189 77

linda. hamrin@mellerud.se

Sida

2 (z)

Socialtjänsten kommer få en betydligt lägre kapitalkostnad på Ängenäs mot den
som tidigare preliminärt redovisades samt en något högre på Fagerlids korttid.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ÄRrNoe a Dnr KS 20171464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den

pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC

Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande

öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en

dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om

hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens

behov för Hunnebyns ÄVC, I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettidlr kan anpaslas Ull både mödborgarna och de anställda vid Hunneyns ÄVC.

Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,

där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
12fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga

mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

o Anette Levins motion
. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse'
. Arbetsutskottets beslut 202L-06-22, 5 229.
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MELTERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-22

sida
10

s 229 Dnr KS 20171464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återuinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet

Arbetsutskottets förslag till besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för Hunnebyns ÄVC, I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÄVC,

Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan, där
man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt 12
fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

o Anette Levins motion
. Sam hä llsbygg nadsförva ltningens tjä nsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara
under utredning med hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en
kretsloppspark i Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta,

n Utdragsbestyrka nde
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Kommunstyrelsen

Svar på motion från Liberalerna om att det ska bli avgiftsfritt att
lämna sopor för privatpersoner vid Hunnebyns ÄVC samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet.

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Mellerud har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC

Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande

öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en

dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en
ombyggnation av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som
ser till framtidens behov för Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens
behov är för medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella
ändrade öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
12fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att
slänga mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag
. Motion

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Liberalerna Mellerud

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-06-t0 KS 20171464

Suzanne Håkansson

Enhetschef Renhållning

Telefon
0s30-180 00

Webb
wwr,v. mellerud.se

Sida

GIT)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se58



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens a rbetsutskott

Justerandes si

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
20L7-09-72

sida
31

5 343 Dnr KS 2OL7/464.450

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att rämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt
att öppettiderna ses över för ökad tillgängtighet,
utredningsuppdrag

Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag

till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den
19 december 20L7.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2Ot7 att kommunfullmäktige
beslutar att privatpersoner ska få slänga sitt avfall vid Hunnebyns återvinnings-
central utan särskild avgift på plats.

Vidare vill motionären att öppettiderna vid Hunnebyns återvinningscentral ses
över för att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna.

Beslutsunderlag
o Motion.

Förslag till beslut på sammanträdet
ordförande Tommy w Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna fdrslag

till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19
december 2OL7.

Beslutsgång

Ordförande frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Sa m h ä I lsbyg g nadschefe n

(n
Utdragsbestyrkande
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Liberolerno Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

MOTION - om att det skall bli avgiftsfritt att lämna sopor fiir privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över fiir ökad tillgänglighet

Från Liberalernas sida floreslås att privatpersoner ska fä slänga sitt avfall vid Hunnebyns

återvinningscentral utan särskild avgift på plats. Flera av våra grannkommuner har denna

möjlighet och det fiirefaller rimligt att vi har liknande system. Kostnadstäckningen tas i stället

ut via den faktura som går ut till samtliga hushåll ftir vanlig sophämtning. På så sätt minskas

administrativt arbete på plats fiir att frigöra personal ftir annat så som sortering, lastning mm.

För de foretag som lämnar avfall bör faktura sändas.

När det gäller öppettiderna vid en återvinningscentral så är de enligt oss Liberaler ett mått på

hur god servicen är i en kommun. I dag är det kvällsöppet enbart en dag på ojämna veckor och

tre extra lördagar under året. Det kan tyckas rimligt atthalördagsöppet regelbundet samt

kvällsöppet en dag i veckan. Många av vära grannkommuner har ett mer flexibelt
forhållningssätt gällande öppettider varftir vi vill att öppettidema ses över fiir en ökad

tillgänglighet gentemotväramedborgare. Med fri lämning och ökad tillgänglighet så minskas

dessutom flera anledningar till att dumpa avfall där de inte borde vara.

Mellerud den 2017-08-11

F Liberalerna

Levin
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

Änenoe g Dnr KS 20181677

Svar på medborgaförslag om utökade öppettider på Hunnebyns
återvinningscentral
Kom munstyrelsens besl ut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning
till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgaförslag om att Melleruds
kommun ÄVC Hunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då det
idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än 15:30.
Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.

Melleruds kommuns ansvär när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet,

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för hur Hunnebyns ÄVC. t detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag.

. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 202I-06-22,5 228,
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-06-22

sida
9

S 228 Dnr KS 2018/677

Svar på medborgarförslag om utökade öppettider på Hunnebyns
återuinningscentral

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med hänvisning

till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet

Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds

kommun ÄVC ttunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då det
idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än 15:30.

Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om

hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, eleKronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation

av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för hur Hunnebyns ÅVC. t detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettidlr kan anpasias till både mådborgarna och de anstiillda vid Hunneyns ÅVC.

Beslutsunderlag

. Medborgarförslag.

. Samhällsbyggnadsforualtningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses

vara under utredning med hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en

kretsloppspark i Melleruds kommun.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

'"l;ffif Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på medborgadörslag om öppettider Hunnebyn är anpassade
efter medborgarnas behov

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att medborgarförslaget anses vara under utredning med
hänvisning till den pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds
kommun.

Sammanfattning av ärendet
Carina Blad-Eriksson har den 9 nov 2018, lämnat in ett medborgarförslag om att Melleruds
kommun ÄVC Hunnebyn ska ha öppettider som är anpassade efter medborgarnas behov, då

det idag är stängt efter kl 15:30. Förslag på öppettider är minst varje lördag och längre än

15:30, Då det idag gynnas endast företag med dagens rådande öppettider.

Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.

Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en
ombyggnation av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som
ser till framtidens behov för hur Hunnebyns ÅVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens
behov är för medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella
ändrade öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC,

Beslutsunderlag
. Medborgatförslag.

MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Carina Blad-Eriksson

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-06-10 KS20LB/677

Suzanne Håkansson

Enhetschef Ren hållning

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202 1-09-01

ÄReruoe ro Dnr KS 20211167

Svar på remiss om regional fysisk planering enligt PBL- Västra
Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar i enlighet med bifogat yttrande.

Sammanfattning av ärendet

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1januari2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåneett obligatorisktuppdrag attbedriva regional fysisk
planeringförsitt respektive territorium. Det är endast regionuWecklingsansvariga 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. Riksdagengjordeockså ett så kallat

tillkännagivande till regeringen om att regeringen ska "ta nödvändiga initiativtill att utveckla
reformen så att den omfattar fler län".

Finansdepartementethar, via samtal 2019 och 2020,frågatVästra Götalandsregionen
om regionen bedömer attdet finns förutsättningarför 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:sordförandeönskadefå synpunkter
från kommunerna och kommunalförbunden omderas inställningtill fråganom att Västra
Götalandsregionenskulle bli ett regionplaneorgan, Frågan har diskuterats i kommunal-
förbundensom återkom medönskemålomattfråganskulleskickassom enformell remiss,
samt attVGRtydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemåletom remiss.

Västra Götalandsregionenärpositivtillatt bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning attdet finns
stödfrån kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådantstöd ären
viktig forutsättning för att nå framgång idenna typ av planering.

Remissen består avettantalfrågeställningaroch ettunderlag beståendeav koftfakta, med
lästips för fördjupning.

Den 24 augusti 2021 genomförde Fyrbodals kommunalförbund en nätverksträff.

Remisshandlingarna har skickats ut den 26 augusti 2021 till partigrupperna för mojlighet att
lämna synpunkter.

Beslutsunderlag
. Remissbrev om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan
r Remissunderlag - remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen -

VGR som regionplaneorgan
. Förslag till yttrande.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
r Anteckningar från nätverksträff 2021-08-24.
. Arbetsutstskottets beslut 202I-08-24, 5 269.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O27.
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Ströanteckninsar från nätverksträff med Fvrbodal 2418-21.

Risk för centralisering och att det blir en klyfta mellan stad och landsbygd.

Landsbygden riskerar att bli åsidosatt.

Det finns många frågor som är viktiga att samverka kring: jordbruksstrategi, hållbara transporter,

kraftförsörjning, avfallshantering, vattenförsörjning, täkter, friluftsliv och gröna korridorer.

Regionen kan hjälpa kommunerna att stötta i arbetet, det behöver dock inte ske inom ramen för
Plan- och bygglagen.

Någon kommun tycker en regionplan kan vara positiv eftersom de inte fått det gehör som behövts

som enskild liten kommun.

Det är viktigt att frågans art får styra samverkansformer. Det är funktionella forum och inte

administrativa gränser som ska styra, eftersom flera frågor är läns- eller nationsöverskridande frågor.

Om det inte görs en regionplan för Västra Götaland )hur ser staten på fördelningen av ekonomiska

medel?

Kommer regionen kunna stötta kommunerna ekonomiskt för att hjälpa kommunen att prioritera de

visioner/utvecklingsområden som pekas ut i regionplanen?

Är det rimligt att regionen pekar ut markanvändningen kommunvis? Så som bostäder,

bevarandevärden etc. I Skåne har en kommun fått områden utpekade som denna inte avsett

utveckla.

Finns risk för att kommunbestämmandet blir begränsat när man går från 49 kommuner till en ägare,

regionen. Se exempel Västtrafik som hade motsvarande hopslagning för ett antal år sedan och där

många kommuner brottas med neddragningar etc.

Finns risk att man ser landsbygden som en resurs som kan användas till vindkraftsetableringar,

materialutvinning, rekreation för storstäderna m.m.

Hur prioriteras landsbygd? Ekonomiska medel kan inte fördelas per antalet invånare.

Länsstyrelsen i sitt utkast till yttrande uttrycker sig som att Västra Götaland är en storstadsregion. De

menar i princip att "vill ni inte ha en regionplan är ni nöjda som det är idag".

I övriga regionen är samtliga delregioner (Sjuhärad, Skaraborg och Göteborg) tveksamma till en

regional plan enligt PBL trots att det finns vissa fördelar.

För mer information finns yttranden från Skånes regionplan att läsa här:

https://utveckling.ska ne.se/utvecklinesom raden/sam ha llspla nering/regio na l-fusisk-

n fl missvar-- ron la n-fo r

Vid pennan

Freddie
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-08-24

sida
t4

S 269 Dnr KS 20211767

Information om remiss om regional fysisk planering enligt PBL- Västra
Götalandsregionen (VGR) som regionplaneorgan

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. skicka ut remisshandlingar till paftigrupperna för möjlighet till synpunkter.

3. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet den 7 september 202t.

Sammanfattning av ärendet

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1 januari2019. I och med att lagen antogs
fick Region Stockholm och Region Skåneett obligatorisktuppdrag attbedriva regionalfysisk
planeringförsitt 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 uweckla
reformen så att den omfattar fler län".

Finansdepaftementethar, via samtal 2019 och 2l2l,frågatVästra Götalandsregionen
om regionen bedömer attdet finns förutsättningarför att kunna omfattas av lagen.

I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional ffsisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har
lyfts på beredningen för hållbar uWeckling (BHU)och BHUrsordförandeönskadefå synpunkter
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra
Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i kommunal-
förbundensom återkom medönskemålomattfråganskulleskickassom enformell remiss,
samt attVGRtydliggör sin inställning, BHU ställde sig bakom önskemåletom remiss,

Västra Götalandsregionenärpositiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional ffsisk planering, under förutsättning attdet finns
stödfrån kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådantstöd ären
viktig förutsättning för att nå framgång idenna typ av planering.

Remissen består avettantalfrågeställningaroch ettunderlag beståendeav kortfakta, med
lästips för fördjupning.

Beslutsunderlag

. Remissbrev om regional ffsisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan
o Remissunderlag - remiss om regional ffsisk planering enligt plan- och bygglagen -

VGR som regionplaneorgan
o Förslag till yttrande.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Anteckningar från nätverksträff 202L-08-24.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTNÄO ESPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
202t-08-24

sida
15

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. godkänna redovisningen.

2. skicka ut remisshandlingarna till partigrupperna för möjlighet till synpunkter.

3. ta upp ärendet till ny behandling vid arbetsutskottet den 7 september 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
Bygglovhandläggaren
Tillväxtchefen

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- VGR som
regionplaneorgan

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att avge remissvar i enlighet med bifogat yttrande

Sa mmanfaftning av ärendet
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla 1januari2019. I och med att
lagen antogs fick Region Stockholm och Region Skåneett obligatorisktuppdrag
attbedriva regionalffsisk planeringförsitt respektive territorium. Det är endast
regionuWecklingsansvariga 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. Riksdagengjordeockså ett så kallat tillkännagivande
till regeringen om att regeringen ska "ta nödvändiga initiativtill att utveckla reformen
så att den omfattar fler län".

Fi na nsdepa rtementet ha r, via samta I 20 19 och 2020, f rågatVästra
Götalandsregionen om regionen bedömer attdet finns förutsättningarför 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:sordförandeönskade få synpunkter från kommunerna och

kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra
Götalandsregionenskulle bli ett regionplaneorgan, Frågan har diskuterats i

kommunalforbunden som återkom med önskemålom attfrågan skulle skickas som

enformell remiss, samt attVGRtydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom
önskemåletom remiss.

Västra Götalandsregionenärpositiv till att bereda och utreda frågan om en

hemställan till regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under
förutsättning attdet finns stödfrån kommunerna då planeringen behöver göras
genom samverkan. Ett sådant stöd är en viktig förutsättning för att nå framgång
idenna typ av planering.

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett u nderlag bestående av
kortfakta, med lästips för fördjupning.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-07-26 KS20ZUL67

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se69
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
reg ionstyrelsen @vg reg ion. se

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-26 KS 20211167

Freddie Carlson
Bygglovshandläggare
0530-181 69
freddie.ca rlson@mellerud.se

Sida

2 (z)

Beslutsunderlag
. Remissbrev om regional fysisk planering enligt PBL - VGR som

regionplaneorgan
r Remissunderlag - remiss om regional fysisk planering enligt plan- och

bygglagen - VGR som regionplaneorgan

Beskrivning av ärendet
Tjänstemän inom Dalslandskommunerna har under sommaren haft en
avstämningsträff i frågan. Samtliga kommunrepresentanter hade liknande
synpunkter.

Yttrandet ska vara regionen tillhanda senast den 30 september 2021.
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Regionstyrelsen
Västra Götalandsregionen

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- VGR som
regionplaneorgan

Remissyttrandet

Melleruds kommun ser att en regional planering för Västra Götaland kan vara
positiv i vissa planeringsfrågor. Det är viktigt, och naturligt, att regionplanen är
vägledande i planeringsfrågor som kommuner oavsett storlek, tillväxt och

förutsättningar ställs inför. Det kan handla om ett regionalt ställningstagande om

byggnation på jordbruksmark, grön och blå infrastruktur, hur planering för ny

transportinfrastruktur ska genomföras, GIS-analyser och hur klimataspekter ska

beaktas. Den ska därmed inte hindra kommunen från att sätta egna visioner om

tillväxt, bebyggelseutveckling och befolkningsmå1.

Melleruds kommun befarar att en regionplan underminerar det kommunala

självstyret med tillhörande planmonopol. Västra Götaland kännetecknas redan idag

som en region med en stark centralisering till Göteborg och dess närområden. En

regional planering befaras öka urbaniseringen och centraliseringen till
Göteborgsregionen och syfta till att skapa strategier och förutsättningar för ökad

befolkningsutveckling, näringslivstillväxt och infrastruktursatsningar som endast
gynnar en del av regionen, och inte hela.

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

En väl fungerande planering resulterar mestadels i bra och konkreta

åtgärder/ställningstaganden och Mellerud är således positiva till detta som

arbetssätt. Utmaningen är däremot en komplex region innefattande 49 kommuners

viljor, med väldigt olika förutsättningar, demografi och geografi. Utöver detta finns

för flera kommuner kopplingar över länsgränser och så även nationsgräns.

Skulle planeringen bli lyckad, sett till landsbygdskommunerna, innebär det en

draghjälp och motivering till att landsbygden får del av större satsningar och att
inte alla resurser läggs i storstadsregionen, exempelvis satsningar inom

infrastruktur.

Att skapa samsyn mellan kommunerna och delregionerna kring uWecklingens

inriktning och prioriteringar innebär en stor utmaning. Risk finns bland annat att
det kräver stora resurser för delaktighet hos kommunerna, och den

resursfördelningen kommer skilja sig mycket mellan en stor och liten kommun.

MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS202rlL67

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1(2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se71
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MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2021-08-13 K520211167

En sammansvetsad region med samma visioner och mål är självklart positivt vid

nyetableringar av större företag eftersom kommunerna ser ett mervärde till att
etableringen sker i regionen och inte nödvändigUis i den egna kommunen.

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

En regionplan skulle kunna ge ställningstaganden och en mer gemensam

bedömningsgrund som idag bestäms kommunvis i den översiktliga planeringen,

exempelvis om hur bebyggelse på jordbruksmark ska hanteras och lagstiftningen

tillämpas, att vissa typer av GIS-analyser genomförts (skyfall, skredrisk etc.) eller

olika infrastrukturreservat bildats. Det finns dock en risk att regionplanering inte

enbart får en stödjande roll, utan kan även hämma det kommunala självstyret och

planmonopolet.

Länsstyrelsen har idag en samordnande roll i olika frågor. En del av
planeringsfrågorna skulle kunna samordnas via dem.

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

Idag finns en del samverkansforum kring infrastruktur och kollektivtrafik, främst
genom delregionala nätverk. En utvecklad samverkan inom frågor som rör
klimatutmaningar vore önskvärt för att underlätta kommunernas

översiktsplanearbete och främjar enhetlighet kring riktlinjer för exempelvis

översvämnings- och skyfallsproblematiken, GIS-analyser, kartering av områden

med ras- och skredrisker, hushållning av jordbruks- och skogsmark samt grön- och

blå infrastruktur.

o Vilka samverkansformer tror niskulle behövas?

På regionnivå finns idag inte någon formellt etablerad fosisk planering. På

delregional nivå finns kommunalförbunden som samverkar i olika frågor beroende
på behov, exempelvis genom arbetet med regional infrastrukturplan,
traf ikförsörj n i ngsprog ra m och reg iona I utveckl i n gsstrateg i ( RUS).

Dialoger lämpligen genom kommunalförbunden och via dialog-/nätverksträffar som

länsstyrelsen samordnar.

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

Som förslaget ligger nu, innan ett mer tydligt förslag ligger på borden, anser

Melleruds kommun inte att denna hemställan ska genomföras.

r övriga synpunkter

En samsyn kring vissa planeringsförutsättningar, oberoende kommunernas storlek,

förutsättningar eller tillväxt, vore positivt. Dessvärre är svaret inte genom en

regionplan, som riskerar underminera det kommunala självstyret och landsbygden,

utan troligen via dialogformer genom kommunalförbund och länsstyrelse.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Sida

2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Ma rtin Elofsson < ma rti n.elofsso n@vg reg ion.se >

den 15 mars2021 16:15

diariet@regionvarmland.se; regionen@regionhalland.se; regionen@rjl.se;
regionen @ regionorebrola n.se; trafikverket@traf i kverket.se;

vastragotaland@ lansstyrelsen.se; kommun@ale.se; kommunstyrelsen@alingsas.se;

kommun@ bengtsfors.se; kommunen@ bollebygd.se; boras.stad@ boras.se;

kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kommu n@fa rgela nda.se; kommu n @ g rastorp.se; i nfo@ g u llspang.se;
goteborg @ goteborg.se; gotene. kommu n@ gotene.se; Herrlju nga Kom mu n;

kom mu nen@ hjo.se; kom mu n @ ha rryda.se; kommu n@ karlsborg.se;

kommun@ kungalv.se; kommun@ lerum.se; kommun@lidkoping.se;
kommu n@ li I laedet.se; reg istrator@ lyseki l.se; i nfo@ ma riestad.se;

markskommun@ mark.se; Kommunen; kommun@ munkedal.se; stad@molndal.se;
kom mu n @orust.se; ku ndcenter@ pa rti I le.se; skara. kommun @skara.se;

s kovd e ko m m u n @ s kovd e.se; i nfo @ sote nas.se; ko m m u n @ sten u n gsu nd.se;

kommu n@stromstad.se; kommu n@sven ljunga.se; kommu n @ta nu m.se;

kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se;
kommun@tranemo.se; Trollhättans stad; kommunen@toreboda.se;
kom mu nen@ uddeval la.se; kommu n @ u I riceha mn.se; va ra.kom mu n @vara.se;
kom mu nen@varga rda.se; kom mu n@vanersborg.se; Åmåls Kommun;
kommu n@ockero.se; i nfo@ borasregionen.se; i nfo@ska raborg.se; Fyrbodals

kommunalförbund; gr@goteborgsregionen.se
Anita Rynvall Mårtensson; Georgia Larsson

Remiss om regional fysisk planering PBL- VGR som regionplaneorgan
Remissbrev om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som
regionplaneorgan.PDF; Faktaunderlag - remiss om regional planering enligt PBL.PDF

Hejl

Västra Götalandsregionen efterfrågar genom denna remiss svar på hur er organisation ser på att Västra
Götalandsregionen skulle bli ansvariga för den regionala fysiska planeringen och bli ett regionplaneorgan enligt plan-

och bygglagen.

En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla l januari 2019. Regioner kan här få i 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.

Bifogat finns ett remissbrev samt ett faktaunderlag

Vi vill ha ert remissvar senast 30 september2O2l,. Svaret skickas till regionstyrelsen@vgregion.se. Ange

i ämnesrad en " Er orgonisotion - Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2O2t-OLl46 "

Mvh,

Martin Elofsson
Region utveckla re

Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
Koncernkontoret, Regional utveckling
Västra Göta landsregionen
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Telefon: 0730-83 78 58

Besöksadress: Bergslagsgatan 2, 41L04 Göteborg
Postadress: Regionens hus,405 44 Göteborg
Epost: ma rtin.elofsson (ovgregion.se
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Remiss

Datum 2021-03-15

Diarienummer RS 2021-0LL46

Remiss om regional fysisk planering enligt
PBL- VGR som regionplaneorgan
En reviderad plan- och bygglag, PBL, började gälla l januari 2019. I och med att lagen antogs fick
Region Stockholm och Region Skåne ett obligatoriskt uppdrag att bedriva regionalfysisk
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 initiativtillatt 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 for 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 ätt 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 tydlieeör 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.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress;
Residenset, Torget
Vånersborg

Telefon;
010-44r- 00 00

Webbplats:
www.vqreolon.se

E-post:
reqionstvrelsen@voreqion.se
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som

regionplane0rgan, 2 (4)

Rem issens f rågestä lln inga r

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 frägor/omräden 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 sköl tillförsloget om regionol fysisk plonering är ott ploneringen bör
kunna bidra till ott störka somordningen med andro planeringsslog. En regional plon utgör
då gemensamma plattformor, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för
mellankammunal 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 regionalfysisk planering ör att den, genom att ho
ett regionolt perspektiv, ska ge ett stöd för kammuner och qndra aktörer i
deras översiktliga planering. Enligt förorbeteno och propositionen skrivs
att avsikten med unsvoret för regional fysisk plonering iir att den ska underlötta den
kommunolo översiktsplaneringen, planeringen för bostadsförsörjning ach ploneringen av
övriga regionalo planeringsslag genom att bidra med underlag och regionala
bedömningar samt avvögningar mellan olika nationella, regianals ach lokala intressen.

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?
Många frågor ör strukturövergriponde oclt kon inte begrönsas av en kommungröns,
t ex trdnsportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och
klimatfrågor, sdmt energiförsörjning. I förorbetena till lagändringen (SOU

2075:59/Prop2017/18:266) skrevs ott ploneringen ska omfatta frögor av betydelse för den

fysiska miljön som angår två eller flera kommuner i ett lön. Planeringen ska således gölla

frågor som behöver behandlos ur ett bredore perspektiv ön den enskildo kommunens.
Regional plonering ör inte avsedd ott inskrönka den kommunala ploneringen, den
ska varo stödjande. Förslaget innebör inte en omfördelning av uppgifter som någon annan
ansvoror för idog. Har nömns någro grönsöverskridonde frågor. Finns det fler?
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som

regionplaneorgan,

I våra tidigare dialoger i kommunofförbundens nätverk kring regional planering har
exempelvis följande lrågor lyfts lrdm:

3 (4)
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Vilka samverkansformer tror ni skulle behövas?
- Vilken roll kanlbör kommunalförbunden ha?

Med tanke på Vöstra Götolands storlek med 49 kommuner behöver det

finnas tydliga somverkonsformer för regionolfysisk planering. Även somverkansformer
med gronnregioner behöver utvecklas, speciellt dör gemensommo

arbetsmarknadsregioner finns. Exempel på samverkansformer mellan VGR

och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionola
transportinfrastrukturorbetet och för det strategiska orbetet inom kollektivtrafiken.
Kommunalförbunden bedriver idog orbete med delregionala strukturbilder, lVöstra
Götolond är vi uniko med en orgonisation med fyra kommunalförbund. Att
tillsommans med berörda aktörer utarbeta orbetsformer för samarbetet inom lönet,
liksom utanför, blir en grundlöggande 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 gdllande om VGR sko vara
region ploneorgon enligt PBL?

Ovriga synpunkter
Övrigo synpunkter, medskick eller inspel som nivill bidra med
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Remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen - VGR som

regionplaneorgan,

Svar på remissen
Vi vill ha ert remissvar senast 30 september 2021. Svaret skickas
till regionstvrelsen @vgregion.se. Ange i ämnesrade n " Er orga nisation -
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01L46 " .

Frågor angående remissen besvaras
av anita.rvnvall.martensson @vgregion.se eller martin.elofsson @vHregion.se

Med vänliga hälsningar

Västra Götalandsregionen

Sändlista remiss
Kommunerna i Västra Götaland

Göteborgsregionens komm una lförbund
Fyrbodals kommunalförbund
Sjuhärads kommunalförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Region Halland
Region Jönköping
Region Värmland
Region örebro
Länsstyrelsen Västra Götaland
Trafikverket Region Väst

4 (4)
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Fakta om lagstiftningen
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bvgglasens (PBL) sjunde kapitel Regional fysisk
planering. PBL är också den lag som reglerar kommunernas planläggning av mark och vatten, som t
ex översikts- och detaljplaner.
Bakgrunden till att kapitel 7 gjordes om var Bostadsplaneringskommittdns utredning SOU 2015:59 En

ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning.

När en region omfattas av PBL kap 7 Regional fysisk planering ska regionen enligt $ 1:

1. utreda regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö,
2. upprätta ett förslag till regionplan enligt 2-4 95 eller förslag till ändring av en sådan plan,

3. anta, pröva aktualiteten hos och vid behov ändra planen,

4. lämna underlag om regionala frågor av betydelse för länets fysiska miljö till länsstyrelsen, andra
berörda regioner och de kommuner, regionala kollektivtrafikmyndigheter och andra myndigheter
som berörs,

5. yttra sig över förslag till översiktsplaner inom länet under granskningstiden i fråga om hur dessa
planer förhåller sig till regionplanen,

6. verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och

7. verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter

I S 2 står att en regionplan ska ange de grunddrag för användningen av mark- och vattenområden
och de riktlinjer för lokaliseringen av bebyggelse och byggnadsverk som har betydelse för länet.
Planen ska ge vägledning för beslut om översiktsplaner, detaljplaner och områdesbestämmelser.
Regionplanen är inte bindande.
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Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande
I samband med den nya lagstiftningen har det uppkommit frågor kring hur regionplanen förhåller sig

till kommunens planering och överklaganden, Lagmässigt är en regionplan är att betrakta som en

översiktsplan, dvs den är vägledande och inte juridiskt bindande. Både översikts- och regionplaner
kan ge fördelar om de efterlevs men det finns inga lagmässiga krav att följa dessa. I domar om
överklagande i detaljplaner eller liknande kan de ge vägledning för beslut. Kommunen ska däremot
motivera varför avsteg görs i förhållande till regionplanen. Detta är i princip på samma sätt som en

kommun idag ska motivera avsteg från den egna översiktsplanen.

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö
I PBL står att regionplanen ska omfatta regionala frägor som har betydelse för länets fysiska

miljö. Det är inte specificerat vilka dessa frågor är. Det som nämns är:
verka för insatser som kan bidra till att det långsiktiga behovet av bostäder kan tillgodoses, och

verka för insatser som kan bidra till att minska länets klimatpåverkan och dess effekter
samt ange grunddrag för användningen av mark- och vattenområden och riktlinjer för lokaliseringen
av bebyggelse och byggnadsverk.

I förarbetena till lagändringen (SOU 2015:59) skrevs att planeringen ska gälla frågor som behöver
behandlas ur ett vidare perspektiv än den enskilda kommunens. Det gavs också exempel på vad

som skulle kunna vara frågor av regional betydelse. " Med detto menos frågor som ör regionala till
sin kqraktör eller som ongår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röra sig om övergripande

fysiska strukturer för bebyggelse och tillhörande anlöggningar, huvudstråk, stöder eller tötorter av
sörskild regional betydelse (s.k. regionala körnor), natur- och grönområden, infrastruktur för
tronsporter, energi- och vottenförsörjning, avfallshontering, avlopp, grönsregionalo relationer, eller
strukturer som minskar klimatpåverkan. Det kon vidare handlo om strukturer för
stra n dskydd so mråde n och lo n d s byg dsutve ckl i n g i stra n d s kyd dsn d ra I ö g e n."

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra till att
minska länets klimatpåverkan och dess effekter, är frågor av regional karaktär och att det i

samverkan finns möjligheter att forma och anpassa regionplanen utifrån de behov som finns i Västra
Götaland.

Redan idag samverkar kommuner och region m fl kring ett antal områden. Västra Götalandsregionen
är regionalt ansvarig för länsplanen för infrastruktur, trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik och

regionala utvecklingsstrategin (RUS). Dessa områden finns det upparbetade samverkansformer
kring och här kan finnas erfarenheter.

Bostadsfrågor är i första hand en kommunal angelägenhet, men har stark koppling till regionens
ansvarsområden inom transportinfrastruktur, kollektivtrafik och regional utveckling och är en viktig
del i en fortsatt långsiktig hållbar utveckling. Bättre samordning av dessa frågor är ett steg närmare

en effektivare samhällsplanering.

Behovet av Regional fysisk planering
Den ökade komplexiteten i samhället innebär att hänsyn behöver tas till större geografiska
områden än kommunen. Flera frågor i samhällsplaneringen behöver idag hanteras
kommunöverskridande, exempelvis infrastruktur, klimat- och miljö, energiförsörjning, regional
bostadsförsörjning och kollektivtrafik. Frågornas karaktär innebär ofta att resurser behöver samlas

och utmaningarna tas om hand av flera än den enskilda kommunen. En gemensam viljeinriktning
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över Västra Götalands fysiska struktur ger tydlighet och styrka i kommunernas och regionens arbete
och kan bidra till att stödja planeringsprocesser på olika nivåer.

En regional fysisk planering kan även stödja samverkan i de länsöverskridande sambanden som
finns. Till exempel ingår Kungsbacka, Varberg och Falkenberg i Göteborgs funktionella
arbetsmarknadsregion, liksom att Åmål ingår i Karlstads. Vidare ingår Kungsbacka i Västtrafiks
trafikeringsområde och i Göteborgsregionens komm una lförbund, Va rberg ä r
adjungerad i Sjuhärads kommunalförbund. Även andra länsgränsöverskridande samband finns
gentemot Norge och våra grannlän.

Västra Götalandsregionen har ett pågående arbete med regional fysisk planering, där
kommunalförbund, Trafikverket och länsstyrelsen deltar i den så kallade Strukturbildsgruppen. Behov
att jobba med regional fysisk planering identifierades redan i regionala
utvecklingsstrategin, VG202O. I remissvaren på den nyligen
antagna strategin RUS 2030 efterfrågas en utökad och tydligare regional fysisk planering.

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL

Att bli ett regionplaneorgan enligt PBL skulle innebära ett nytt ansvarsområde för VGR, men också
skapa förutsättningar för ett helhetsgrepp och samverkan kring viktiga frågor för Västra Götaland. Vi
kommer då också att få samma ansvar som de två andra storstadsregionerna.

Regional fysisk planering enligt PBL och framtagande av en regionplan följer en lagstiftad och
återkommande process. Grunderna i planen, se ovan under fakta om lagstiftningen, innebär en
långsiktighet gällande både form och innehåll. Regionplanen ger möjligheter att knyta ihop den
kommunala översiktliga planeringen på ett tydligare sätt med den regionala planeringen.
Kommunerna kan se sig i ett regionalt sammanhang och ta del av gemensamma planeringsunderlag
på regional nivå. I förhållande till den statliga nivån ger regionplanen ett tydligt mandat och visar på

den regionala viljeinriktningen. Regionplanen skulle kunna underlätta och lösa ut frågor kring statliga
intressen redan på regional nivå och därmed förenkla för den kommunala planeringen.

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". Att arbeta enligt PBL och ta fram en regionplan innebär samtidigt större krav på

planeringen och utökade resurser och kompetens. Enligt tidigare bedömningar kan det röra sig om
ett tiotal tjänster. VGR ser inte att resursfrågan innebär något hinder för att bli regionplaneorgan.

Regional fysisk planering utanför PBL

Oavsett om Västra Götalandsregionen är regionplaneorgan eller ej finns det ett behov av
samverkan och tätare knyta samman den planering som sker på olika nivåer, särskilt
mellan kommunal och regional nivå, men också nationellt. Syftet är att tydliggöra hur geografin
påverkar tillväxt och utveckling och använda planeringen som ett verktyg för att samordna olika
beslutnivåer och politikområden. Det kan innebära att man stärker kopplingen mellan kommunal
översiktsplanering, bostadsförsörjning, regionalt tillväxtarbete och kollektivtrafik- och
infrastrukturpla nering.

Följande kännetecknar regional fysisk planering utanför PBL: Det är ett frivilligt uppdrag som bedrivs
inom tillväxtuppdraget. Frivilligheten ger inte samma formella tyngd gentemot andra aktörer och
bygger på gemensamma överenskommelser. Region och kommuner är fria att
tillsammans bestämma vilka frågor man ska jobba med och på vilket sätt.
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Samverl<an är en förutsättning
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.

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.

Regional utblick, exempel från andra regioner
Region Halland arbetar sedan några år tillbaka med regional planering i form av olika fördjupande
kunskapsmaterial och analyser. Region Halland skickade tillsammans med de halländska
kommunerna hösten 2O2Oin en hemställan till regeringen om att bli regionplaneorgan, Region
Halland ser möjligheter i att koppla ihop olika strategiska planeringsprocesser i arbetet med en
kommande regionplan.
Region Skåne har inom arbetet med "strukturbild för Skåne" arbetat med regional planering sedan
början av 2000-talet. Region Skåne har under 2019-2020 arbetat fram förslag till sin första regionplan
kopplat till rollen som regionplaneorgan enligt PBL. Planen är ett stöd för de skånska kommunerna i

frågor som är av mellankommunal och regional karaktär. En övergripande utvecklingsinriktning för
Skåne stöds av olika planeringsstrategier. Tematiska fördjupningar finns för bland annat transporter,
teknisk försörjning och bebyggelseutveckling. Planen tydliggör det fysiska perspektivet av Skånes
regiona la utveckl i ngsstrategi.

1
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Bild från samrådsförslag "Regionplan för Skåne 2022-2040".

Region Stockholm har lång erfarenhet av att arbeta med regional planering och har tagit fram flera
regionplaner sedan L950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm
(RUFS 2050), togs fram 20L8.
Region östergötland har tagit ett beslut om att tillsvidare fortsätta arbetet med regional planering
utanför PBL. Region östergötland arbetar med regional planering i form av en strukturbild och olika
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planeringsunderlag för både regionen och kommunerna. En rumslig inriktning är tänkt att förtydliga
det fysiska perspektivet i regionala utvecklingsstrategin för östergötland.

Avslutande kommentar
Om beslut skulle tas om att Västra Götalandsregionen ska hemställa om att få ansvar för regional
fysisk planering enligt PBL, kommer handläggningen på Regeringskansliet att ta tid. Det finns
inget tydligt svar om hur lång tid. En indikativ tidplan är att om en hemställan skickas in 2A27
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperio den 2022-2O26 ska sedan en

regionplan tas fram. För Region Skåne har det tagit ca två år att utarbeta en plan och de hade en bra
grund, genom sitt strukturbildsarbete, att utgå ifrån.
De regionplaner som har tagits fram av Region Skåne resp Stockholm har olika utformning och
fokus. En ev regionplan för Västra Götaland skapas utifrån de förutsättningar som finns här. I

förarbetena står: Den regionala variationen innebär att den regionala fysiska planeringen

innehållsmässigt kommer att skilja sig åt mellan olika län.

Lästips, länl<ar
o FörarbetentillPBL-förändringen:
SOU 2015:59 En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt
propositione n 2017 /L8:265
En nv regional planering - ReAeringen.se

. Plan- och bveelae (20L0:900) Svensk författninessamline 201-0:2010:900 t.o.m. SFS 2020:603
- Riksdagen

a På Boverkets hemsida finns mer information att läsa

. lnformation om Region Skånes förslag till regionplan:
httos;//utvecklinp.ska ne.se/utvecklinssom rad en/sa m ha lls pla nerins/reeiona l-fvsisk-pla nerine/
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

Änenoe rr Dnr KS 202L14I4

Plan- och bygglovtaxa ZOZL, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet

Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.

Exempel på beräkning enliqt Plan- och bygglovstaxa 2021

Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006*
nPBB x BYA x llJ :planavgift
426 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor
xFörutsättningar för exempel
nPBB 2021 -- 426
BYA = 160 kvm
Nl : 0,59 (enligt tabell B, Plan- och bygglovstaxa 2021)

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202I,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 202t.

Beslutsunderlag

r Plan- och bygglovstaxa 2021
. Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23, S 136.
r Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9252.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsens arbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2021-08-10

sida
17

g 2s2 Dnr KS 202L1414

PIan- och bygglovtaxa 2O2L, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut

KommunfullmäKige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet

Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har

uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.

Exempel på beräkning enliqt Plan- och bygolovstaxa 2021

Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA y [rll =planaugift
426 x 160 x 459 = 4 493,4 kronor

xFörutsättningar för exempel
mPBB 2021 = 426
BYA = 160 fum
1y1 : Q59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2021)

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni202L,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 202I.

Beslutsunderlag

. Plan- och bygglovstaxa 2021

. Byggnadsnämndens beslut 202L-06-23,5 136.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa
2021 enligt föreliggande förslag till revidering.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Plan- och bygglovtaxa 2O2\ revidering

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till

revidering.

Sammanfattning av ärendet

Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser

har uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan antogs'

Exempel på beräkning enligt Plan- och bvgglovstaxa 2021

Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x

mpBB x ByA x lfi =planavgift
47,6 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor

*Förutsättningar för exemPel
nPBB 2021 :426
BYA = 160 kvm
Nt = 0,59 (enligt tabell B, Plan- och bygglovstaxa 2021)

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, S 136, att föreslå kommunfullmäktige att
anta reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.

Beslutsunderlag

. Plan- och bygglovstaxa 2021

. Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23,5 136.

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-0r Ks202rl4L4

Handläggande tjänsteman
Jonas Söderqvist
Kart-GIS-ingenjör

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se86



MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-O6-23

sida

50

5 136
Dnr 2021.L7L.043

Revidering, Plan- och bygglovtaxa 2021

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad

Plan- och bygglovstaxa 2021,

Sammanfattning av ärendet
Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har

uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs'

Exempel på beråkning-enligt Plan- och bvoglovstaxa 2021.

Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaliplan för Kurran, 2006*

mpBB x ttO * 111=planavgift
47,6 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor

*Förutsättningar för exemPel
nPBBZA2L = 47,6
BYA = 160 kvm
Nl = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och bygglovstaxa 2021)

Bilagor
. Plan- och bygglovstaxa 2021

Upplysningar
Besl utet gå r att överklaga, se www. mellerud-.5elrefKlAga.

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

.lU tipf
Utd ra gsbestyrka n deJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kom munstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

Änrnoe rz Dnr KS 2021122I

Byggnadsnämndens reglemente/ revidering

Arbetsutskottets förslag beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav kommunstyrelsen den 7 april 202I, g 55, i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn
av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både for byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj202I, $ 55, för beredning i byggnadsnämnden.

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga

ffsiska planeringen. I kapitel t, Ansvarsområden foreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.

Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.

Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett föfidligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, S 55.

. Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden

. Byggnadsnämndens beslut 2021-06-23, g 120.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut Z0ZI-08-24,5 266.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄO CSPNOTO KO LL
Sammanträdesdatum
202r-08-24

sida
11

s 266 Dnr KS 20211221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering

Arbetsutskottets förslag beslut

Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfaftning av ärendet

I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetens-försörjning
gav kommunstyrelsen den 27 april2021,5 )ofr, i uppdrag till kommunchefen att göra en
översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande
personalfrågor.

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riKlinjer utgår,
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj2027,5 55, för beredning i byggnadsnämnden.

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
fysiska planeringen. I kapitel L, Ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort for
att inte strida med inledande text.

Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.

Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag

o KommunfullmäKiges beslut 2021-05-26, S 55.
r Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
. Byggnadsnämndens beslut 20Zt-06-23,5 120.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av
byggnadsnämndens reglemente enligt föreliggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

Justerandes Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Byggnadsnämndens reglemente' revidering

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt

föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetens-

försörjning gav kommunstyrelsen den27 april202L,5 )oo<, i uppdrag tillkommunchefen att
göra ån oversyn av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande

personalfrågor.

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens

uppgift"r inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som

uifbi arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast

ett fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden'

Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadlnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som

aifätsgiuare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.

Ansvaåt för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.

Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av

kommunfullmäktige den 26 maj202I, $ xrc<, för beredning i byggnadsnämnden'

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga

fysiska planeringen. I kapitel !, Ansvarsområden föreslås däför att översiktsplaner tas bort

för att inte strida med inledande text.

Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för

egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som

myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.

Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett föfidligande att ordförande avgör

om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag
. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, 5 55.

o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
. Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23,5 120'

. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS202Ll22r

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Bankgiro
5so2-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

iE**t..
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS20ZLI2ZL

Sida

2 (3)
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
2027-46-23

sida
LZ

5 12O
Dnr 2021.172.003

Bygg nadsnäm ndens reg lemente, revidering

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden beslutar att godkänna förslaget till revidering av byggnadsnämndens
reglemente enligt kommunchefens gänsteskrivelse med tillhörande förslag till reviderat
reglemente, bilaga 1 samt med kompletterande förslag lill reviderat reglemente enligt bilaga 2.

Sammanfattning av ärendet
I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav Kommunstyrelsen 2L-A4-27 i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn av
reglementet for byggnadsnåmnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor"

Revidering av bygg nadsnämndens reg lemente återrem itterades dä refter från
kommunfullmäktige till byggnadsnämnden 21-05-06 för beredning.

Beskrivning av ärendet
I samband med svar på revisionsrappoften, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav Kommunstyrelsen 2L-04-27 i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn av
reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.

Revideri ng av bygg nads nämndens reglemente återremitterades dä refter från
kommunfullmäktige till byggnadsnämnden 21-05-06 för beredning.

Byggnadsnämnden är att ses som en myndighetsnämnd som bland annat svarar för
kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten,
som utför arbete både för byggnadsnämnden och kommunstyrelseforvaltningen, finns endast
ett fåtal anställda som utlör arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.

För att förlydliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration har
ett förslag till revidering av reglementet för byggnadsnämnden gjorts. utifrån direKiven rörande
personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nåmnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen dår personalen är anstålld

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den
översiktliga fusiska planeringen, I kapitel 1, ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner
tas bort för att inte strida med inledande text.

Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bot då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.

Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett föfidligande att ordförande avgör om
och när digitala möten ska ske.

W Hrx
Utd ragsbestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Byggnadsnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
702t-o6-23

sida

13

Bilagor
. Kommunchefens $änsteskrivelse med tillhörande förslag till reviderat reglemente
. Kompletterade förslag på reviderat reglemente

Beslutet skickas till Kommunstyrelsen, Tillvåxichefen

{l- vw\''
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LI NG FIiK B
Titel

BYGGNADSNÄM N DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2O2I, $ xxx Sida
1:9Ersätter KF g 2B/202O Utbytt den Siqn

BYGG NADSNÄM NDENS VERKSAM H ETSOM RÅDE

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen for nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna
i detta reglemente.

Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - med undantag
av den översiktliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet.

Nämnden ska ansvara för fastställande av och
register över kommunens gatu- och kvartersnamn samt annan namnsättning.

Byggnadsnämnden ska såsom ansvarig för plan- och byggnadsväsendet, i de delar nämnden berörs,
även fullgöra uppgifter enligt:

- Anläggningslagen(1973:fia9)

- Ledningsrättslagen (I973:I7aa)

- Fastighetsbildningslagen (1970:9BB)

- Lagen 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i

fredstid och höjd beredskap

- Lagen (2006:545) om skyddsrum

- Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig
myndighet

- Lagen (1998:814) och förordningen (1998:929) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning
och skyltning

1 kap. Ansvarsområden

1S

Nämndens a nsvarsom råden omfatta r:

1. fysisk planering - innefattar översktsptaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,

2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,

3. byggkontroll och tillsyn, samt

4. mätning, kaftproduktion och GIS-samordning

5. strandskyddsdispenser

Uppgifter

Demokrati och medborga rinflyta nde

25
Nämnden ska på ett aktivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK B
Titel

BYGGNADSNÄM N DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2O2I, $ xxx Sida
2:9Ersätter KF 5 2Bl2020 Utbytt den Sign

Generellt

35
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:

1. Ansvara för att verksamheten bedrivs i enlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning.

2. Ansvara för regelmässig uppföljning och utvärdering inom sina ansvarsområden. För detta
ändamål ska nämnden tillämpa en effektiv intern kontroll.

3. Rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

4. Föra dialog med kommunstyrelsen och förvaltningschefen beträffande verksamhet och
verkställighet. Nämnden ska aktivt samverka med kommunstyrelsen då denna utövar sin uppsikt
över nämnden.

5. Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.

6. Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas
på bästa möjliga beslutsunderlag.

45
Utöver vad som anges i 1-3 55 ansvarar byggnadsnämnden för att

1. samråda med övriga kommunala nämnder, andra myndigheter och med organisationer som
berörs av nämndens ansvarsområde,

2. med uppmärksamhet aktivt följa utvecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3. lämna information till allmänheten om sin verksamhet,

4. verka för reformering av nämndens regelbestånd,

5. vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,

6. besluta ifrågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och

sekretesslagen ( 1980 : 100),

7 . ansvara for vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782)
och kommunens arkivstadgar, samt

B. fullgöra de forvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar
till nämnden.

Särskilda uppgifter

s5
Nämnden ansvarar for de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och
annan därmed hörande lagstiftning,

I ärenden som avser fysisk planering ska samverkan och dialog om initiativ, genomförande och

ekonomi ske med kommunstyrelsen.

Nämnden svarar för tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning som

ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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Nämnden a nsva rar för bra ndsyn och sotningsverksamhet en I igt räddningstjänstlagen.

Nämnden ska vidare:

1. Verka för en god byggnadskultur samt en god stads- och landskapsmiljö.

2. Följa den allmänna utvecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de
initiativ som behövs i frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

3. Samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda vilkas arbete och intressen berör
nämndens verksamhet.

4. Övervaka efterlevnaden av plan- och bygglagen och med stöd av lagen meddelade föreskrifter
och beslut.

5. Ta tillvara de möjligheter lagen ger att förenkla och underlätta ärenden för enskilda.

Delegering från kommunfullmäktige

6S

Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden.

Diverse

- Mål och ärenden, där det ankommer på nämnden att föra talan på nämndens vägnar, träffa
överenskommelse om betalning av fordran, antaga ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal.

Miljöbalken

MB 7 kap.

Upphävande av och dispenser avseende strandskyddet i samband med bygglovsärenden.

Plan- och bygglagen

PBL 5 kap. 27 och 38 5

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $tär tillämpas

b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap.
10 $), stängsel samt utfart eller annan utgång mot allmänna platser (a kap. 9 $), placering och
utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (a kap. 13 $),
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (4
kap. 6 $).

c) som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt (områdesplaner, generalplaner etc.).

Byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens
genomförandetid (4 kap.24 och 25 $$). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva
detaljpla n före genomförandetidens utgång.

Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $tår tillämpas

b) som reglerar fråga om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4 kap. 42 $ 5a), och
om skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen (4 kap. a2 $ 5b).
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c) som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell

beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. (områdesplaner, generalplaner etc.)'

PBL 6 kap 5-B $Q

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande (5 och B $$) och att föra anmälan till

inskrivningsmyndigheten (6 och 7 $$)

PBL 6 kap 24 och 25 66

Att med ledning av de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag av

gatukostnader.

Lagen om exploateringssamverkan B 6

Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan'

Fastiqhetsbildningslagen

FBL5kap.3S3sffcket

- Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för

bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt om inte kommunen är berörd som markägare.

FBL14kap.1$2stycket

- Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdes-

bestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller

sådana bestämmelser om inte kommunen är berörd som markägare.

Anläggningslagen 1B 5

- Rätt att påkalla förrättning.

Lagen om skyddsrum

LOS3kap, 1$

- Upplysningar och Planer.

LOSTkap, 1$

- Förelägganden.

Övrigt

Lämna yttranden till statliga myndigheter avseende anläggningslagen, fastighetsbildning och

ledningsrätt inom strandskYdd.

+€

- förhandla på byggnadsnämndens vägnar enligt 11 I I I oeh 38 5 tagen om medbestämmande i

#etslivet
- ionen;
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2 Kap. Nämndens arbetsformer

Nämndens sa m mansättning

rs
Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare'

Presidiets sammansättning

2S

Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige'

Ersättarnas tjänstgöri ng

In ka I la nde a v ersä tta re

35
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett

sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till

tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.

Tjä n stgöringso rd n i n g m' m.

45
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe'

Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäktige beslutat - i första hand efter

partitillhörighet. ViO [omplettäringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare

valda ersättare om inte annat uttryckligen anges'

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om

styrkebalansen mellan pärtieina därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under

pdgående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen'

Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker.

Deltaga nde i öve rläg g n i nga r

s5
Ersättare får delta i nämndens överläggningar'

Pres id iets tjä nstgöri n g

65
om varken ordförande eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av

sammanträde utser nämnden en annan ledamot att vara ordförande tillfälligt. Den till åldern äldste

ledamoten tjänstgör som ordförande, tills den tillfällige ordföranden utsetts.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för en

Ungre tid får nämndän utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör

ordförandens samtliga uPPgifter.
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Sammanträden

7E

Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer'

Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden

anser att det behövs.

Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie

sammanträde.

Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på

Oiståns. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverforing sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån

sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,

bild eller ljud.

Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i forväg anmäla detta till ordforanden och

sekreteraren . Ordföranden augör om och när digitala möten ska ske samt om deltagande får ske på

distans. Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt'

85
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

e5
Ordforanden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får

närvara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar

som tillhör ett ärende på foredrågningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på

annat sätt.

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste

ledamoten göra detta.

Ordföranden

105

Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

. närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med uppmärksamhet

följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,

. främja samverkan mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga

nämnder samt

. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om

inte byggnadsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall'
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Växeltjänstgöring

11 5

En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter
tjänstgöra sedan ärendet handlagts.

En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
paftierna.

Justering av protokoll

125

Protokoll justeras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbad. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reservation

13S

Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering.

Delgivning

145
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden utser.

Undeftecknande av handlingar

1s5
AWal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av ordföranden
eller vid förfall för denne av vice ordföranden eller andre vice ordföranden och kontrasigneras av
anställd som nämnden bestämmer.

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar.

Delegering

165

Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på

nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap. 38 $ kommunallagen får inte delegeras.

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat till nämnden gäller att nämnden - om den så finner
påkallat - får underställa kommunstyrelsen ärenden för prövning.

175

Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegeringsordning som antas av nämnden.
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

185

Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensi nskränkn inga r.
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Namn och profilfrågor

les
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även

andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

205

Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i

mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat
avtal.

Utskoft

215
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott. Utskott består av de ledamöter och ersättare som
nämnden bestämmer.

Ersättare i utskott

225
Personlig ersättare ska närvara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra.
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska fyllnadsval snarast
förrättas.

Sammanträde i utskott

235

Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer.

Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av
ledamöterna begär det.

Utskott får handlägga ärenden bara när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

249
De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om beredning
behövs.

Ordföranden och förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Jäv

2s5
I fråga om jäv äger vad i kommunallagen är föreskrivet motsvarande tillämpning för utskott.
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Övriga bestämmelser

255

I den mån utskottets uppgifter inte enbart avser beredning av ärenden gäller följande.

Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder

att närvara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för

ordföranden i nämnden gäller i tillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits.

I fråga om förfarande vid fattande av beslut, protokollforing, protokolls innehåll och justering samt

reservation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning.

Samrådsskyldighet

275
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras

samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller

annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter'

Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster
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S 55 Dnr KS zOZLlzzI

Byg gnadsnämndens reglemente, revidering

Kom munfullmä ktiges beslut

KommunfullmäKige beslutar att återremittera ärendet för beredning i byggnadsnämnden'

Sammanfattning av ärendet
Byggnadsnämnden år att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens

uäfrin"r inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personatsty$T hos tillväxtenheten' som

ukbi a6ete bååe för ovggnääsnamnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett

fåtal anställda som utför årbete ensidigt åt byggnadsnämnden'

För att föfidliga, förenkla och inte minst fOr åii int" skapa en onödigt stor administration är det

önskvärt att en översyn åu iågletentet för byggnadsnämnden görs, i synnerhet utifrån

direKiven rörande personalfrågor.

Skrivningen i reglementets kapitel 2- tutsonatadminstnttu förualtningen - om att

nyggnaO-snamnäen ska ha hand om frågor som ör förhållandet mellan nämnden som

ir6ät giu"ru och dess;Gtttt"* inoir av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår'

Ansvaret ör dessa frågor ingår i stället under Kommunstyrelsen där personalen är anstiilld'

Beslutsunderlag

r Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
r Kommunstyrelseförva ltningens tjänsteskrivelse
. Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, g 165.

. Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, g 114

Förclag till beslut på sammanträdet

Anette Levin (L), DanietJensen (KD), Jörgen Erikson (KIM), Kent Bohlin (s) och

Morgan E Andersson:

KommunfullmäKige bestutar att återremittera årendet for beredning i byggnadsnämnden.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet

ska återremitteras. ordföranden finner a[ärendet skaavgöras vid dagen sammanträde.

Beslutet skickas till

Byggnadsnämnden

UtdragsbestyrkandeJusterandes

7 l',tSW
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FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ARENDE 13 Dnr KS 202U397

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet
2022 - 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget

för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024'

Sammanfattning av ärendet

Enligt 5 15 i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen

faststain en verksamhetsplan med budget for förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för

verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom

innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden'

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före

verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 oktober 2020, 5 94, beslutades att förbundets

verksamhetsplan från och med 2O2Lblir treårig (202I - 2023) och tas upp för beslut igen inför

2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för
beslut,

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbud beslutade den 17 juni 2071, $ 56, att skicka ut

förslaget på remiss till medlemskommunerna'

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det budgetförslag som överlämnats for synpunkter

är relevant och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns. Finansiering sker inom ramen

för medlemsavgiften från kommunerna.

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

. Arbetsutskottets beslut 202t-08-24, g 264'
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SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-08-24

sida
9

s 264 Dnr KS 20211397

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet
2022 - 2024

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt $ 15 iförbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift, Budgeten ska dessutom
innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden,

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före
verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 oKober 2020, S 94, beslutades att förbundets
verksamhetsplan från och med 202L blu treårig (202I - 2023) och tas upp för beslut igen inför
2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för
beslut.

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbud beslutade den 17 juni202L, $ 56, att skicka ut
förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att det budgetförslag som överlämnats för synpunkter
är relevant och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns. Finansiering sker inom ramen
för medlemsavgiften från kommunerna.

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar
o Kommu nstyrelseförvaltn ingens tjä nsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer
sig bakom remissförslaget på budget för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund
2022 - 2024.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sig Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet
2022 - 2024

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att Melleruds kommun ställer sig bakom remissförslaget på budget
för basverksamheten på Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024.

Sammanfattning av ärendet

Enligt g 15 i förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund ska förbundsdirektionen årligen
fastställa en verksamhetsplan med budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
verksamheten och ekonomin under budgetåret samt förbundsavgift. Budgeten ska dessutom
innehålla en plan för ekonomin under den kommande treårsperioden.

Direktionens budget ska delges förbundets medlemmar senast under oktober månad året före
verksamhetsåret. På direktionsmötet den 29 oktober 2020, g 94, beslutades att förbundets
verksamhetsplan från och med 202Lblir treårig Q02I- 2023) och tas upp för beslut igen inför
2024. Därmed är det enbart budgeten för förbundets basverksamhet som årligen tas upp för
beslut.

Direktionen för Fyrbodals kommunalförbud beslutade den 17 juni202l, $ 56, att skicka ut
förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Beslutsunderlag

. Remisshandlingar

. Kom m u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nstes krivelse

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i

direktionen den B juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår
den nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kr) och att denna årligen räknas upp med

3o/ofrån 2019. I samband med att budgetförslaget presenteras och sedan fastställs görs även
årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning, I budget-
arbetet föregående år räknade förbundet för första gången även med ökning av befolknings-
mängd beräknat på åren 2OI7-20I9. Den faktorn , 0,4o/o, har räknats med även i år.

Budgeterat resultat för basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr för 2022, + 175 tkr
för2023 och + 295 tkr för 2024.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS 202U397

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se106
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrboda ls komm unalförbu nd
Tillväxtchefen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-13 K5202L1397

Maria Wagerland
Tillväxtchef

Sida
2 (2)

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning
inte görs utan ligger kvar på 36 kr per kommuninvånare (från 2021) fast med en uppräkning av
befolkning pä 0,4o/o. Resultatet blir negativt med - 205 tkr för 2022, - 375 tkr fcir 2023 och -
531 tkr för 2024.

Under framtagningen av budgetförslaget så har Fyrbodals förbundskansli varit mycket noga
med att hålla nere kostnaderna, räknat på pågående projekt och med hjälp av fördelnings-
nycklar reducerat de fasta administrativa kostnaderna för basen. Detta är dock avhängt att en
viss del av förbundets verksamhet bedrivs i projektform med extern finansiering och att
förbundet då får ta del av de ersättningar för OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på

detta är årsresultatetför 2020, som slutade med ett överskott i projektverksamheten på grund
av ett antal avslutade och slutredovisade projekt.

Utöver fördelningsnycklarna som används för att sprida fasta kostnader över hela verksamheten
fördelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.

Från och med 1 januari 2021hyr Mediapoolen ett av förbundets kontorsrum vilket genererar till
förbundets intäkter. Utöver detta hyr Svinesundskommitt6n kontorsplats och även Västkom
förväntas komma tillbaka som hyresgäst av enstaka kontorsplatser under innevarande år.
Tillsammans bidrar dessa överenskommelser med 70 tkr i intäkter, på årlig basis.

Analvs

Kommunstyrelseförualtningen bedömer att det budgetförslag som överlämnats för synpunkter
är relevant och genomtänkt utifrån de förutsättningar som finns.

Ekonomi

Finansiering sker inom ramen för medlemsavgiften från kommunerna.
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Till
Fyrbodals medlemskommuner

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds budget basverksamhet 2022-2024

lnledning

Fyrbodals kommunalfiirbund har sedan I januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades

i direktionen den29 oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då fiirst
2023. Av den anledningen är det bara budgeten, som enligt örbundsordningen $ 15

forlsättningsvis ska beslutas årligen.

Budget för basverksamheten *|

*) I basverksamheten ingår kansli, ekonomi, ledning (10 personer anställda motsvarande 7,5

årspersoner), politisk verksamhet, medlemsavgift Västkom, driftskostnader samt kostnader ör
viss administration.

Direktionen fattade den 8 juni 2017 beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr ör 2018,
från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 30Ä, med årlig prövning av
indexhöjningen i fiirhållande till fiirbundets finansiella ställning. Från och med2022 är
medlemsavgiften 37 kr per invånare.

Budgetfiirslaget har sin utgångspunkt i ovan beslut om det uppdrag och den bemanningsplan som
började gälla från I januari 201 8. För att ftilja detta beslut arbetar kansliet ständigt med att vara
kostnadseffektivt genom att bland annat använda verktyg som fordelningsnycklar och arbetad tid
internt i projekten och verksamheterna. En konsekvensanalys av hur budgeten skulle te sig om
indexuppräkning fiir kommande treårsperiod inte gjordes utan låg kvar på innevarande års

finansiering, det vill säga 36 kr per kommuninvånare i Fyrbodal, har gjorts. Konsekvensen blir att

budgeterat resultat direkt påverkas och landar i ett underskott.

Utöver indexuppräkningen om 3Yo har en analys av befolkningsökningen i regionen under de tre

senaste åren gjorts och ett genomsnitt på årlig ökning pä0,4oÄ har räknats fram.

Medlemskommunerne ombeds att inkomma med svqr och eventuella synpunkter på budgetenJör

basverksamheten 2022 - 2024.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@ifyrbodal.se senast den 30 september 202L r

bifogad mall.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

-/'sz\

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Yxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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Frågor besvaras av forbundsdirektör Jeanette Lämmel, 052244 08 66,

ieanette.larnrnel@furbodal.se och adrninistrativ chef Carina Ericson, 0522- 44 08 41,
carina.ericson@&rbodal.se.

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Bilagor:

Remissfiirslag budget 2022 - 2024

Protokollsutdrag från direktionsmötet den 17 juni

!änsteskrivelse budget 2022 -2024

Carina Ericson
Administrativ chef

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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$56

Remissförslag budget basverksamheten 2022 - 2024

Enligt ftirbundsordningens $ l5 ska örbundsdirektionen årligen fastställa en verksamhetsplan med

budget ör forbundet. Budgeten ska innehålla en plan ör verksamheten och ekonomin under budgetåret

samt fiirbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan ör ekonomin under den kommande

treårsperioden. Direktionens budget ska delges ftirbundets medlemmar senast under oktober månad året

lore verksamhetsåret.

På direktionsmötet den 29 oktober 2020,594 beslutades att örbundets verksamhetsplan från och med

2021 blir treårig (2021 - 2023) och tas upp ftir beslut igen infor 2024. Därmed är det enbart budgeten

fiir fiirbundets basverksamhet som årligen tas upp ftir beslut.

Ärendet ftiredrogs av Carina Ericson, administrativ chef.

Handlingar till rirendet bifogas pratoko llet.

Arbetsutskottet har berett ärendet och fiireslår direktionen att ställa sig bakom remissörslaget på budget

ör basverksamheten på Fyrbodals kommunalörbund 2022 - 2A24 samt att skicka ut forslaget på remiss

till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom remissfiirslaget på budget for basverksamheten på Fyrbodals kommunalftirbund
2022 -2024 samt att skicka ut fiirslaget på remiss till medlemskommunerna.

Beslutet expedieras till:

Medlemskommunema

Carina Ericson, Administrativ chef

J usterare U ragsbe nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 t Box 305 o 451 18 Uddevalla . Uxl0522-44 08 2O r kansli@fyrbodal.se . www,fyrbodal.se
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Remissförslag till budget för basverksamheten på
Fyrbodals kommunalförbund 2022 - 2024

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att ställa sig bakom remissftirslaget på budget ftir basverksamheten på

Fyrbodals kommunalfiirbrnd 2022 - 2024 samt att skicka ut ftirslaget på remiss till
medlemskommunerna.

Sammanfattning
Enligt fiirbundsordningens $ I 5 ska örbundsdireklionen årligen fastställa en verksamhetsplan med

budget fiir ftirbundet. Budgeten ska innehålla en plan ftir verksamheten och ekonomin under

budgetaret samt örbundsavgift. Budgeten ska dessutom innehålla en plan för ekonomin under den

kommande treårsperioden. Direktionens budget ska delges fiirbundets medlemmar senast under

oktober månad aret fore verksamhetsåret.

På direktionsmötet den 29 oktober 2020,594 beslutades att förbundets verksamhetsplan från och

med202l blir trearig (2021 -2023) och tas upp fiir beslut igen inftir 2024.Därmed är det enbart

budgeten ör fiirbundets basverksamhet som årligen tas upp ör beslut.

Beskrivning av ärendet
Budgetarbetet har sin utgångspunkt i det uppdrag och den bemanningsplan som beslutades i
direktionen den 8 juni 2017 och som började gälla från den 1 januari 2018. I beslutet framgår den

nya medlemsavgiften per invånare från 2018 (33 kD och att denna årligen rdknas upp med 3%

frän 2019. I samband med att budgetfiirslaget presenteras och sedan fastställs görs även årlig

prövning av indexhöjningen i fiirhållande till forbundets finansiella ställning. I budgetarbetet

öregående år räknade forbundet ftir ftirsta gången även med ökning av befolkningsmängd

beräknat på åren 2017-2019. Den faktom, 0.4oÄ,har räknats med även i år.

Budgeterat resultat fiir basverksamheten blir, med ovan inräknat, + 70 tkr ör 2022, + 175 tkr ftir
2023 och+ 295 t|rr for 2024.

I budgetarbetet har det gjorts en analys av hur budgeterat resultat blir om indexuppräkning inte
görs utan ligger kvar på 36 kr per kommuninvånare (frän 2021) fast med en uppräkning av

befolkning pä 0,4oÄ. Resultatet blir negativt med - 205 tkr för 2022, - 375 tfu for 2023 och - 531

tl<r for 2024.

Under framtagningen av budgetförslaget så har kansliet varit mycket noga med att hålla nere

kostnaderna, räknat på pågående projekt och med hjälp av fiirdelningsnycklar reducerat de fasta

administrativa kostnaderna ör basen. Detta är dock avhängt att en viss del av lorbundets

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla o Yxl 0522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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verksarnhet bedrivs i projektfonn med extem finansiering och att fiirbundet då frr ta del av de

ersättningar fiir OH-kostnader som uppstår i projekt. Exempel på detta är årsresultatetfor 2020,

som slutade med ett överskott i projektver*samheten på grund av ett antal avslutade och

slutredovisade proj ekt.

Utöver ördelningsnycklama som används fiir att sprida fasta kostnader över hela verksamheten

ftirdelas även arbetstiden i basverksamheten på projekt och verksamheter.

Fran och med 1 januari 2021hyr Mediapoolen ett av fiirbundets kontorsrum vilket genererar till
ftirbundets intiikter. Utöver detta hyr Svinesundskommitt6n kontorsplats och även Västkom

ftirväntas komma tillbaka som hyresgäst av enstaka kontorsplatser under innevarande år.

Tillsammans bidrar dessa överenskommelser med 70 tkr i intdkter, på årlig basis.

Bedömning och synpunkter
Förbundet bedömer att det budgetfiirslag som presenteras dr relevant och genomtänkt utifrån de

ftirutsättningar som finns.

Finansiering
Finansiering inom ramen fiir medlemsavgiften från kommunerna.

Förbundets fina nsiering 2O2O

I Basverksamhet I Projektverksamhet + Särskilt finansierad verksamhet

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar lör hållbar ufueckling

Museigatan 2 . Box 305 o 451 18 Uddevalla o Yxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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Koppling till mål
Koppling till de finansiella målen, beslutade av direktionen den l2 december 2019, $80:

o Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på l0 Vo, nivän kan dock variera över tid
beroende på åtaganden som direktionen finner angelägna.

o Uppöljning av målet sker i samband med delårs- och helårsrapportering av

ekonomin.

Att ha en budget i balans, det vill säga att intäkterna ska överstiga kostnaderna.

o Uppfoljning av målet görs i samband med kvartals-, halvårs- och

helårsrapporlering av ekonomin.

Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både täcka kostnader ftir de fasta

åtgåirderna och att ftirskottera rnedel i projekt där fiirbundet är projektägare.

o Uppfiiljning av målet görs löpande i samband med bankkontoavstämning och

placering av kapital.

Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med minst 50olo, utöver de medel som

kommunerna och Västra Götalandsregionen bidrar med.

o Uppöljning av målet sker årligen i samband med slutrapportering av projekt till
Västra Götalandsregionen samt säkerställs vid ansökningstillf;illet där

projektbudget måste uppvisa minst en 50% medfinansiering.

Bilaga: Budget 2022 - 2024 basverksamhet

Ansvarig tjänsteperson
Cari na Eri c son, cari na. eri cson fldf,rrbodal. se, 05 22-44 08 4 I

Carina Ericson

Administrativ chef

Fyrbodals kommunalfiirbund

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Budget 2022 - 2024 Bosverksomhet

Medlemsovgift r0 r45

Ovrigo intökter

Summo intökter tkr ro 215

Personolkostnoder -7 420

Bilkostnoder I r0

360

'r05

200

770

- I 180

- l0 t45

10 420

to 490

-7500

120

380

105

200

830

- I 180

- l0 3t5

ro 700

lo 770

-7 590

120

400

105

200

880

- r r80

- to 475

707070

Beslutqd budget tör 2O2l
som iämförelse

9 900

35

9 935

-7 204

120

400

r00

r00

731

-1090

-9745

Politiskq orvoden, ordföronde
och revision

Möteskostnoder politiker och

tiönstemän

Konsultkostnoder

Administrqtivq fosto kostnqder

Administrqtivo rörligo kostnoder

Summa koslnqder

Resultot tkr

Fvrbodalr _ \,
t\7'a

70 175 295 t90
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Mallför remissvar budget för Fyrbodals kommunalförbund 2021,-2024
Grå ftilt fylls i. Filen med svor till Fyrbodals kommunolförbund senast 30 september (kansli@fyrbodal.se).
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ÄRrnoe r+ Dnr KS 2o2tl399

Svar på remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel2O22

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen besl utar att

1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Genom att växla upp medlemskommunernas och Västra Götalandsregionens delregionala
utvecklingsmedel driver och finansierar Fyrbodals kommunalförbund projekt, verksamheter och
uppdrag som stärker Fyrbodalsregionen,

Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet arbeta enligt sin
verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med
övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen.

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med delregionala utvecklingsmedel ska bidra
till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet,
jämlikt och öppet, fossilberoende och cirkulärt.

Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, Bygga kompetens (kompetensförsörjning
och utbildning), Stärka innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta
samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).

Budgetforslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och beretts inom
berörda professionsnäWerk; näringslivsuWecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt
kommundirektorer. Förslaget har också diskuterats i en tvärprofessionell grupp bestående av
personer från de olika professionsnätverken.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av
storleksordningen 37 kr per invånare.

Anslaget ryms inom budget för 2022.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 september 2021.

Beslutsunderlag

. Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel2022
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-08-24, 9265.
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MELLERUDS KOMMUN

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KO LL
Sammanträdesdatum
202r-08-24
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10

s 26s Dnr KS 2021/398

Svar på remiss - Budget delregionala uWecklingsmedel2O22

Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala uWecklingsmedel2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Genom att växla upp medlemskommunernas och Västra Götalandsregionens delregionala
utvecklingsmedel driver och finansierar Fyrbodals kommunalförbund projekt, verksamheter och
uppdrag som stärker Fyrbodalsregionen.

Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet arbeta enligt sin
verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och andra aKörer i delregionen, med
övriga komm una lförbund och Västra Götalandsreg ionen.

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med delregionala utvecklingsmedel ska bidra
till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet,
jämlikt och öppet, fossilberoende och cirkulärt.

Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, Bygga kompetens (kompetensförsörjning
och utbildning), Stärka innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta
samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).

Budgetförslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och beretts inom
berörda professionsnäWerk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt
kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en tvärprofessionell grupp bestående av
personer från de olika professionsnätverken.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av
storleksordningen 37 kr per invånare.

Anslaget ryms inom budget för 2022.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 september 2021.

Beslutsunderlag

o Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel2022
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunstyrelsen beslutar att

1. ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala utvecklingsmedel2022.

2. finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

gn Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsen

Svar på remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ställa sig bakom remissförslaget om budget delregionala

uWecklingsmedel2022.

Finansiering sker inom kommunstyrelseförvaltningens anslag för näringslivsåtgärder.

Sammanfattning av ärendet

Genom att växla upp medlemskommunernas och Västra Götalandsregionens delregionala

utvecklingsmedel driver och finansierar Fyrbodals kommunalförbund projekt, verksamheter

och uppdrag som stärker Fyrbodalsregionen.

Inom ramen för de delregionala utvecklingsmedlen ska kommunalförbundet arbeta enligt sin

verksamhetsplan, ,uru"iku med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med

övriga kommunalförbund och Västra Götalandsregionen'

Samgiga insatser som genomförs och finansieras med delregionala utvecklingsmedel ska bidra

till Västra Götalands oriställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet,

jämlikt och öppet, fossilberoende och cirkulätt.

Budgetförslaget för 2022 fokuserar på tre områden, BYgga kompetens (kompetensförsörjning

ocfr utOitdning;, Starka innovationskraften (näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta

samman Västra Götaland (fysisk planering och hållbara transporter).

Budgetförslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalförbundet och beretts

inom berörda professionsnätverk; näringslivsutvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer

samt kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en Wärprofessionell grupp

bestående av personer från de olika professionsnätverken'

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar på medfinansieringen av

storleksordningen 37 kr per invånare'

Anslaget ryms inom budget för 2022.

Synpunkter ska ha inkommit senast den 30 september 2021'

Beslutsunderlag

Remiss - Budget delregionala utvecklingsm edel 2022

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-07-or KS 20211398

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se118
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2O2t-07-0r KS 2021/398

Maria Wagerland
Tillväxtchef
0530-181 31

maria.wagerland@mellerud.se

Sida
2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se>

den 21 juni 2021 10:53

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;

Kommunen; Munkedals kommun;Orust kommun; Sotenäs kommun; Sotenäs

kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla

kommun; Vänersborgs kommun; Amåls Kommun

Carina Ericson

Remiss - Fyrbodals kommunalförbunds budget basverksamhet2022 - 2024

Fyrbodals kommunalförbund remissförslag budget basverksamhel2022-2024.pdf;
Mall för remissvar budget 2022-2024.x1sx; Missiv Fyrbodals kommunalförbunds
remissförslag budget basverksa m h et 2022-2024.pdf; Protokol lsutd rag ojusterat 5 56

remissförslag budget basverksamhel2022-2024.pdf;Tjänsteskrivelse budget 2022 -

2024.pdf

T il I m e d I e ms k o mmun e rn a Fyr b o d al s ko mmunalfö r b und

Ärende: Remiss - Fyrbodals kommunalftirbunds budget basverksamhet2022 -2024

Fyrbodals kommunalftirbund har sedan I januari 2021 en treårig verksamhetsplan som beslutades i direktionen den29

oktober 2020. Nästa gång beslut ska fattas om verksamhetsplanen är då forst 2023. Av den anledningen är det bara

budgeten, som enligt ftirbundsordningen $ 15 fortsättningsvis ska beslutas årligen.

Medlemskommunerna ombeds att inkomma med svar och eventuella synpunkter på budgeten for basverksamheten

2022 -2024.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september 2021i bifogad mall

Bifogas:
Missiv remissftirslag
Remissftirslag
Protokollsutdrag $ 56 förbundsdirektionen
Tjänsteskrivelse
Mallftr remissvar

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen
Sa mmanträdesdatum : 2021-06-t7

Dia rienu mme r: 202I I 0089
Paragrafer: 53 - 68

sida 8 (20)

$58

Remissförslag budget Delregionala utvecklingsmedel (DRUM) 2022

Direktionen ska imran oktober månads utgång besluta onr budgeten för de delregionala
utvecklingsmedlen år 2022.Pä uppdrag av arbetsutskottet och direktionen har ett budgetftirslag
processats frarn. Beredningen av förslaget har skett i flera av kommunalförbundets professionsnätverk

oclr genom inspel fi'ån aktörel inorn det legionala innovationssystemet. Den har även diskuterats i en

tvärprofessionell arbetsgrupp för att säkerställa att den innefattar olika perspektiv som behöver finnas

med för att kunna arbeta med de utmaningar som finns i ftjrbLrndets verksamhetsplan, deu regionala

r-rtvecklingsstrategin. den regionala kulturplanen och Klimat 2030. Den 25 mars genomförde direktionen
en workshop för att fänga upp behov och inriktning ftir budgeten.

Under våren 2021 har förbundet processat fram ett förslag till budget för de delregionala
ntvecklingsmedlen avseende 2022. Budgeten visar hnr kommunalförbundet prioriterar sina insatser

avseende genomfcirande av förbundets verksamhetsplan, den regionala utvecklingsstlategin, den

regionala kulfurplanen och Klimat 2030.

Ärendet föredrogs av Arura Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling.

Ha nd I i nga r t i I I cire nde t b ifo gas pro to ko I I e t.

Arbetsutskottet har berett ärendet och föreslår'direktionen att ställa sig bakom remissförslaget för de

delregionala utvecklingsrnedlen 2022 samt att skicka ut förslaget på remiss till medlemskommunerna.

Direktionen beslutar

Att ställa sig bakom remissförslaget för de delregionala utvecklingsmedlen2022 samt att skicka ut

förslaget på remiss till medlenrskommullema.

Beslutet expedieras till:

Anna Lärk Ståhlberg, teanrclref samhällsutveckling

Med lem skomm unerna

J usterare Utdragsbestyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar uWeckling

MuseigatanZ . Box305. 451 ISUddevalla o Vxl0522-44 0820. kansli@fyrbodal.se. www.fyrbodal,se
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Fyrbodal Uddevalla den 17 juni2O21

sid 1 (2)g*4\

Till
Fyrbodals medlemskommuner

Remiss - Budget delregionala utvecklingsmedel 2022

lnledning
Genom aft växla upp medlemskommunernas och Västra Götalandsregionens delregionala

utvecklingsmedel driver och finansieriar vi projell, verksamheter och uppdrag sonr stärker

Fyrbodalsregionen. Arbetet utvecklas och drivs tillsammans med exempelvis kommuner,

VGregionen, utbildnings-, kompetens-, kultur, - och fiiretagsfrämjande aklörer, fthetag,

civilsamhället, myndigheter och akademi. Tillsammans stärker vi attraktionskraften, hållbarheten

och vårt bidrag ttll Det goda livet i Västra Götaland.

Finansiering
Inom ramen fiil de deh'egionala ufvecklingsmedlen ska kommunalftirbundet arbeta enligt sin
verksamhetsplan, samverka med medlemskommunerna och andra aktörer i delregionen, med
övriga kommunalfiirbund och Västra Götalandsregionen. Kommunalftirbundet ska återrapportera
och redovisa sina insatser både genternot regionen och medlemskommunerna.

Regionalutvecklingsnämnden, kulturnämnden och miljönämnden avsätter delregionala
utvecklingsmedel under forutsättning att de motfinansieras med motsvarande andel kommunala
medel/kommunalftirbundets egna medel enligt medfinansieringsprincipen 50/50 på totalen. Det
innebär att vissa projekt kan komma att ha en annan uppdelning procentuellt. 500 tkr regionala
medel ä'undantagna denna princip och kan användas till fiirstudier/analyser utan
kommunallkommunalftirbundets uppväxling.

Samtliga insatser som genomförs och finansieras med de delregionala utvecklingsmedlen ska
bidra till Västra Götalands omställning mot ett hållbart samhälle som är robust och sammanhållet,
jämlikt och öppet, fossilberoerrde och cirkulärt. Budgetfiirslaget for 2022 fokusetar på tre
ornråden, Bygga kompetens (kompetensforsörjning och utbildning), Stärka innovationskraften
(näringsliv, kultur och attraktionskraft) och Knyta samman Västra Götaland (fusisk planering och
hållbara transporter).

BYGGA KOMPETENS - ca 4,8 milj kr
Kompetensftirsörjning och utbildning

STÄRKA INNOVATIONSKRAFTEN - ca 15,7 milj kr
Näringsliv, kultur och attraktionsklaft

KNYTA SAMMAN VÄSTRA GÖTALAND - ca 1,3 milj kr
Fysisk planering och hållbara h'ansporter

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla o Yxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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För 2022 visar budgetftirslaget en omslutningpä21817 500 kr'. Kommunerna finansierar
budgeten med 37 kr/invånare, vilket innebär ca l0 miljoner. Västra Götalandsregionen
motfinansierar kommunemas medel med 7 000 000 kr fi'ån Regionala ufvecklingsnämnden
(RUN), 1,5 milj. kr från Miljönämnden och 2,05 milj. kr från Kulturnämnden. Utöver
motfinansieringen mot de kommunala medlen skjuter Västra Götalandsregionen en halv miljon
for att möjliggöra ftirstudier och analyser.

Budgetörslaget innebär att det finns en överbudgetering inom RIIN år 2022. För att täcka
underskottet och möjliggöra att ftirbundet kan avropa sista aret på Almi-avtalet med 1 rnilj kr
kommer dels en revidering av 2021års budget behöva göras till formån fiir avtalet och en
inteckning med ett belopp på 1,2 milj kr göras pä 2023 års budget. Beslut om revidering och
inteckning kommer att hanteras som ett separat ärende på direktionsmötet i september 2021 .

Framtagandet av budgeten och beslut
Budgetfiirslaget har tagits fram av beredningsgruppen på kommunalforbundet och beretts inom
berörda professionsnätverk; näringslivsufvecklare, kulturansvariga och utbildningschefer samt
kommundirektörer. Förslaget har också diskuterats i en wärprofessionell grupp bestående av
personer fran de olika professionsnätverken.

Medlemskommunerna ombeds utt inkomma med svar på medfinansieringen av storleksordningen
37 kr per invånere.

Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fui'bodal.se senast den 30 september 2021.

Frågor besvaras av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling
tel. 0733-35 85 34 eller anna.lark.stahlbere@fu$odal.se.

Anna Lärk Ståhlberg
Teamchef S amhällsutveckling

Bilagor:

Budget 2022 -Excel

Budget 2022 - PowerPoint

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 o 451 18 Uddevalla o Yxl0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Genom att växla upp medlemskommunernas och

Västra Götalandsregionens delregionala utvecklingsmedel
driver och finansieriar vi projekt, verksamheter och uppdrag
som stärker Fyrbodalsregionen.

Arbetet utvecklas och drivs tillsammans med exempelvis
kommuner, Vcregionen, utbildnings-, kompetens-, kultur,-

och foretagsfrämjande aktörer, foretag, civilsamhället,
myndigheter och akademi.

Tillsammans stärker vi attraktionskraften, hållbarheten och

vårt bidrag till def goda livet i Västra Götaland.
rvtFs9q!
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Fokus 2022

BYGGA KOMPETENS
Kom petensforsörj n ing

och utbildning

KNYTA SAMMAN
vAsrRa cörnmruo
Fysisk planering och
hållbara transporter

srnnrn
IN NOVATIONSKRAFTEN
Näringsliv, kultur och

attraktionskraft

I
tI

FvrbodalI - \/i
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Kompetensförsörjning och utbildning :
RUN ca 4,8 milj
Syftet är att bidra till en bättre kompetensförsörjning på kort och lång sikt genom ökad samverkan
mellan utbildning och arbetsliv som leder till efterfrågad kompetens och att allas färdigheter tas
tillvara.

. Kompetensstrateg

. Kompetensplattform

. Branschråd

. Nodutveckling och lärcentra

. Uppstart och drift av nätverk

. Uppstart FoU utbildning

. Fullfoljda studier

. Vl-projektet
FvrbodalI-s./;
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Näringsliv, kultur och attraktionskraft -
RUN, ca 9,8 milj
Syftet är att bidra till ett gott företagsklimat som uppmuntrar till entreprenörskap och företagande, skapar fler arbetstillfällen, mer skatteintiikter och ett
ökat välstånd. Genom ett nära samarbete mellan näringsliv och utbildningsanordnare finns det en god omställningskapacitet och allt fler svenska och
utländska bolag väljer att etablera sig och investera här. lnnovationssystemet 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.

. Näringslivsstrateg

. Entreprenörsbryggan - samverkan skola arbetsliv

. lnnovationsmiljö for hållbara material - Wargön innovation

. lnnovatum - inkubator, projektarena, science park och kulturarv

. Position Väst

. Kunskapslyft lndustri Fyrbodal - IUC Väst

. Affärs och tekniktransformation - Connect Väst

. Medarbetarövertagande vid ägarskifte - Coompanion
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Näringsliv, kultur och attraktionskraft -
KUN ca 3 milj
Fyrbodalsregionen ska ha en stark attraktionskraft utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Här finns en stor en stor variation och en stark utveckling av
platser och miljöer där människor kan bo, arbeta och studera. Kommunerna samverkar för att erbjuda boende och besökare tillgängliga och levande
bibliotek samt ett aktivt kulturliv. Det finns goda förutsåttningar 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.

. Kulturstrateg och projekt- och finansieringsstrateg

. Nätverk for kulturansvariga och biblioteksansvariga

. Större pagaende projekt: Granitkusten, Platåbergens Geopark, Den bohuslänska
stenindustrin

. Förstudier, kartläggningar och pilotprojekt inom flera områden (dans, bibliotek,
kulturella och kreativa näringar, kulturdriven innovation med mera)

. Under beredning: AiR - På väg 45, Våra rum - samverkan for gestaltad livsmiljö
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Fysisk planering och hållbara transporter -
MN ca 0,8 milj RUN 500 tkr
Fyrbodalsregionen är en fossilfri gränsregion med ett väl utvecklat transportsystem för besökare, arbetsplatser och invånare. Den offengiga sektorn är
en föregångare när det gäller hållbar mobilitet, förnybara drivmedel, elektrifiering och energieffektiva fordon och håtlbart resande. Strukturbild
Fyrbodal är ett arbetssätt och utgör plattform och forum för viljestyrd samplanering när det gäller service, utbildning, boende, fritid, kultur, näringsliv
och infrastruktur.

. Affairsdriven miljöutveckling
- Fossilfria transporter
- Hållbar mobilitet landsbygd

. Strukturbild Fyrbodal

rvtFg9q!
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Sa m ma nträdesprotokol I

Förbundsdirektionen
Sam manträdesdatu m ; 2O2t-06-17

Dia rien u m m er : 2021./ OO89

Paragrafer: 53 - 68

Sida 8 (21)

$57

Aterrapport Regionala tillväxtmedel (RTV) 2020

Ärligen foljs de projekt som finansieras med tillväxtmedel upp och utvärderas. Uppfiiljningen är ett

viktigt led i arbetet med att ta fram nästa års budget. På direktionsmötet i juni foredrogs en

sammanställning av de projekt, avtal och verksamheter som har finansierats med tillväxtmedel 2020.

Ärendet ftiredrogs av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling, Karin Jansson,

kompetensörsörjningsstrateg, Karin Stenlund, aff?irs- och miljöstrateg oclt Ida Svanberg, kulturstrateg.

Handlingar till cirendet bifugas protokollet.

Direktionen beslutar

Att godkänna rapporten över Regionala tillväxtmedlen (RTV) 2020.

Beslutet expedieras till:

Anna Lärk Ståhlberg, teamchef samhällsutveckling

Medlemskommunerna

J ustera re: estyrkande

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 o 451 18 Uddevalla o Yxl0522-440820 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen 2021-09-01

ARENDE 15 Dnr KS 202U276

Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskriver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i

Melleruds kommun.
2. motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete

inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår ien motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att
. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och

övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

. uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan for hur man ska tillhandahålla
stödinsatser for de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.

En struktur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förvaltningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
för uppföljning/uWeckling implementeras.

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp. Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

r Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5243.

137



MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbets utskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-08-10

sida
6
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Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer
Arbetsutskottets förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram

som beskiver övergripande mål, strategi och inriKning för arbetet inom våld i nära relationer i

Melleruds kommun.

2. motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att isamverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och

övriga myndigheter och verkamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa

våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

. uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära

relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver mål, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna

över minst 3 kalenderår för att ge en långsiKighet i arbetet,

En struKur för uppföljning, utveckling och verktällande av handlingsplanen behöver tas fram

och förankras inom kommunens förvaltningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara

för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande

av att kunskap king våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struKur
för uppföljning/utveckling implementeras.

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utueckling

förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal

inom området bör till största del kunna genomforas inom ordinarie arbetstid genom

webutbildning tex på APT och ledningsgrupp, Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa

och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

sign Utdragsbestyrkande
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Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): KommunfullmäKige beslutar att

1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram

som beskiver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i

Melleruds kommun,

2. motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

sign Utdragsbestyrkande
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Kommunfullmäktige

Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relationer

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i

Melleruds kommun.

2, motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
. inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår ien motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

r ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun,

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

. uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Beslutsunderlag

r Motion,

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar
flera olika avsnitt i svensk lagstiftning.

De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka
skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld,
samt barn som bevittnar våld.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488140



-nfl
,n

at,rlt
MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-05-11 K520211276

Sida

2 (4)

Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och uUidgats så att flera kränkande handlingar
omfattas av våldtäKsbrottet, I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar föfidligats. Regler om
sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.

Det finns sedan 2011 en framtagen handlingsplan för arbetet mot Våld i nära relationer som är
framtagen i Dalslandssamverkan inom ramen för 4 D.

I vardagen hanteras stöd till personer som blivit utsatta för våld i nära relationer av Individ och
Familjeomsorg. Spetskompetens inom området finns i den verksamheten.

Ett arbete med att vidareutveckla kompetens och säkerställa kunskap i organisationen är
pågående inom socialförvaltningen och ledningsgrupp inom det sociala området Mellerud-
Bengtsfors har behandlat frågan under våren,

Pågående arbete i Mellerud och Bengtsfors

Under våren har seKorschef för Individ och Familjeomsorg arbetat med att inventera vilka
rutiner och arbetssätt som finns inom området. Arbetet har utmynnat i nedanstående
processkarta som beskriver hur systematisk uWeckling och uppföljning kan ske inom området.
Enligt planering kommer processkaftan lyftas till Kommunchefens ledningsgrupp i både Mellerud
och Bengtsfors under hösten -21,

Genom arbetssätt som ses i skiss ovan säkerställs upprätthållande och utvecklande av
kompetens för våld i nära relationer området i kommunen.

Frågan kring våld i nära relationer har diskuterats i ledningsgrupp Mellerud-Bengtsfors under
våren -21 där inriKningsbeslut tagits kring att:

o Arbeta för att implementera arbetssätt i enlighet med processkarta
o Lyfta den gemensamma handlingsplanen i samverkan socialtjänst Dalsland för samsyn i

frågan och undersöka möjligheten att uppdatera planen i samverkan
r Ta fram en aktivitetslista/lokal handlingsplan som uppdateras årligen och säkerställer att de

åtgärder avseende kompetensutveckling, utveckling av rutiner och arbetssätt och liknande
som behövs vidtas

KOMMUNLEONINGS6RUPPEN

Stvrgruppen åtetråpporterår till
Konorunledningsgtrlppen 1 8ång pet å.

HANDTINGSPTAN VINR
politiskt antägen händlingsplån för

lnriktnin8 och måi inom området våld i

nåra relationer
Äterapporierin8 1 gång per år

Sammankallande IFO Chef

Chef/'er barn'och ulblldninp.
Verk5amhetschefer sociala området

Möte 2gg./år {vår, höst}
F?ttar beslut om och följe. upp
aktivit€tsplan utifrån åntagen

handl;nBsplan för kunskaprutve.kling
kring våld i nära relation i kommunen

SryBGRUPP

Arbetsgruppen återyappoderar till sty.gruppen

rilM vÅlD I NÄRA RrlaroN tFo
Ansvariga 1e soaialsekreterare samt

handlåggare ned spetskompetens våld

inom respektive enhet inom IFO

Möte 18grlmånaden

lffif ruu'nt'^l'

ARBETSGRUPP
Enhetschefer lFO . HR.eDresentant.

fnhetschefer St6d och service.
Enhetgchefer VO. Rektorer

Möte var lredie månad
Tillse att aktiviieter; lokal
handlingsplan verkstölls

syltet iDed teemet på lfO är att såkerstållå rättssåkerheten i hendlåggoingen, etl for un lör
metodutveckllnB. Spets(ompel€n5 IinDe hos ållå handlä88ere sånil även (lsedd repres€nlant Iör

samverkan,såmårbele med !irnnhusql Åoål

Taoken år itt arbetsgruppen lan tå ilred sig nvideilti{i{rad. årerdc lill teamcl l& nrebdutvc(klin8 sinlt
dårefter lå ålerkopplhg åv te.met kr ing ställda lrågeilåltrrit1Aår.

Syftel nred rrötcsrkuklurer år ail såkarstållå etl levende och nklivt årbete

krilg våld i riirå relntioner
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Analys

Våld i nära relationer väcker mycket engagemang. Frågan är viktig politiskt och av principiell
karaKär. Frågan är också i högsta grad en verksamhetsfråga där det är av största vikt aft
kunskap inom området finns, uppdateras och utvecklas i det dagliga arbetet. Därför krävs flera
nivåer i arbetet för att säkerställa ett fullgott arbetssätt och en god kvalitet på arbetet inom
kommunen,

En rimlig slutsats är därför att det behövs både ett inriktningsbeslut från politisk nivå och ett
framtaget arbetssätt på tjänstemannanivå som säkerställer utveckling och rätt kvalitet inom
området.

Vid omvärldsbevakning framkommer att det är vanligt förekommande med att man på politisk
nivå fattar beslut om ett handlingsprogram för våld i nära relationer som anger må|, inriktning
och strategi för arbetet.

Svar på specifika frågeställninoar i motionen

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi ftr att förebygga och bekämpa
våld i nära relatrbner, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

Förvaltningen ser att behovet finns av att en ny långsiktig strategi, ett handlingsprogram, tas
fram antingen kommunvis eller gemensamt i Dalslandssamverkan.

. ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

Förvaltningen ser att detta bör rymmas i samma dokument, i ett handlingsprogram som
beskriver den långsiktiga strategiska inriktningen inom området.

. uppdra tilt socialftirualtningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsa9er fcir de ubatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till uåldsutöuare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsaBer.

Spetskompetens kring våld i nära relationer finns inom Individ och Familjeomsorgen. Här finns
rutiner och arbetssätt för att hantera stödinsatser till både de som utsatts för våld och de som

utövat våld, Socialnämnden har ett uppföljningsansvar för att stöd ges på rätt sätt till
våldsutsatta. Om mer information behövs för att skapa tydlighet vilka stödinsatser förvaltningen
erbjuder till våldsutsatta bör den frågan hanteras av socialnämnden.

Slutsatser

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriKning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer, Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.

En struktur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förvaltningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aKivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen,

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
för uppföljning/utveckling implementeras.
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Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
föruäntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos $änstemän, Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp, Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget,
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MOTION

Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer-

Våld i nära relationer är ett stort samhällsproblem. Regeringen har där{ör beslutat om en
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. Den nationella
strategin innefattar Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuellt våld,
prostitution och människohandel för sexuella åndamål.

Våld i nåra relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor drabbas oftare av
upprepat och allvarligt våld och förövaren är i majoriteten av fallen en man. Enligt Brå lever
cirka 150 000 barn i landet tillsammans med en forälder som blivit misshandlad av den andra
foråldern.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ge kompetensstöd och stärka samverkan mellan
myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och andra aktörer.

Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud beräknar att mäns våld mot
kvinnor är lika vanligt förekommande i vår kommun som det är i riket för övrigt. Lägger man
till detta de många orosanmälningar som Melleruds kommun har i förhållande till sin storlek,
bör åtgärder prioriteras.

Vi socialdemokrater vill att kommunen säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att uppnå bättre folkhalsa, trygga
uppväxtförhållanden, och en socialt hållbar kommun.

Förslag till beslut
Med hänvisnlng till ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:

'Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen västra Götaland och
ovriga myndigheter och verksarnheter ta fram en ny strategi för att forebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun

' Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för
att Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa foljs upp.

' Att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan for hur man ska tillhandahålla
stÖdinsatser fÖr de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeföränd ri n gsi nsatser.

Socialdemokraterna i kommunfullmäkti ge
Michael Melby och Marianne Sand Wallin

(//-= jr"'L [1"

MELLERUDS KOMMUN
Kommunstyrelsekonto ret

2021 -05- 1 0

Diarienr / lDiarioplarrbeieckn.

us202t /7161

144



MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 2021-09-01

ARENDE 16 Dnr KS 202Ilt4B

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
G rästorp samt Vänersborg/ Mel lerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

I kommunfullmäktige den 23 juni 2021, $ 78, fattades beslut om att upplösa

samordn ingsförbundet Vänersborg- Mellerud.

Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förvaltningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i

samordningsförbundet Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt
utifrån att Mellerud då får medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera
parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordnings-förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering
genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna,

Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 202I, $ 78, framkom ett antal punkter

där föfidliganden önskas.

Kom m u nfu I I mä ktige besl uta r att återrem ittera (m i noritetsåterrem iss) ä rendet ti I I

kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad samverkan inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande mm.

kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.

b, Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,

Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
. Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
. Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, g 78.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse/utredning.

Ärendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 mai 2O21.
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Kommunfullmäktige

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/ Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp och i stället ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Väst

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

I kommunfullmäktige den 23 juni 2021, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud.

Förualtningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förualtningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i samordningsförbundet
Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt utifrån att Mellerud då får
medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek, Avgörande för valet är även hur Samordnings-
förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering genom
mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 2O2L, $ 78, framkom ett antal punkter
där föfidliganden önskas.

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera (minoritetsåteremiss) ärendet till
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på faka:

a. Vilka möjliga störe samverkansytor, ökade kompetensområden, utuecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknaQ ESF-projekt, rehabilitering, hälnstöQ socialt ftiretagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.

b. Vilken evrdens finns det för påståendet att det skulle vara lättare ftir Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och 9trömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
sa mt i Sa mord n in gsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud mars 202L

o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488146
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o Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december
2020

Beskrivning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. UtgångspunKen i

de båda styrelsernas förslag är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den L januari 2022.

Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud lämnat sin
tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. AvLalet sträcker sig för tiden den 1 juli 2020 och fram till
och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verkamhets-
utvecklare och ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i

Trollhättan. Förbundadministrationen har gjort gällande att nuvarande ordning där förbundschef
delas inte kommer att förlängas utan istället valt att hemställa till medlemmarna att ta ställning
till upplösning av samordningsförbundet Mellerud-Vänersborg och att ta ställning till samgående
i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Det bör understrykas att detta
således inte är ett val socialförvaltningen i Mellerud gjort utan ett faktum man ställts inför. Hade
Mellerud valt att lämna samordningsförbundet för att överuägande tydliga skäl fanns för att ett
annat samordningsförbund bättre skulle komma Mellerudborna till gagn hade läget varit
annorlunda. Så är alltså inte fallet vilket kan vara viktigt att tydliggöra eftersom det påverkar
hur starkt vägande de olika skälen är för att gå in i samordningsförbundet Väst eller
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Argumenten för att välja det ena
eller andra alternativet av dessa Wå väger relativt jämnt. Det är framförallt erfarenhet i

organisationen och tillgång till flexibilitet och lokal utformning som förvaltningen anser väger
tyngre för medlemskap i samordningsförbundet väst.

Möjl i ga sa mverka nytor, ökade kompetensområden, sa mverkan i nom
skola / utbi ldn i ng, a rbetsmarknad, ESF projekt, reha bi I iteri ng, hälsostöd, socialt
företagande inom ramen för respektive samordningsförbund

I återremissen från KF 5 78 och 79 2O2 framgår att föfidligande önskas kring vilka mer
specifika olika områden och/eller insatser som kan förväntas fås i respektive förbund,

Nedan finns de insatser som i nuläget ges av samordningsförbundet Väst och
samordningsförbundet Trollhättan, lilla Edet och Grästorp. Detta är även sedan tidigare listat i

den fördjupande analysen av handlingsalternativen längre fram i dokumentet.

Samord n i ngsförbu ndet Trol I hättan, Li I la Edet och G rästorp :

o AllIn (EsF-projekt) Vänder sig till utrikesfödda, främst lwinnor, som står långt från
arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och
självförsörjning,

. Fnska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan. Vänder sig till kvinnor och
män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergång till arbete, studier
eller andra arbetsförberedande insatser
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Samordningsförbundet Väst:

. Utredning Arbetsförmågeutredningar via mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla. Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs
möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och
arbetsliknande situationer, Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska
problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden.

. Rehabvägledare mobilt team (6 st). Rehabvägledaren fungerar som individuellt stöd för
personen och arbetar med kaftläggande, motiverande och vägledande samtal.
Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesö( hjälpa till med
kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera, De arbetar lokalt i förbundets
samtliga kommuner

Insatserna kan till delar sökas direkt av den enskilde själv eller via socialtjänsten som ett led i

kompetenshöjning i syfte att möjliggöra egen försörjning till exempel. De insatser ett
samordningsförbund ger utvecklas och omformas hela tiden i dialog med ingående parter, Det
är en del i styrkan i ett samordningsförbund och det gör att samverkansklimatet och
samordningsförbundets möjlighet till flexibel uttormning av insatser är viktigt. Detta gör ockå
att det inte på förhand går att säga mer exakt vilka möjligheter, insatser och tänkbara projekt
som kan tänkas erbjudas i framtiden av respektive förbund. Detta är avhängigt medel från
Staten, EU och andra överenskommelser som ännu ej är kända.

Tidsplan för förbundsordning och ekonomi

Vid ansökan om medlemskap i ett samordningsförbund måste detta godtas av övriga parter och
förbundsordningen uppdateras utifrån de nya förhållandena. Det är oftast svårt att ange en
exakt tidsplan för hur lång tid detta kan ta. Förvaltningen har vid kontakt med samordnings-
förbundet Väst fått löfte om att förbundet kommer behandla ansökan skyndsamt men någon
exakt tidsram är inte möjlig att ge.

Budget för samordningsförbundet Väst fastställs av förbundsstyrelsen senast 30 november
föregående år vilket således ger en viss tidspress inför eventuell ansökan om medlemskap
till l januari 2022.

Konsekvenser på individnivå om Mellerud står utan samordningsförbund

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att individen ska få sina behov tillgodosedda detta
förändras inte på något sätt om vi står utan samordningsförbund. Anledningen till att de flesta
kommuner väljer att arbeta tillsammans i samordningsförbund är att man kan tillsammans kan
få ut mer för de medel man skjuter in i form av bättre utformade och anpassade insatser och
således ett bredare utbud. I en övergångsperiod skulle det kunna bli så att fler insatser behöver
köpas om de ej finns att tillgå via samordningsförbund vilket skulle kunna medföra en något
högre tröskel för den enskilde om bedömningen görs att insatsen kan vänta eller att behovet
kan tillgodoses på annat sätt. Den typen av bedömningar görs dock dagligen inom
socialtjänsten.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och
att alternativen väger relativt jämt. Utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlings-
alternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordnings-
förbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund,
där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är
även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av
insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet fcir
kommuninvånarna.
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Evidensbaserad praktik

Den evidensbaserade modellen

Personens
situotion sqmt
kontextuello

omsiöndigheter

Professionell
experfls

Personens
erfarenhet och

önskemål

"A tt a rbeta evide n s ba se ra t
Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle uäger samman sin expeftis med bästa
titlgängliga kunskap, den enskildes situation, effarenheter och önskemål vid beslut om insaBer.

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera
kunskapskällor för beslut om insaBer:

. den bästa tillgängliga kunskapen

. den professionelles expertis

. berörda personens situatt'on erfarenhet och önskemå|.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och
lokata sammanhanget, till exempelvilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap".l

Ovanstående citat från Socialstyrelsen belyser svårigheten i att avgöra om något har evidens
eller inte. För 10-15 år sedan pratade man inom socialtjänsten mer om att arbeta efter
evidensbaserade metoder och mer i termer av att metoderna antingen var evidensbaserade
eller inte. Idag pratar man mer om evidensbaserad praktik som är ett bredare begrepp. Det
finns fortfarande inom det sociala området alltför få metoder som verkligen är tydligt
evidensbaserade vilket innebär att man i många fall snarare behöver göra bästa möjliga
bedömning utifrån det bästa tillgängliga kunskapen som finns just nu. Det finns således
självklart ingen evidens för att det skulle uara lättare eller suårare att samarbeta med vtssa

kommuner än andra. Den samlade effarenheten i förualtningen är dock när det gäller att få till
bra verksamhet genom ett samordningsförbund att det är väldigt viktigt med lokal förankring

Böstq tillgöngligo
ku nsko p

1 Att arbeta evidensbaserat - Socialstyrelsen
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(eftersom många individer som behöver den här typen av stöd inte vill resa till annan ort) och
att insaBerna kan utformas flexibelt i dialog med respektive kommun (för att kunna möta det
individuella behoveQ och som det ser ut Hag gör förualtningen bedömningen att detta bäst kan
tillgodoses av samordningsförbundet Väst där pafterna har mer likaftade förubättningar.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund
Alternativ I - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp + Mellerud
och Vänersborg

Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

o Fortsatt gemensamt kansli fram tom.202t-L2-3L.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-12-3I, förbundens eget

befintliga kapital står kvar.
. Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-0L-0L.

Fördelar:

r Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.
. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
o Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
. Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg.
. Till stor del en gemensam arbetsmarknad,
. Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda kvinnor),

Nackdelar:

o De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
o Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa

uppgifterna.
. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor

bered n ingsgru pp/styrelse).

Verksamhet:

Ska även foftsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschefen.
Ny verksamhetsplan för 2022 i november.

. Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
o Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
o All In (EsF-projekt)

Ekonomi:

o Budget ca 10 miljoner.
o Kostnad för Mellerud 175 tusen,
. Befolkningsantal tz9 L52 invånare.
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Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from, 2021-06-30,

. Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund. Uppsägningstid i befintligt
(Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:
o En enligt enhetschefen för AME välfungerande befintlig samverkan.

Nackdelar:

. Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar

. Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större
samordningsförbund.

Verksamhet:

r Hälsostöd i Mellerud
. ÄKA-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
. Socialt företagande
. All In (EsF-projekt)

Ekonomi:

o Budget ca 4,2 miljoner.
r Kostnad för Mellerud 193 tusen.
. Befolkningsantal 48 936 invånare.

Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda, Munkedal,
Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud

Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samord ni ngsförbu ndet Trol I hätta n, Lil la Edet och Grästorp,

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-I2-3L.

Konsekvenser:

o Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund,
. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0I-0I

Fördelar:

o Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
. Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
r Färgelanda är medlem,
o Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:

o Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.

. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered n i n gsg ru pplstyrelse),

Sida

6 (B)
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Verksamhet:

Alla kommuner ska ha tillgång till insaBerna utifrån behov enligt förbundschefen .

. Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar i

Uddevalla.
. Rehabvägledare mobilt team (6 st).
. Socialt företagande

Ekonomi:

. Budget ca 10,4 miljoner.

. Kostnad för Mellerud ca L75 tusen,

. Befolkningsantal 141 618 invånare.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmå|, Dals-Ed, Säffle, Årjäng+
Mellerud

Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samord ni ngsförb u ndet Trol I hätta n, Lil la Edet och Grästorp.

2, anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-L2-3L.

Konsekvenser:

e Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
r Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0L-07

Fördelar:

o Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
o Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar,
. Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål är medlemmar.
. Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och nyanlända).

Nackdelar:

. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered n ingsg rupp/styrelse),

o Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

o En vä9 In Bengtsfors
. FINSAM teamet Ämål
. Individsamverkan Dals-Ed
. Samverkanskontoret Säffle
. Integrerad samverkan Ärjäng

Ekonomi:

. Budget ca 5,8 miljoner,
o Kostnad för Mellerud ca 180 tusen.
o Befolkningsantal 61 521 invånare,
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Tanja Mattsson
Socialchef
0s30-181 49

ta nja, mattsson@mel lerud.se
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Beslutet skickas till
Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-12-31.

2. återremiftera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram

ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan

inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt

företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan

november 2022.

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun

att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,

Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c. Redovisning sker till kommunfullmäKige i oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna for Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt

Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till

samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och

nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp'

Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest

lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande

förutsättningar och är av liknande stodek.

Avgörande för valet är även hur Samordnings-förbundet Väst arbetar med och samverkar kring

innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa

tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 202L, g 159, att återremittera ärende för en djupare

analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25

maj202L.

Beslutsunderlag

o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021

r Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
o protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
o Arbetsutskottets beslut 202L-05-O4, 5 159.
o Socialförvaltningens tjänsteskrivelse.

å(,

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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o Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 190'
o Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, 9 L34

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-L2-3I'

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Marianne Sand Wallin (S), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): KommunfullmäKige

beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31.

2. återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag

baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan

inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt

företagande mm, kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan

november 2022.

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun

att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,

Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c, Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021.

Beslutsgång I
Ordföranden frågar först på i kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att
kommunfullmäKige bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om

ärendet ska återremitteras vad gäller punkt 2. Ordföranden finner att ärendet i denna del ska

återremitteras.

Beslutet skickas till
Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mellerud
Kommunstyrelsen

&- frr-"
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOIL
Sammanträdesdatum
2021-05-04

sida
16

s rse Dnr KS 202I/I48

Sa mgående av Sa mordn i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mellerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1, återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförvaltningen att presentera en
utförlig och saklEt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan defrnrAras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socialdemokraternas motiv kan formuleras :
. Den 1änsteskrivelse som presenteraB inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den
verksamhetsanalys och ekonomrska analysen som bör ligga tillgrund för uår roll att kunna göra
den politiska bedömningen.

, Den föredragning som nämnden fick före beslut innehåller inte den kompletterande
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvän ökade osäkerheten
än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggd rstället för ett allmänt
tyckande om Melleruds situation och val kring Samordningsförbund i DalslanQ Väst (Uddevalla,
Bohuslän) eller att följa med vår ttdigare samarbebpaftners ual, där Vänersborg går till
Trol Ih ä tta n, G räs to rp.

. Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
allvår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners
socmlforualtningar tillsammans med Bengtsfors, den påbörjade processen kring 4 D och nu
även omorganisatbn av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socräldemokrater på att
ständiga omorganisationer, chefsbyten och att nya kariärer är nyckeln till att politiskt styra så
att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid
Socialforualtningen i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar i

ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i

Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

es Utdragsbestyrka nde
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m unstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOESPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-05-04

sida
17

Beslutsunderlag
o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
. Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
e Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C), DanielJensen (KD) och Michael Melby (S):

Arbetsutskottet beslutar att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj 2021,

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunchefen
Socialchefen
Socialförva ltn i ngens verksam hetsuWecklare

es Utdragsbestyrka nde
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>

den 14 april2021 10:47

Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se'; Trollhattans Stad

hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud

Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll

12 juni 2020.pdf; Protokoll den 14 dec extra möte styrelsen.pdf;

Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Bifogade filer:

Vi har halt ett medlemsamråd den 72 april och det framkom ott denna hemställan inte nått lram till somtliga
kommuner så jag gör ett nytt lörsök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud I

Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda

förbunden träffas regelbundet och kan svara på aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar

senast den 1 juni, hoppas det går för sig. Är tacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning

av beslut i er kommun. Mer om id6er om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april

10.00. lnbjudan kommer till detta senare.

Tack på förhand
Sa mordningsförbunden

Ann Kickeus

Förbundschef för:
Sa mord n ingsförbu ndet Troll hätta n, Li lla Edet och G rästorp
46]-83 Trollhättan
samt:
Sa mord ningsförbundet Vä nersborg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461.83 Trollhättan

Besöksadress: österlånggalan 47 i Trollhättan
Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
www.samverkanvR.se
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SAMORDN INGSFÖRBU N DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLL
Extra etyrel eem öte Samord n i n g sfö rbun det Vä ners borglMel le ru d

den 14 december 2A2A

Dag: Måndag den 14 december 2020
Tid: f6,00-18,00
Flate: Österlånggatan 47 i Trollhåttan

Nåruarande ledamöter:
Linda Jansson
Anders Faulsson
Dan Nyberg
Sofia Lanfz

Ersättare;
Joakim Sjöling
DanielJengen

(vGR)
(AF)
(Vänersborgs kommun)
(FK}

(vGR)
(Melleruds kommun)

deltar via Slqype

deltar via $kype
deltar via telefon

Övriga:
Ann Kickeus, förbundschef

$ 103 Faetställande av dagordnlng

Ordförande Linda Jansson hålsar välkommen till dagens möte och dagordningen som är ut-

skickad godkänne rned tillägg titl övrigt angående insateen samordnaren till arbetsintegra-

rade sociala förötäg.

S {04 Val av ju*terare

Ti ll j u sterare våljs Anders Pau lsson, Arbetsförmedl i ngen

$ 105 Föregående mötssprotokoll från den 27 november 2A20

Frotokollet som sånts ut med handlingarna gås igenom, slutjusteras och låggs dårefter till

handlingarna,

$ f 06 Viljeriktnlng camgåonde med samordnlngsförbundat Trollhåttan, Lllla Edot och

Gråstorp

Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp, Våners-

borgs kommun, Väatra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan stål-

ler sig bakom viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteck-

ning.
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SAMORDN INGSFöRBUN DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

$ {07 Mötestider 2021 - förolag till beslut

Styrelsemöte 1 2313 klockan 9,00

$tyrelsemöte 2 1214 ktockan 9.00

Styrelsemöte 3 4/6 kfockan 9.00

$tyrelsemöte 4 2819 klockan 9,00

Styrelsemöte 5 17111klackan 9,00

0108 Övrlga frågor

Förbundschef informerar angående att beredning$gruppens tjånsteman från Melteruds kom-

mun haft internannons ute angående en samordnare på halvtid för eamordning och stöd till

arbetsintegrerade sociala företag haft en internannone ute. Få har svarat och i dagsfäge

finna ingen aktuell kandidat, Förfrågan har stållts till Coompanion om de har en samordnings-

resurs som ekuffe kunna samordna uppd'raget. Förslag finns om att Mellerude kommun gör

ett avtal om sanrordnartjänsten för 2A21. Ekonomiskt råcker de medel som aveattg till 40 o/o

tjånst. 400 tkr som skulle räcka för samordnare och avtal angående tjånster från ASF Re-

aurs. Det blir en lite annorlunda lösnfng men är det ok så jobbar vi vidare på detta. Mötet

tycker att förslaget år bra och förbundschef får i uppdraga att fortsåtta planeringan,

Ordlörande lnformerar angående att et presidiemöte inplanerae med de tre preeidiernå som

deltog vid medlemsrådet i Melterud den 20 oktober.

$ {09 Nästa möta

Nåsta möte är ett extraingatt styrelsemöte eom hålls på Österlånggalan 47 i Trollhåttan den

2313 klockan 16,00,

S {10 Mötet svglutae

Ordförande tacka för dagens möte och mötet avslutas,

Ann Kickeus, sekreterare

Linda Jansson, ordförande Anders Paulsson

Protokollet anslås på www,samveknavq.se/Samordninqsförbund-et Vänersborq/Mellerud
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Ann Kickeus

Från:

Skickat:
Till:
Ämne:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>

den 14 december 2A?A 16:51

Ann Kickeus

protokollsanteckning

HeJ Ann!

Här kommer min protokollsantecknfng,

Jag som ersättare för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundel Vånersborg/Mellerud vlll framföra den

åslKJag hade vld dagens möte, I första hand vllle vi få tillett halvt års avtal tlll med nuvarande admlnistratlon' I
andra hand ville vi stå kvar i våft förbund och lnte fusionera med Trollhåttan/Lllla Edet/Grästorp i dagsläget' Vi tror
att det är nödvåndlgt att rationalisera än mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan. Om den nu föreslagna
grupperlngen tnte anser det som högprloriterat att btl bärkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta tlll
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gängse sått I kommunslyrelsen och kommunfullmäktlge I

Mellerud.

Med vånlig hålsning
Daniel Jensen
För'troendevald
Melleruds kommun

www.mellerud.se

METLERUDS
KOMMUN

Det hår mailet kommer ifrån en extern avsåndare.
Om du inte är säker på vem avsändaren år, eller om du inte våntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lankar eller bifogade fller i mailel.
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vånligen vänd dig till lT-avdelningen på

telefon O52O - 49 7912, eller www'7912.se

[,ffir
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2O2O

Morgan Andersson, Mellerud Kommun hälsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna

gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud

Deltagande år medlemsrepresentänter sämt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp, Vånersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Säffle och Årjäng. En kort
presentatiönsrunda genomförs och dagordningen presenteras

Dagordning:

Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling

Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2AL9 - verksamhet och ekonomi

Förbundcheferna presenterar 2079 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin

helhet finns som bilaga till minnesänteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden

befinner sig i en ännän omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i

äugusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med

SöFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de fie
förbunden emellan enades man om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid

dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde

samt sammanfattar de analyser som genomförts,

vÄNERSBoRG/MEIIERUD, swor

Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordningsförbund samt

att utgå från för vem perspektivet

Styrkor

Ta del av fler resurser, större kunskapsbank,

kompetensutveckling, mer muskler

Mindre sårbart

Mer resurseffektivä, starkare ekonomi

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för
medborgare och professionella

Öppenhet itäkten, vid vilja att växä

Möjllgheter

Båttre kompetensutveckling

Stabilare orgänisätion

Båttre för medborgaren

Hitta en effektiv arbetsorganisation

Finns erfarenheter ätt tillgå om resan

Svogheter

Geografiska avstånd

lnlärningsprocess kommuni kation

Tröghet - för stor beredningsgrupp /styrelse

Hot

Minskat adminlstrativt rtätligt bidrag

DelaktighetsutmaninBar

Tappa det nära perspektivet
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BÄD-ESÅ, swor

Styrelsen i BÄD-ESÄ har utfört SWOT i flera steg då det pågår dlskussioner om utökat

samarbetelsammanslagning både med Aruika/Eda och Fyrbodal"

TROLIHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄsTORP, SWOT

Styrka

ökade resurser I relation tillframtida utveckling med

minskade medel. Styrkä ätt kunna ha medelför
insatser och en verkstållande tjänsteperson.

Tydllghet: Organisationen blir greppbar och starkare

med bibehållen tjånsteperson på heltid.

Säkerställande av personal

Nyttjände av personal över gränserna

Kvalitd I ledning och styrning från en stark styrelse

och en tydlig förbundschefsroll

Fler insatser fcir individerna

Ha dubbla nätverk, "ta det bästä från grännärnå"

Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

MöJllghcter

Hållbara insatser

Hållbar utveckling

Starkare marknadsföring

Mer effekt ut utäv medlen

Dra lårdomar av att bibehålla länsgränser,

projekt med externe medel utifrån två regioner

kan ta del av framgångsfaktorer

Svaghcter

Två eller flera fbc nätverk, splittrande?

ökad adm externa medel ex ESF - Merarbete vid

ansökan externa medel, lånsgränsen innebär

ansökan på två olika ställen

Två regioner/två statliga org

Otydllg styrning beroende på

styrelsesammansåttningen.

ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid

ätt byggå upp "nyä" kontaktvägar, veta vilka vägar

man ska gå

Hot

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för
individer att resa.

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring

tappas bort.

Två regioner/två statliga org "splittrat"
Otydlis styrning

Minskat inflytande fr mindre kommuner

Stvrkor
Använda hela geografiska området

Personal och deltagare över kommungränser

Vara mer anonym som deltagare

Större öruånisation "muskle/' resurser kompetens

Stårk organisation

Mindre sårbarhet

Möilnheter
Större utbud och möJligheter

Vara I ett större sammanhang

Mera resurser till större satsningär

Båttre för medborgaren

Likä förutsättningar för samverkan

Får till si6 pårlor

Svasheterr

Centra liserad e a ktiviteter

Såkerställandet av inflytändet lokalt hötas

ökad röghet

Hqt:

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Tappar organlsätioner/parter

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

Minskat inflytande från mindre kommuner och

kommunkollektivet

Större organisationer blir otydligt

ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund

Representant från Tanum kommun och Försäkringskassan delar sina erfarenheter av sam!ående

mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Våst. Fördelar som lyftes fram var

upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, lngen försämring gentemot enskild individ,

förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar

kommunerna på posterna ordförande/vice ordförande,

lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacitet för att ex söka ESF

medel,

lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större orgenisation för att minska sårbarheten och

öka förmågan och möjligheterna att samverka, Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av

Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från

Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling

Trollhåttans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa

distans till medborgarna och den enskllda individen, Risk att kommunerna endast får en representänt

istyrelsen. Större är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt att alla kommuner kommer till tals samt att ha indlviderna i fokus. Viktigt ätt

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland ännät utlfrån SamordningsfÖrbundet

Trollhättan/Lilla EdetlGrästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och

starkare.

Ltlla Edets kommun ståller slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det

bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte

är förbundens huvudsakliga uppgitt.

Säffle kommun uppger ätt de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur

diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Vårmland.

Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan ställer slg positiva tili större Samordningsförbund och vill

få mer effektive insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, graderalvärdera de olika styrkorna och

svagheterna som framkommit och väga de mot varandra.

Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SÖFVM om

samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta

diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls i april 2A21.

Avslut

Medlemmarna g€r i uppdrag till styrelserna ätt göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan

återföra information till medlemsrepresentanterna.

Minnesanteckningar av

Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:

M e d I em s re p rese ntd nte r
Paul Äkerlund

Julia Färjhage

Morgan Andersson

Annelie Guilotte

Martin Carling

Dag Rogne

Lotta Robertsson Haren

MirzalCelhasic

Silvija Mehrstam

Maria Nllsson

Arne Rydbäck

Trollhättans Stad

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Vänersborgs kommun

Dals-Eds kommun

Säffle kommun

Åmåls kommun

AF Värmland

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsre6ionen

Försäkringskassan

digitalt

flera förbund

flera förbund

digitalt

flera förbund
flera förbund

flera förbund

Styrelse Trollhättan, Lilla Edet och Gröstarp

Monica Hanson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Margareta Fredriksson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Thomas Johansson Grästorps kommun

Zara Blidevik Lilla Edets kommun

Linda Biltmark Försäkringskassan

Styrelse Vä ne rsborg/M e I le ru d

Dan Nyberg Vänersborgs kommun

DanielJensen Melleruds kommun

Joakim Sjöling VGR

Linda Jansson VGR

Sofia Lantz Försäkringskassan

Anna Andersson Försäkringskassan

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen
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Styrelsen eÅA$Å

Anlta Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxln

Anders Paulsson

Anna Andersson

Somt

Roger Wallentlne

Elisabeth Rahmberg

Martin Jansson

Helene Olsson

Ann Klckeus

Dals Eds kommun

Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkrlngskassan

Tanums kommun

Våstra G6talandsregionen

verksa m hetsutveckla re

förbundschef

förbundschef

flera förbund

flera förbund

Bilaga: Bildspel Samordnlngsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN EXITA iNSAtt STYRELSEMöTE SAINORDNINGSFöRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 2020.06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: $tadshuset i Troflhåttans Stad

Nårvarande vld styrelsemötet:

TJ ä nstgö ra nde I edam öter
Monica Hanson
Sofia Lantz
Almaea fdrizovic

Trollhåttans Stad
Försåkringskassan
Arbatsförmedlingen

Grästorps kommun
Lilla Edets kommun

förbu ndschef/se kreterare

Ersättare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

deltar via $kype

deltar via $kype
deltar via Skype

$ 33 Faotställande av dagordnlng

Ordförande hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkänns. Marga-
reta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgon€n meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt ståller sig bakom förslaget i de handlingär som gått ut inför mötet.

$ 34 Val av justerare

Tilljusterare för dagens protokoll våljs Sofia Lantz, Försåkringskassan.

$ 3ö Föregående mötesprotokollfrån den 17 mars 2020

Protckollet från fdregående möte gås igenom och låggs dårefter till handlingarna.

$ 36 Förfråga angåendo köp av admlnletratlva tjänster lnkommcn från $amordnings-
förbundet Vänersborg och Mellerud

$amordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande året 2020, Anledning år att de-
ras förbundschef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni, Förbundschef och förbundets ekonom har åven fått ta etållning till att utöver på-
gående arbetsuppgifrer administrera ytterligare stt till samordningsförbund,

Efter presidiediskussfoner änser presidiet att det inte är möjligt att kortsiktigt låna ut kansli-
personalsom efterfrågae. Fråmst eee att det blir en ökad arbetsbelastning med till exempel
lvå redovisningssystem för ekonomioch dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmö-
ten och uppföljningar av verksamhet i två förbudeornråden. Om förbundet ska kunna frigöra
resureer som efterfrågas diskuteras att det bör tillsåttas ny resurs i form av proceosle-
darelutvecklingsledare sorfl arbetar med lnsatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats år att om elt tjänsteköp ska vara genomförbart så gka detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fallatt medlem-
marna av förbunden kommer övereng om detta,

Risker sorn ses för det egna förbundet år att det btir knappt om personella reeurser för en
tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbe-
tet kan komma att påverkas, Det blir också dubbelarbete av mycket.

Styrelsen för $amordningsförbundet Troflhättan, Lilla Edet och Gråstorp beslutar:

att ställa sig positiva till att avsätta en halvtidsresurs, fråmst förbundschef och
ekonom, för den adrninistrativa ekötseln av $amordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud. Arbetet leds och utgår från kanslist i Trollhättan

att om ett avtal tecknas eå ska detta tecknas för ett år och då med mdjlighet till
avbrott etter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd

att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbate under 2021

g 37 övrfia frågor

För dagen inga övriga frågor,

$ 38 Nästa möte den 24 september

Nåsta möte håtls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen
detta för att bl,a, diskutera komrnande verksamhetsårs aktiviteter, lnbjuden är åven data-
skyddsombudet Klas Nllsson samt f6rbundets genusspecialigt Rebecka Gardendahl.

$ 39 Mötet avrlutas

Ordförande tackar för dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar. Mötåt avlutas

Kickeus, Justeras

att om ett avtal uppråtts så eka även en
vecklingsledare som arbetar över båda

I 04-

heltidstjånst som processledarelut-
lörbundens område rekryteras snarast

Monica Hanson nde
Protokollfinns Www,softleq.se samt www.samverkanvq.se
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Trollhättan mars 2021

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sommanfottning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer till sina medlemmar Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhät-

tans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av

de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare stöllningstagande och oktuello forum för dialoger:

2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen myn-

nade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområ-
dena. Vid det årliga medlemsmötet 2017 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits ge-

mensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt
samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det ge-

mensamt ESF projektet ALL-IN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsför-

bundet gÄOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.

Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT

analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.

Fördelar som ses med ett gemensomt förbund ör till exempel:

,/ Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sår-

bart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna

'/ lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
/ Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl

som de professionella
,/ En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan

'/ Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och mcijliggör större samar-

betsarenor
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Nockdelar sorn ses med ett gemensamt förbund ör t.ex.:

,/ Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
,/ Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
,/ Ökad tröghet
/ De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget
,/ Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt

Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så

delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta

för tiden den l juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen be-

står av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt

kansli som finns sedan tidigare iTrollhättan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att

kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå

iförbundet. Se även bifogat protokollfrån den 2 juni2020.

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har vid styrelsemöte den 14 de-

cember 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp finns sedan den t4 december 2020. Se bifogat protokoll.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den L januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 lovardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del

utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gå vidore i sammanslogningsprocess:

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och

till att bilda ett nytt förbund från och med den 1 janua ri 2O22 så kommer underlag för beslut

i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
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verksamhetens inriktning och budget från och med den l januari 2022 atl översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmåktige samt hos Arbetsförmedlingen och För-

säkringskassan.

Svar angående ställningstagande till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

För presidierna

Monica Hansson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Linda Jansson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Bilasor till hemställan

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, S 36 de-

lad förbundsadministration för tiden den l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den.14 december 2020, I 106 Viljerikt-

ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020

171



MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-09-0 1

ÄReruoe rz Dnr KS 202t1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsforbundet Väst

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i etL gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-
förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fordelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbundet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202L, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 202L, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1. Vilka mojliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm, kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 202I-04-27, 9 56.

. Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, 9 79.
o Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse/utred n i ng.

Ärendet hehandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 mai 2O27,
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
2021-08-27 KS 202rlt4B

Sida

1 (B)

Postadress
Melleruds kommun

Komm unstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Kommunfullmäktige

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/ Mellerud

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp och i stället ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Väst

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

I kommunfullmäktige den 23 juni 202I, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordn ingsförbundet Vänersborg- Mellerud.

Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förualtningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i samordningsförbundet
Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt utifrån att Mellerud då får
medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek, Avgörande för valet är även hur Samordnings-
förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering genom
mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.

Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 202I, $ 78, framkom ett antal punKer
där föfidliganden önskas.

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera (minoritetsåteremiss) ärendet till
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga störe samverkansytor, ökade kompetensområden, utuecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknaQ ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöQ socialt företagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle uara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och Strömstad kommuner än det är ftir Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Förualtningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021

. Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488173
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre lseförua ltn i n g en

Datum Diarienummer
2o2L-oB-27 KS202rlL4B

Sida
2 (B)

r Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december
2020

Beskrivning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ståillning till
samt fatta besluta ifråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. UtgångspunKen i

de båda styrelsernas förslag är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya

förbundets formella start föreslås till den I januari 2022.

Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud lämnat sin
tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig för tiden den 1 juli 2020 och fram till
och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhets-
utvecklare och ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i

Trollhättan. Förbundadministrationen har gjort gällande att nuvarande ordning där förbundschef
delas inte kommer att förlängas utan istället valt att hemställa till medlemmarna att ta ställning
till upplösning av samordningsförbundet Mellerud-Vänersborg och att ta ställning till samgående
i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Det bör understrykas att detta
således inte är ett val socialförvaltningen i Mellerud gjort utan ett faktum man ställts inför. Hade
Mellerud valt att lämna samordningsförbundet för att överuägande tydliga skäl fanns för att ett
annat samordningsförbund bättre skulle komma Mellerudborna till gagn hade läget varit
annorlunda. Så är alltså inte fallet vilket kan vara viktigt att tydliggöra eftersom det påverkar
hur starkt vägande de olika skälen är för att gå in i samordningsförbundet Väst eller
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Argumenten för att välja det ena
eller andra alternativet av dessa två väger relativt jämnt. Det är framförallt erfarenhet i

organisationen och tillgång till flexibilitet och lokal utformning som förvaltningen anser väger
tyngre för medlemskap i samordningsförbundet väst,

Möjl i ga sa mverka nytor, ökade kompetensom råden, sa mverkan i nom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF proje@ rehabilitering, hälsostöd, socialt
företaga nde i nom ra men för respektive samord ni ngsförbund

I återremissen från KF 5 78 och 79 202framgär att föfidligande önskas kring vilka mer
specifika olika områden och/eller insatser som kan förväntas fås i respektive förbund,

Nedan finns de insatser som i nuläget ges av samordningsförbundet Väst och
samordningsförbundet Trollhättan, lilla Edet och Grästorp. Detta är även sedan tidigare listat i

den fördjupande analysen av handlingsalternativen längre fram i dokumentet.

Sa mord ni ngsförbu ndet Trol I hätta n, Li lla Edet och G rästorp :

o All In (EsF-projekt)Vänder sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från
arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och
självförsörjning,

. Friska vindar 2.0(arbetsförberedande rehabilitering) iTrollhättan. Vänder sig till kvinnor och
män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergång till arbete, studier
eller andra arbetsförberedande insatser
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltni ngen

Datum Diarienummer
2o2L-08-27 KS 202Llt4B

Sida

3 (B)

Samordningsförbu ndet Västr

o (JtredningArbetsförmågeutredningar via mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla. Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs
möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och

arbetsliknande situationer. Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska
problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden,

. Rehabvägledare mobilt team (6 st). Rehabvägledaren fungerar som individuellt stöd för
personen och arbetar med kartläggande, motiverande och vägledande samtal.
Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesök, hjälpa till med

kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera, De arbetar lokalt iförbundets
samtliga kommuner

Insatserna kan till delar sökas direkt av den enskilde själv eller via socialtjänsten som ett led i

kompetenshöjning i syfte att möjliggöra egen försörjning till exempel. De insatser ett
samordningsförbund ger uWecklas och omformas hela tiden idialog med ingående parter. Det
är en del i styrkan i ett samordningsförbund och det gör att samverkansklimatet och
samordningsförbundets möjlighet till flexibel utformning av insatser är viktigt. Detta gör också
att det inte på förhand går att säga mer exakt vilka möjligheter, insatser och tänkbara projekt
som kan tänkas erbjudas i framtiden av respektive förbund. Detta är avhängigt medel från
Staten, EU och andra överenskommelser som ännu ej är kända.

Tidsplan för förbundsordning och ekonomi

Vid ansökan om medlemskap i ett samordningsförbund måste detta godtas av övriga parter och

förbundsordningen uppdateras utifrån de nya förhållandena, Det är oftast svårt att ange en

exakt tidsplan för hur lång tid detta kan ta. Förvaltningen har vid kontakt med samordnings-
förbundet Väst fått löfte om att förbundet kommer behandla ansökan skyndsamt men någon

exakt tidsram är inte möjlig att ge,

Budget för samordningsförbundet Väst fastställs av förbundsstyrelsen senast 30 november
föregående år vilket således ger en viss tidspress inför eventuell ansökan om medlemskap
till l januari 2022.

Konsekvenser på individnivå om Mellerud står utan samordningsförbund

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att individen ska få sina behov tillgodosedda detta
förändras inte på något sätt om vi står utan samordningsförbund. Anledningen till att de flesta
kommuner väljer att arbeta tillsammans i samordningsförbund är att man kan tillsammans kan

få ut mer för de medel man skjuter in i form av bättre utformade och anpassade insatser och

således ett bredare utbud. I en övergångsperiod skulle det kunna bli så att fler insatser behöver
köpas om de ej finns att tillgå via samordningsförbund vilket skulle kunna medföra en något
högre tröskel för den enskilde om bedömningen görs att insatsen kan vänta eller att behovet
kan tillgodoses på annat sätt. Den typen av bedömningar görs dock dagligen inom
socialtjänsten.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och

att alternativen väger relativt jämt. Utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlings-
alternativen foreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordnings-
förbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund,
där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek, Avgörande för valet är
även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av
insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för
kommuninvånarna.
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Evidensbaserad praktik

Den evidensbaserade modellen

Personens
situotion samt
kontextuello

omstöndigheter

Professionell
expertls

Personens
erfarenhet och

önskemål

Att arbeta evidensbaserat

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa
tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insa9er.

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk anuändning av flera
kunskapskällor för beslut om insatser:

. den bästa tillgängliga kunskapen
, den professionelles expertis
. berörda personens situatt'on erfarenhet och önskemå|.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och
tokala sammanhanget, till exempelvilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap".l

Ovanstående crtat från Socialstyrelsen belyser svårigheten i att avgöra om något har evidens
eller inte. För 10-15 år sedan pratade man inom socnltlänsten mer om att arbeta efter
evidensbaserade metoder och mer i termer av att metoderna antingen var evidensbaserade
eller inte. Idag pratar man mer om evidensbaserad praktik som är ett bredare begrepp. Det
finns fortfarande inom det sociala området alltför få metoder som verkligen är tydligt
evidensbaserade vilket innebär att man i många fall snarare behöver göra bästa möjliga
bedömning utifrån det bästa tillgängliga kunskapen som finns just nu. Det finns således
självklart ingen evidens för att det skulle vara lättare eller svårare att samarbeta med vissa
kommuner än andra. Den samlade effarenheten i förualtningen är dock när det gäller att få till
bra verksamhet genom ett samordningsförbund att det är väldigt viktigt med lokal förankring

Bösto tillgöngligo
ku nsko p

l Att arbeta evidensbaserat - Socialstyrelsen
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(eftersom många individer som behöver den här typen av stöd inte vill resa till annan oft) och
att insatserna kan utformas flexibelt i dialog med respektive kommun (för att kunna möta det
indivrduella behovet) och som det ser ut idag gör förualtningen bedömningen att detta bäst kan
tillgodoses av samordningsförbundet Väst där parterna har mer likaftade förutsättningar.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund
Alternativ I - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp + Mellerud
och Vänersborg

Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

o Fortsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12'31, förbundens eget

befintliga kapital står kvar.
. Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-0L-0I.

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.

. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor,
r Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning,
. Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg,
o Till stor del en gemensam arbetsmarknad,
o Upparbetad samverkan inom ESF projeK All-In (för främst utrikesfödda kvinnor),

Nackdelar:

. De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.

. Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.

. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered n i ngsg rupp/styrelse),

Verksamhet:

Ska även foftsatt finnas verkamhet i alla kommuner, enligt förbundschefen.
Ny verksamheBplan ftir 2022 i november.

o Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
. Friska vindar 2,0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
. All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

. Budget ca 10 miljoner,
r Kostnad för Mellerud 175 tusen.
o Befolkningsantal l2B I5Z invånare.
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Datum Diarienummer
202L-08-27 KS 20211148

Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from. 2021-06-30
o Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund, Uppsägningstid i befintligt

(Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar,

Fördelar:
o En enligt enhetschefen för AME välfungerande befintlig samverkan.

Nackdelar:

. Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar

. Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större
samordningsförbund.

Verksamhet:

. Hälsostöd i Mellerud

. ÄKA-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg

. Socialt företagande
o All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

o Budget ca 4,2 miljoner.
o Kostnad för Mellerud 193 tusen.
. Befolkningsantal 48 936 invånare.

Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda, Munkedal,
Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud

Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samord ningsförbu ndet Trol I hätta n, Li I la Edet och G rästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-12-3L

Konsekvenser:

o Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-01-0I

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet

. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor

. Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.

. Färgelanda är medlem.
o Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:

. Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.

. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered ningsg ru pplstyrelse).

Sida

6 (B)
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Verksamhet:

Alla kommuner ska ha tillgång till insatserna utifrån behov enligt förbundschefen .

o Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar i

Uddevalla.
r Rehabvägledare mobilt team (6 st).
. Socialt företagande

Ekonomi:

o Budget ca 10,4 miljoner.
o Kostnad för Mellerud ca 175 tusen.
r Befolkningsantal 141 618 invånare.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Amå|, Dals-Ed, Säffle, Ärjäng+
Mellerud

Mellerud beslutar att:

1, motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och

sa mord n ingsförbu ndet Trol I hätta n, Li I la Edet och Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-I2-3L.

Konsekvenser:

. Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
o Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-01-01

Fördelar:

r Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
. Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
o Bengtsfors, Dals-Ed och Åmål är medlemmar.
o Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och nyanlända).

Nackdelar:

. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered n ingsg rupp/styrelse).

. Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

. En väg In Bengtsfors
o FINSAM teamet Ämål
o Individsamverkan Dals-Ed
. Samverkanskontoret Säffle
. Integrerad samverkan Årjäng

Ekonomi:

o Budget ca 5,8 miljoner,
. Kostnad för Mellerud ca 180 tusen.
o Befolkningsantal 61 521 invånare.
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Tjänsteskrivelse

Kom m unstyrelseförualtningen

Datum Diarienummer
202t-08-27 KSZ02Llr48

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
tanja. mattsson@ mel lerud.se

Sida

B (B)

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

KommunfullmäKige

SAM MANTNÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
202L-06-23

sida
11

s79 Dnr KS 20211259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Kom m unfu llmä ktige besluta r att återremittera (minoritetsåterrem iss) ä rendet til I

kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

4. Redovisning sker till KF oktober 202L.

Sammanfattning av ärendet

Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt

samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aKualiserar fråga kring

vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,

Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pafter har

liknande förutsättningar och är av liknande storlek, Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samord n i ngsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutad e den 27 april202L, $ 56, att föreslå kommunfullmäKige att ansöka om

medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad qnalys.

Beslutsunderlag

r Socialforvaltningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 56.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 191.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, g 135.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap i

Samordn i ngsförbu ndet Väst,

Marianne Sand Wallin (S) och Ulf Rexetjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

Justerandes;ign A n

fiLVU lt'fu
Utdragsbestyrkande
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KommunfullmäKige

SAM MANTNÄOTSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-23

sida
t2

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm, kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst,

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3, Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

4. Redovisning sker till KF oktober 202L.

Beslutsgång

Ordforanden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagenssammanträde eller om ärendet ska

återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

f{ (/u .1,a,lr UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammantrådesdatum
202r-44-27

sida
5

5s6 Dnr SN åAZUlOO

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Reservationer

Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokolletr

Den Soctäldemokratiska gruppen i Socblnämnden i Mellerud lämnar vår till föreliggande törslag
till beslut; "Socialniimnden föreslår fullmäktlge att ansöka om medlemslcap i
fumordningsförbundet Väst'i Vi lämnar vår reseruation till förmån för eget ffislag enligt
följande;

c Att Socialnämndert fattar beslut om att uppdra till Soctälfcirualtnfngen att presentera en
utförlig och nkliegt grundad analys kring de olika alternativ till mdlemskap som finns, för
lvlelleruds kommuns btista, med utgångspunk ifrån de behav som kan defrniens och där
mdlemskap i Samordnlngsftirbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socialdemokraternas motu ka n form uleras :

c Den tjänsteskrivelse som presenterats inför förctag till beslut i Socialneimnden mknar den
verlcsamhetsanalys och ekonomiska analysen som bör ligga tillgrund för vår roll att kunna
göra den polltiska bedömnlngen,

t Den fciredmgning som nämnden frck före beslut nnehåller inte den komplettemnde
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn ffänsteskrivelse. Tyvärr öl<ade
osäkerheten än mer kring hur ett uäl grundat förclag trll beslut bör vara underbyggt, istiillet
för ett allmänt tyckande om Melleruds situation och val kring Samardningsftirbund i
Dalstand, Väst (uddevalla, Eohustän) eller att följa med vår tidigare samarbetspartners val,

där Vdnersborg går till Trollhättan, Grästorp.

. Rent allmänt anser ri Soaäldemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all vår samverkan kring sammanlägErting av ldning och styrning av tuå kommuners
socialförvaltningar tillsammans med BengEfors, den påböjade processen kring 4 D och nu
även omorganisafuon av Samordningsft)rbund. Rent allmänt tror inte vi Srcbldemokrater på
att stiindi.qa omorganlsatrbner, chefsbyten och nya katärcr är nyckeln till att politlskt styra
så att vi äntligen kan nå en långsiktrgt hållbar kbning på de sedan länge kända problemen
vid,Socrälftirualtuingen i Melleruds kommun.

Sammanfattning av årendet

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu
ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna
Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Våstra Götalandsregionen
Samordningsförbundet Väst,

Utd rags bestyrka nde
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Socialnämnden

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A27-A4-27

sida
7

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och år av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i

Samordningsförbundet Väst.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse 202L-04-I6

Förclag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse
med en fördjupad analys.

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse tjånsteskrivelse med en fordjupad analys,

Beslutsomgång I
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

.,1

Utdragsbestyrkanden
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Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i

Samordni ngsförbu ndet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg

avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp, Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud

ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,

Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammgns med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande

förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap

i Samordni ngsförbu ndet Väst.

Beslutsunderlag
o Tjänsteskrivelse 202I-04-16

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få
samordnade rehabiliteringsinsatser som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Samordningsförbunden finansieras med medel från staten, kommuner och
landsting enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan parterna (Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region) fungera mer effektivt.

Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg

avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud

ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,

Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Ett

annat alternativ är samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed, Säffle och

Ärjäng där är även landstinget i Värmland en part.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202l-xx-xx SN 2020/>xx

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
| (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se185
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KOMMUN

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-rc<-xx SN 2020/rc<x

Mikael Nilsson

Verksamhetsutvecklare
079-0626s03
mikael. nilsson@mellerud.se

Sida

2 (2)

Samordningsförbundet Väst bedöms av strategiska skäl vara mest lämpligt.

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Även Dals-Ed och Bengtsfors utreder en

övergång till samordningsförbundet Väst.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltningen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ARENDE 18 Dnr KS 20211457

Förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud -
godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuvarande
förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överfcirs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.

2. medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202L Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin

förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
aft Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgåen de i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrän den
I januari 2022.

Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet 9ödra Vänern. För

kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds

kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda

nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ 16 - Likvidation och upplösning.

De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsft)rbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i $ 16:

"I det fallet att Samordningsftirbundet ombildas eller slås samman med annat Samordnings-
ftirbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
k va rua ra n de a n de / a v i n beta lt med le m s b id ra g ti / I m ed le m m a rn a ".

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.

Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring till medlemskommunerna

. Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,
juni 2021

. Förbundsordning för Samordningsforbundet Södra Vänern som gäller från den

L januari 2022
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari 2011, Gäller ändring av g 16 ,

r Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010
Gäller ändring av $ 16

o Tidigare hemställan om viljeinriktning
o Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser

Årendet behandlas av arbetsutskottet vid sammanträdet den 4 maj 2O2I.
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Kommunfullmäktige

Förbundsordning för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud -
godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Likvr:datlon och upplösning, ide båda förbundens nuvarande
forbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den medlemmens
del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår från verksamhets-
året202l.

2. medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202L. Styrelsen svarar fcir
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
forvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Sammanfattning av ärendet

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
afr. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgåen de i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrän den
I januari 2022.

Vad gäller de tillgångarna i form av kvaryarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsftrbundet Södra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ 16 - Likvidation och upplösning.

De tidigare förbundsordningarna för Samordningsftirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i $ 16:

"f det faltet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordnings-
förbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kaprtalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
kvarvarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna".

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-08-18 KS 202U457

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0s30-180 00

Webb
wranni. mellerud.se189
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-08-18 KS 202U457

Sida

2 (2)

Beslutsunderlag

r Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
r Besluten från mtdlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

juni 2021
. Förbundsordning för Samordningsforbundet Södra Vänern som gäller från den

L januari 2022
. Såmordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från

januari 2011. Gäller ändring av $ 16

. -Samordningsförbundet 
Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010.

Gäller ändring av $ 16
. Tidigare hemställan om viljeinriktning
. Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samord n ingsförbundet Vänersborg/Mel lerud

Ekonom kommu nstyrelseförvaltn ingen
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lng rid Enqqvist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kommunen
den 12 juli2021 11:50

Socialnämnden
Karl-Olof Petersson; lngrid Engqvist

VB: Avsi ktsförklari ng med handlingar Samgående av Sa mord ni ngsförbund

1. Avsiktsförklaring Juni 2021.pdf; 2. Beslut AF hemställan.pdf; 3. Beslut FK svar på

hemställan.pdf; 4. Beslut regionstyrelsen 15 juni 21.pdf;5. Beslut Trollhättans Stad

210524.docx.pdf; 6. Beslut Vänersborgs kommun 210602.pdf;7. Beslut 2021-06-01

Lilla Edet.pdf;8. Beslut Melleruds kommun 23 juni.pdf;9. Beslut Grästorps kommun

ZOZ1-04-14.docx.pdf; 10. Förbundsordning Södra Vänern förslag till beslut.pdf; 11.

TLEG förbundsordning från 201 1.pdf;12. VM forbundsordning-20101029.pdf; 13.

Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; 14.

Medlemsråd mi nnesanteckni ngar 21 0412.pdf; 1 5. M innesanteckningar

medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2O2A.pdt;16. Protokoll 12 juni 2020,pdf;

17. Protokoll sof 2020-06-22.pdf

Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhattan'se>

Skickat: den 9 juli 202L L3:43

Till: Anna Johansson <anna.m.johansson@arbetsformedlingen.se>; Grästorps kommun (kommun@grastorp'se)

<kommun@grastorp.se>; Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@trollhattan.se>;'kommun@vanersborg'se'

<kommun@vanersborg.se>; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; kommunen@lillaedet.se

<kommunen@lillaedet.se>;'regionenshus.vanersborg@vgregion.se'<regionenshus.vanersborg@vgregion.se>;
'hsn.norra@vgregion.se'<hsn.norra@vgregion.se>;'hsn.ostra@vgregion.se'<hsn.ostra@vgregion.se>;
'hsn.vastra@vgregion.se' <hsn.vastra@vgregion.se>; 'Elisabeth Rahmberg Johansson'

<e lisa beth. ra hm berg@vgregion'se>

Kopia: Monica Hanson <Monica.Hanson@trollhattan.se>;'Anders Paulsson'

<anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>; 'Linda Jansson' <linda.elisabeth.jansson@vgregion.se>; 'Sofia Lantz'

<sofia. lantz@forsakringskassa n.se>

Ämne: Avsi ktsförkla ring med ha nd I inga r Sa mgående av Samord ningsförbu nd

TilI Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Vristra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Vrinersborgs kommun,

Melleruds kommun , Lilla Edets kommun och Grästorps kommun

Hej! översänder här på uppdrag av presidierna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsföibundet Vänersborg och Mellerud en avsiktsförklaring med önskemål om att

medlemmarna fattar beslut i frågan angående att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

utökas med Vänersborgs kommun frånden 1 januari 2\22.Till handlingar finns ny förbundsordning, tidigare

förbundsordningar, protokoll samt minnesanteckningar från medlemssamråd.

Återkoppling i form av beslut från respelrtive fullmäktige, Försäkringskassa och Arbetsförmedling önskas

senast deni'oktober Z}ZL.Observera att besked om budget/medlemsbidrag ska vara klart redan den 31

augusti då Försäkringskassan påbörjar fördelningen av statligt medlemsbidrag för 2022. Fråga om detta har

sänts ut till samtliga till kommun och regioner under dagen.

Samordningsförbunden önskar er en fin sommar/Ann Kickeus

Ann Kickeus
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Förbundschef för:
Samordningsförbu ndet Trollhätta n, Lilla Edet och G rästorp

461 83 Trollhättan
samt:

Sa mord n i ngsfö rbu ndet Vä ne rsbo rg/Mel lerud

c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

461.83 Trollhättan

Besöksad ress: Österlå ng galan 47 i Tro I I hätta n

Telefon: 052A-496949

www.softleg.se
www.samverka nvg.se

2
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Avsiktsfiirklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Trollhötton, Lilla Edet och Gröstorp

samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud :

Försäkringskassan

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen med hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra, Västra och östra

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Grästorps kommun

Samordningsförbunden Trollhötton Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Väners-

borg och Mellerud hemställer till sina medlemmar angående ott fdtto beslut i lråga om utökning

av Somardningslörbundet Trollhötton, Lilla Edet och Gröstorp somt att Samordningsförbundet Vö-

nersborg och Mellerud upplöses.

Sammanfattning:

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden ska

samgå från den l januari 2A22varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit och samtliga

medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående mellan de båda för-

bunden från och med den l januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till att Samordningsförbun-

det Vänersborg och Mellerud upplöses från den 31 december och har ej beslutat samgående Sam-

ordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp från den 1 januari 2022. Se bifogade beslut

från medlemmar, bilagor 2-9.

Ärende:

De båda Samordningsförbundens presidier har på uppdrag av sina styrelser tillsammans utgjort en

arbetsgrupp sedan våren 2020. Uppgiften har varit att förbereda för ett förslag om samgående mel-

lan de båda förbunden och en hemställan om ställningstagande i frågan sändes ut till samtliga för-

bundsmedlemmar under våren 2021. Medlemmarna har även fått information vid medlemssamråd i

Mellerud den 20 oktober 2020 samt vid årets medlemssamråd den L2 april2A2I.

Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att behålla Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Gråstorps och utöka detta förbund med Vänersborgs kommun och Mellerud kommun om de så öns-

kat samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska upplösas och likvideras. Aktuellt nu

är därför att samtliga medlemmar, förutom Melleruds kommun, beslutar om ny förbundsordning för

det nya förbundet vars namn är Samordningsförbundet Södra Vänern. Trollhättan kommun blir för-

bundets säteskommun. Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern finns som bilaga

numrerad 10.

Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den l januari 2A22 så finns önske-

mål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Vänern. För kommunområ-

det Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds kommun, Arbetsför-

193



medlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara möjligt så föreslås att i sam-

band med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda nuvarande förbundsordningarna om i sina

g 16 Likvidation och upplösning. De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Troll-

hättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud skrivs om med

tillägget i$ 15:

" l det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås sctmman med annat Samardningsförbund

så övergår det eventuella kvarvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundeL Am någon

ov kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvoronde andel av inbetalt medlems'

bidrag tiII medlemmorna".

Samordningsförbundet Södra Vönerns verksamhet och ekonomi:

Verksamhet och insatser som är pågående i de nuvarande båda förbunden fortsätter i ungefär

samma omfattning som under 2021 men kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och nya förut-

sättningar. De lokala behoven ses vara viktiga och det ska finnas aktiviteter i alla kommunområden.

Planering finns om att fortsätta Friska Vindar 2.0 - en väg in i Trollhättan, Rehabvägledare i Lilla Edet,

Rehabvägledare i Grästorp samt Arbetsrehabiliteringsteamet ÅfR i Vänersborg. Förbundet ämnar

även ge fortsatt stöd till de organisationer som arbetar för att fler utrikesfödda ska komma i arbete

eller förberedas för att på sikt få arbete.

Stukturövergripande kommer förbundet fortsättningsvis att stötta arbetet för att utveckla de arbets-

integrerade sociala företag som finns inom området. Arbetet med att bidra till att stoppa våld i nära

relationer intensifieras likväl som att förbundet med sina medlemmar ska vara med och bidra till att

de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås. Verksamhetsutveckling kommer att ske utifrån att

utveckla insatser så att de används effektlvt och tillstörsta n$tan för kvinnor och män i behov av

samverkan mellan myndighet för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt.

Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabi-

litering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organi-

sationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten.

Kompetens finns förutom om förbundsledning och förbundsadministration inom områden som verk-

samhetsutveckling och projektledning/planering. Sedan flera år tillbaka finns upparbetad kompetens

i att ansöka, äga och genomföra projekt i samarbete med den Euroepiska socialfonden iVäst, ESF. I

det fallet att en sådan fortsättning beslutas om av det nya förbundets styrelse så kan detta arbete

fortsätta, En genusspecialist finns även att tillgå för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegre-

ring.

Ett från organisationerna gemensamt uttalat område inför verksamhetsplaneringen2O22 att är att

utveckla insatserför att motverka psykisk ohälsa och att främja hälsa samt att anordna flertidiga in-

satser för att förbereda för övergångar till arbetslivet.

Medlemsbidrag från mcdlcmmarna för dct nya 5amordningsförbundet Södre Vänern föreslås till 9,2

mkr för är 2022. Försäkringskassan har under juni månad påbörjat fördelningsarbetet och informat-

ion om denna process har gått ut till samtliga medlemmar. Medlemsbidraget fördelas enligt nedan;
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Förslag till beslut medlemsbidrag 2022

Medlemsbid rag2022

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen

Trollhättan Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Grästorps kommun

fördelat Hälso och sjukvårdsnämnderna

HSNN

HSNÖ

HSNV

{kr)

2 300 000

2 300 000

2 300 000

1 150 000

759 000

276 000

115 000

I 200 000

1 909 000

115 000

276004
2 300 000

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, tilla Edet och Grästorp samt Samordningsför-

bundet Vänersborg och Mellerud hemställer om att medlemmarna beslutar enligt följande:

Förlag till beslut:

att godkänna förbundsordningen från arbetsgruppen som utgörs av presidierna och

som har stöd av styrelserna för i Samordningsförbunden Trollhättan Lilla Edet och

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Ny förbundsordning

för nya Samordningsförbundet Södra Vänern gäller från och med den från den l janu-

ari 2422

att godkånna ändring av I 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuva-

rande förbundsordningar så att tillgångarleget kapital kan överföras till det nya för-

bundet vid ett samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så

ska den medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital

som kvarstår från verksamhetsåret 2021

att medlemmarna för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beslutar att

detta förbund upplöses och likvideras, Dess sista dag är den 31 december 2A2L. Styrel-

sen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutre-

dovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet likvideras
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att medlemsbidraget för Samordningsförbundet Södra Vänern fastställs till 9,2 mkr för

sitt första verksamhetsår 2022. Återkoppling om medlemsbidrag till Samordningsför-

bunden hanteras separat då Försäkringskassan begärt besked senast den 3L augusti

2021

att beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den

26 oktober 2021.

Trollhöttan Juni 202L

Presidierna förl
Sa m ordningsförbu ndet Trol lhättan Li I la Edet och Grästorp

Monica Hanson Sofia Lantz

Trollhättans Stad Försäkringskassan

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Linda Jansson

Västra Götalandsregionen

Bilagor:

2-9

LL

\2

13

L4-17

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

10

Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

juni2O27

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den l janu-

ari2O22

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från ja-

nuari 2011. Gäller ändring av $ 16

Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010.

Gäller ändring av S 16

Tidigare hemställan om viljeinriktning

Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
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ARB ETSFöRM E DLI N6 E N
S\9YEDI9H PUSLI( TMPI.OYHFNT SERVICE

Fyrbodal verksamhetsornråde sökande
Anna Johanson
Enhetschef
oto-486 o3 z3
anna,m johansson@aibetsformedlingen.se

2O21-O3-1r.

Beslutsunderlag angående hemställan från
$a m ord n i n gsfcirbu ndet

Arbetsförmecllingen Fyrbodal ställer sig bakom beslutet om en
sammanslagning av Samordningsförbuudet Trollhättan/Lilla
Edet/Grästorp och Samordningsförbundet VänersborglMellerud.

Arbetsfiirrnedlingen Fyrbodal 2021-og-1r"

Anna J
Enhetschef Albetsförmedlingen Fyrbodal verksarnhetsområde sökande

Sida r (t)

Datum

Postadress
Arbetsförmedlingen
Box 173
461 24 Trollhåttan

Besöksadress
Kungsgatan 49
Trollhättan

Tolefon
Arbetsgivare
Växel

0771-508 508
0771 -600 000

Webbplats
årb€tsformedlingen.se
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K Försäkringskassan BESLUTSPROTOKOLL
Beslutsdatum

2021-05-24
Diarlenr

FK20211A0006

Beslutsfaffare
David Karlsson, Verksam hetsom rådesch ef Avdeln in gen för sju kförsäkring VO
Väst

övriga närvarande
Lina Edfeldt, föredragande

Ärende och beslut

Finansiell samordning - Beslut beträffande hemställan om samgående av
samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg Mellerud

Härmed beslutas att godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud om
sammangående mellan de båda förbunden, i enlighet med hemställan daterad mars 2021.

H Korrigerbar signatur

X David Karlsson

Förnamn, Efternamn

Signerat av: David Karlsson

Bilaga:
- Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt iSamordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Mars 2021.

Hemställan till alla

medlemmar av Samot

-lo
Ia

@o
o
Y

E
E

"Lps
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Protokoll från regionsflnelsen, 2021-06- 15

s 214

Yttrande över hemställan till medlemmarna i

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

och samordningsförbundet vänersborg och Mellerud.

Diarienummer RS 202 i -01 998

Beslut

1. Regionsty'elsen ställer sig bakorn ett samgående av

Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg,

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

E1hemställan har inkornmit fiån Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet,

Grästorp och Samordningsörbundet Vänersborg, Mellerud. I hemställan

uppmanas medlemmama attta ställning till och att besluta i frågan om ett

framtida samgående av de båda ftirbunden. Utgångspunlren ör samgåendet år att

Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp utökas och att

Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud upplöses'

Eftersom Västra Götaiandsregionen via l#lso- och sjukvårdsnämlderna

finansierar arbetet i samordningsforbundet har dessa givits möjlighet att yttra sig

innan beslut tas i regionsfyrelsen'

Västra Götalandsregionen bedömer att ufveckliugen mot gemensam

administration som medfiir sammanslagning av forbund är ett naturligt steg som

kan leda till ytterligare effektivisering av Samordningsörbundens verksamhet.

Västra Götalandsregionen understryker att det bör finnas en flexibilitet hos alla

forbund kring eventuella ytterligare framtida sammanslagningar att ta hänsyn till

att nyakonstellationer kan behöva bildas.

Beslutsunderlag

r Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26

Hemställan till medlemmarna i samordningsörbundet Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp samt i samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud

Justerare: Justerare: Justerare Räii utdraget intYgar:

Y

a
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30 (41)

V
Protokoll från regionsfyrelsen, 2A2I -06-1 5

Skickas till

o Nora hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgregion.se fiir
kännedom

r Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, trsn.vastra(@,vgregion.se ör
kännedorn

. Östra hälso- och sjukvardsnämnden, hsn. cstra@r'gre glon. se for kännedom

Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp fiir kåinnedom

Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud ör kännedom

Elisabeth Rahmberg, el is abeth. rahmb erg@,r' ere gi on. se for kiinnedom

Justerare: Justerare: Justerare Rätt utdraget intygar:

a

a

a
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-|?:tD#
i-L Trollhättans

Stad
Kommunfullmäktige

sAM MANTRÄo rspRotoxor-r-

Samma nträdesdatu m
2021-05-24

KF S 10s Dnr 2O2L/0A236 tA7

Samgående av samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp och samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud till
ett samordningsförbu ndsområde

Sammanfattning

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet VänersborglMellerud har skickat en begäran till

sina medlemmar om att ta ställning till samt att fatta besluta i frågan om ett

framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten är att

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att

5a mordningsförbundet Vä nersborg och Mellerud upplöses.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den l januari 2022.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står

för vardera 25Yovardera av medlemsbidraget samt att kommunerna

tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del utgår

från invånarantal per kommun.

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till

samgående och till att bilda ett nytt förbund från och med den ! januari 2A22

så kommer underlag för beslut i fråga om ny förbundsordning, hantering av

det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om verksamhetens inriktning

och budget från och med den 1" januari 2O22 att översändas för beslut i

respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen

och Försä kringskassan.

Beslutsunderlag

Protokol lsutd rag kom mu nstyrelsen 2027-A5-12 (5 f OZl

Tj ä nsteskrive lse f rå n kom m u nstyrelsen s förva ltni ng, dat 202 1 -04-05

srgn

Forts KF 5 105

Utdragsbestyrkande
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ratz>
-.il{z-L Trollhättans

Stad
Kommunfullmäktige

SAM MANTRAD ESPROTOKOLL

Sammanträdesdatu m

202r-05-24

Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp, dat mars 2021

Protokoll Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

14 december 2O2A,

Protokoll Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

2 juni 202O.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad ställer sig positiva till ett

samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och till att bilda ett nytt

förbund från och med den L januari2A22.

Yrkanden

Ulrik Hammar {L)yrkar bifalltill liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfu llmäktige beslutar en ligt kommunstyrelsens

förslag.

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad ställer sig positiva till ett

samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och till att bilda ett nytt

förbund från och med den L januari2O22.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg och Mel lerud
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

usterandes sign Utdragsbestyrkånde
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

SAM MANTRÄDESPRoToKoLL

2021-06-A2

s 121

Samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp och Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud
KS 20211208

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samgående av Samordningsforbundet
Vänersborg/Nlellerud och Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsema fiir Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp sarnt
Samordningsforbundet Vänersborg/Mellerud har giort en hernställan till sina
medlemmar Arbetsfiirmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige fiir Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps komrnun,
Vänersborgs kommun och Melleruds kommun om att ta ställning till samt aff fatta
besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda örbunden. Utgångspunkten är att
Samordningsfiirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
S amordnin gsflorbundet Vänersborg och M ellerud upplöses. Styrelsen for
Samordningsforbundet VänersborgAvlellerud har ställt sig positiv till ett samgående.

Beslutsunderlag
o Komnrunstyrelsens arbetsutskotts beslut 202I-A5-17, 5 84

o Kommunstyrelsefiirvaltningens tj ärsteskriv else 2021 -04 -26

o Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud 2020-10-20, inkommen 2A21-
04-12

o Protokoll från extra insatt styrelsemöte med Samordningsftirbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp 2020-06-12, inkommen 202l-04-12

r Protokoll från exha insatt styrelsemöte med Samordningsörbundet
Vänersborg/Mellerud 2020 - 12 -I 4. 2021 -04 -l 2

r Hemstälian till medlemmarna i Samordningsfiirbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp samt i Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud,
inkommen 2021-04-12

Sändlista
Samordningsfiirbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

Utdragsbestyrkande

203



LILLA EDETS

KOMMUN

Kommu nstyrelsen protokol I 2021-06-01

s 134

Yttrande över hemställan om samgående av förbund
Trollhättan, Lilla Edet o Grästorp samt Vänersborg och
Mellerud
Dnr KS 20211103

Sammanfattning
Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsftirbundet
Vänersborg/\4elleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsformedlingen,
Försiikringskassan samt fullmäktige lor Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad,

Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att fatta besluta om ett framtida samgående av de båda ftirbunden från och
med 1 januai2022.

SWOT-analyser har genomforts i respektive Samordningsftirbunds styrelse

Med ett större forbund firrns risken ftir ökad tröghet och att Lilla Edet som liten
kommun far minskat inflyande. Ett större lorbund medfor dock fler möjliga
kompetenser, resurser och olika insatser och blir mindre sårbart. Dessa ördelar bedöms
uppväga riskema.

Socialnämnden beslutade 202I-04-2I att foreslå komrnunstyrelsen att ställa sig positiv
till ett samgående.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 202 1 -05-1 8
'ljänsteskrivelse datemd 2A21 -04-26
Remiss från kommunstyrelsen
Miruresanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Hemställan till medlemmarna i Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inget i forslaget som säger att ett sammangående skulle innebära någon
negativ ekonomisk konsekvens for Lilla Edets kommuns del.

Sociala konsekvenser
Det finns inget i forslaget som talar for att ett sammangående skulle innebdra några
negativa sociala konsekvenser.
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LILLA EDETS

KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll 2921'06'01

Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets örslag.

Beslut
Kommunsqnelsen ställer sig positiv till ett sammangående av de två

s amordningsfiirbunden.

Beslutet expedieras till
Samordningsforbundet
Socialniimnden
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202t-06-23

sida
I

5 78 Dnr KS 202Ut48

Förfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmåktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsfrirbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2AZl-t2-31.

2. återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram
ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan
inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande mm, kan finnas för Melleruds kommun I en framtagen verksamhetsplan
november 2022.

b, Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det år för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp.

c. Redovisning sker till kommunfullmäktige i oKober 2021,

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta stiillning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, dår flera pader har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek,

Avgörande för valet är även hur Samordnings-förbundet Väst arbetar med och samverkar kring
innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte aft säkerställa
tillgänglighet fcir kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2A27, t 159, att återremiftera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen, Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25

maj2A2I.

Beslutsunderlag

r Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2027

r Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet VänersborglMellerud den

14 december 2020
. Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, S 159.
. Socialföwaltningens tjänsteskrivelse,

-åL(
Utd rags bestyrka ndeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄD ESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-06-23

sida
10

. Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, S 190'

. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, 5 134'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-31'

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Marianne Sand Wallin (S), Utf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige

beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet VånersborglMellerud upplöses 2021-12-31'

2. återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag

baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad samverkan

inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt

företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan

november 2022,

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare fclr Melleruds kommun

att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,

Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c. Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021.

Beslutsgång I
Ordföranden frågar först på i kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att
kommu nfullmäktige bifaller detta.

Beslutsgång 2

Ordföranden frågar därefter på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om

ärendet ska återemitteras vad gäller punkt 2. Ordföranden finner att ärendet i denna del ska

återremitteras,

Beslutet skickas till
Samordningsförbu ndet Vånersborg/Mellerud
Kommunstyrelsen

&-
,/'1 /t

t:tfr'
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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m Grästorps kommun

sAM MANTRÄoespRoroKo LL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-04-14

Diarienummer KS 202017 21s 103

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelserr ställer sig positiv till att Samordningsforbundet Trollhättan. Lilla Edet och

Grästorp går samman med Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, och bildar ett nytt

samordningsörbund.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna for Samordningsforbundet Trollhättan,Lllla Edet och Grästorp samt

Samordningsörbundet Vänersborg och Mellerud hemställer till sina medlemmar

Arbetsformedlingen, Försåikringskassan samt fullmäktige for Västra Götalandsregionen,

Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds

kommun om att ta ställning till samt att fattabeslut i ftäga om ett framtida samgående av de båda

fijrbunden. Utgångspunkten är att Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

utökas samt att Samordningsforbundet Våinersborg och Mellerud upplöses.

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och till
att bilda ett nytt fiirbund från och med2022-01-01 så kommer underlag fiir beslut i fräga om ny
forbundsordning, hantering av de egna kvarvatande kapitalen samt fiirslag om verksamhetens

irrriktning och budget från och med2022-01-01 att översändas for beslut i respektive region och

kommuners fu llmiiktige s amt hos Arbetsformedlingen o ch Försiikringskass an.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Henrställan till medlemmarna i Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt

i Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud

Beslutet ska skickas till

Förbundschef Ann Kickeus

Socialchef

Justerare Utdragsbestyrkande
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Samordningsförbundet Södra Vänern - förslag till heslut

Förbundsordning

Samordningsförbundet Södra Vänern nedan kallat förbundet har inrättats med stöd av lagen
(2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region.

1 $ Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Vänern. Organisationsnummer är
222 AAO - 1719.

2 $ Förbundets säte
Förbundets säte är Trollhåttans kommun

3 $ Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsreg-
ionen samt Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps
kommun.

4 $ Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom medlemskommunernas geografiska område svara för en

finansiellsamordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkrings-
kassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en ef-
fektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insat-
ser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.

5 $ Styrelsen
Förbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 6 ersättare.

Varje förbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Ersåttare har närvaro- och
yttranderätt. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser
vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Kommunerna utser var sin ledamot där Troll-
hättans Stad och Vänersborgs kommun växlar lika om att inneha den ordinarie platsen i sty-
relsen. Lilla Edets kommun och Grästorps kommun är alltid ersättare.

Vänersborgs kommun utser en ledamot för tiden den '1 januari och fram till och med den 31

mars 2023. Därefter väljs ledamöter och ersåttare för fyra år räknat från och med den 1 april

året efter det år då val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser
bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslu-
tar.

6 $ Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av alla av ledamöterna är närvarande. Vid lika rös-
tetal har ordförande utslagsrost. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att:
. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
. stödjasamverkan mellan samverkansparterna,

1
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finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser,

besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas,

svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt

upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller

vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande

av tjänster för enskilda.

7 $ Fersonal
Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt sty-

relsens anvisningar.

8 $ lnitiativrätt
Medlem iförbundet har rätt att väcka ett ärende iförbundsstyrelsen enligt respektive huvud-

mans beslutsordning.

9 $ Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen

av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse

Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som be-

hövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.

'10 $ Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets

officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.

11 $ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel iförbundets tillgångar och skulder iförhållande till

vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,

Västra Götalandsregionen med en fiärdedel samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla

Edet och Grästorp gemensamt med en fjärdedel.

12 $ Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten

och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skall också årligen i sam-

band med bokslutet redovisa verksamhetens utfallför medlemmarna.

Förbundet får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvan-

liga krediter för verksamheten.

13 $ Budget och verksamhetsPlan
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för

de nästkommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en precise-

rad årsbudget. Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Arsbudgeten skall

också åtföljas av målför verksamheten.
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Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalen-

derår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budge-

ten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att för-

bundet bildas.

{4 $ Revisorer och revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en

revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

ska utses en gemensam revisor. Kommunerna ska utse en gemensam revisor och Västra

Götalandsregionen ska utse en revisor.

Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 $ Finsaml. Mandattiden för revi-

sorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 $ i denna förbundsordning. Mandattid

for statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 $

i Finsaml.

15 S Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningen är tre

år.

Vid en medlems utträde, upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavan-

den regleras enligt 11 g i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala

sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutats enligt $ 16 i

denna förbundsordning.

16 $ Likvidation och uPPlösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera

medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan

huvudmännen.

När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska

kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 $ i denna förbundsordning. Förbundssty-

relsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning.

Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet

som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande till-

gångar. Till berättelsen skall bifogas redovisningshandlingarför hela likvidationen. Förbundet

är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits medlemmar-

na.

17 $ Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige
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18 $ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare

och revisorer ska följa Västra Götalandsregionens principer. För den revisor som Försäk-

ringskassan/Arbetsförmedlingen utser, betalas ersättning i särskild ordning.

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månadsersätt-

ning för heltidsarvoderat kommunalråd.

19 $ Arkirrtillsyn
Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet full-

gör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).

20 $ Förbundets bildande
Förbundet bildades den 1 januari 2009 och har därefter ombildats från den 1 ianuari 2022

21 $ Ändringar iförbundsordningen
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

4
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp

Samordningsförbundet har inrättats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell

samordning av rehabiliteringsinsatser.

1S

Förbundets namn

Förbundets namn är Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

2S

Förbundets säte

Förbundets säte är Trollhättan

3S

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäk-

ringskassan samt Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

4S

Förbundets ändamål

Förbundets ändamål är att inom Trollhättans, Lilla Edets och Grästorps geografiska

område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan För-

säkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna i

1
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syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resur-

serna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den en-

skilde skall uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga att utfora förvärvsarbete.

5S

Styrelsen

Förbundet skall ledas av en styrelse.

Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 5 ersättare. Varje samverkande part utser

vardera en ledamot och/eller en ersättare. Trollhättans Stad utser ledamot och Lilla

Edets kommun samt Grästorps kommun utser vardera en ersättare. Bland kommu-

nernas ersättare utses en första respektive andre ersättare och växlar mellan dem.

Ersättare har närvaro och yttranderätt.

Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt
rullande schema för den tid som styrelsen bestämmer.

Ersättare för tiden från och med den 1 januari 2009 och till och med 31 mars 2011

väljs av Lilla Edets kommun och Grästorps kommun. Härefter väljs ledamöter och

ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att allmänna val har

ägt rum.

6S

Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ord-

förande utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
stödja samverkan mellan samverkansparterna,
finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabi-

literingsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin formåga

att utföra förvärvsarbete och som ligger inom de samverkande parternas sam-

lade ansvarsområde,
besluta på vilket sätt medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas,
svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.
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Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande
av tjänster för enskilda.

Förbundet får inte svara for offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskil-
da.

7S

Personal

Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman, som har att leda arbetet inom
förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8S

lnitiativrätt

Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende iförbundsstyrelsen.

es

Samråd

Styrelsen skall se till att informera medlemmarna innan sådana beslut iverksamhe-
ten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

10s

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på med-
lemskommunernas officiella anslagstavlor.

11 S

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhål-
lande till vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
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Medlemmarna skall täcka de kostnader för förbundets verksamhet som inte täcks på

annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna skall därvid vara sådana att Försäk-

ringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärde-

del samt kommunerna gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas inbördes andel

baseras på invånarantal den 3'l december året närmast föregående årsskifte.

12S

Styrning och insyn

Förbu ndsstyrelsen skall u pprätta delårsrapporter med helårsprognos för verksam he-

ten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skallockså årligen

till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för

verksamheten.

13S

Budget och verksamhetsPlan

Förbunclsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och

ekonomi för de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upp-

rätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överfors till nästkomman-

de verksamhetsår. Arsbudgeten skall också åtföljas av målför verksamheten.

Arsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före bud-

getåret (kalenderår). Förbundsstyrelsen skalldessförinnan samråda med förbunds-

medlemmarna om budgetramarna.

14S

Revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

av en revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbets-

formedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i

övrigt i enligt med bestämmelserna 25 S i lagen (SFS 2003121A) om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser.

Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 $ i denna

förbundsordning.
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För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. För-

säkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen

från tid till annan avser.

Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 S i lagen (2003:2010) om finansiell sam-

ordning av rehabiliteringsinsatser.

15S

Utträde

En forbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningen

är därvidlag tre år.

Vid utträde skall medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras ienlighet

med vad som sägs i 11 S i denna förbundsordning.

16S

Likvidation och uPPlösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om en eller flera

medlemmar utträder ur förbundet.

När forbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras' Här-

efter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 S denna förbundsord-

ning. Förbu ndsstyrelsen svarar för likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin för-

valtning. Detta sker genom framläggandet av en förvaltningsberättelse över likvida-

tionen i sin helhet med redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom

och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skallfogas redovisnings-

handlingar för hela likvidationen.

När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar delgivits medlemmarna är

forbundet upplöst.

17S

Tvister

Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk dom-
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18S

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter,
ersättare och revisorer skall i tillämpliga fall folja Trollhättans Stads principer. Den
revisor som utses av Försåkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans be-
stämmelser.

Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månads-
ersåttn i ng för heltidsarvoderat kommu nalråd.

Arvode till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelserna i 25 S lagen

QA03:2010) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbun-
det.

1es

Arkivtillsyn

Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt ar-
kivlagen (1990:72) åvilar kommunstyrelsen i Trollhättans Stad.

20s

Förbundets bildande

Andringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

b
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VANERSBORG/MELLERUD

Version 2O1O-1O-29

Förbundsordning för samordningsför hundet Vän ersborg/Mellerud

Samordningsör'bundet VänersborglMellerud har inrättats från och med den 1 rnars 2006 rned

stöd av lagen (2003: l2l0) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

1$

Förbundets namn

Förbuldets namn är Samordningsörbgndet VänersborgÄt1ellerud.

2$
Förbundets säte

För'bundets säte är Vänerborg.

3S

Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar är Västra Götalandregionen, Arbetsformedlingen, Försäkringskassan

samt Vänersborgs kommun och Melleruds kommun'

4S

Förbundets ändamål

Förbundets ändamålär att inom kommunerna Vänersborgs och Melleruds geografiska område

svara ftlr en finansiell samordning inorn rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,

Arbetsörmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunen/ema i syfte att underlätta och

uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas for samordnade

UåäOmnlngar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller forbättra sin ft)rmåga att

utftira forvärvsarbete.

s$
Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse.

Styrelsen ska bestå av fura ledamöter och Srra ersättare. Va{e samverkande part utser vardera

en ledamot och en ersättare. Värersborgs kornmun utser en ordinarie ledamot medan

Melleruds kommun utser en ersättare'

Ersättare har närvaro- och yttranderätt.
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Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordforande och en vice ordfomnde ör den tid som
styrelsen bestämmer.

Ledamöter och ersättale väljs for fyra år'räknat fi'ån och med den I januari året efter det då
val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

6S
Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt

Styrelsel är beslutsör när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordfiirande
utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att
- besluta om mål och riktlinjer ör den finansiella samordningen,
- stödj a samverkan mell an samver*ansparterna,
- finatrsiem insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsirrsatser
vilka syftar till att individen uppnår eller fiirbättrar sin formåga att utfora örvärvsarbete och
som ligger inom de samverkande partemas samlade ansvarsområde,
- besluta på vilket sätt de medel som står till forfogande fiir flnansiell samordning ska
användas,
- svara for uppfoljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema sarnt
- upprätta budget och årsredovisning ör den finansiella samordningen

Förbundet får inte besluta i frågor om fiirmåner eller rättigheter for enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av
tjänster avsedda for enskilda.

Förbundet får inte svara för offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

Fersonal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjånsteman, som har att leda arbetet inom forbundet enligt
styrelsens anvisningar samt ansvara for att ärenden är beredda infiir styrelsebeslut.

8$
Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt attvdcka ett ärende i örbundsstyrelsen.

Samråd

Stytelsen ska se till att medlemmarn a ffu ta stållning innan sådana beslut i verksamheten sorn
är av principiell beskaffenhet eller annats av störe vikt fattas.

7$

e$
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10$
Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell

anslagstavla hoJ Västla Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Melleruds kommun'

11$
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader.

Medlernmarna har vid varje tidpunkt andel i forbundets tillgångar och skulder i ör'hållande

till vad man tillskjutit for att täcka kostnaderna.

Medlemmama ska täcka de kostnader for forbundets verksamhet som inte täcks på annat sätt.

Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,

Västra Göialandsregionen med en fiärdedel samt Vänersborgs kommun och Melleruds

kommun med en {ärdedel.

12$
Sfyrning och insYn

För.bundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos ftir verksamheten och

ekonomin sorn tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till medlemmama

i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå borgen.

Förbundet far inte heller sätta sig i skuld utöver rrär det gäller sedvanliga krediter for

verksamheten.

13$
Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan ör forbundets verksamhet och ekonomi for de

nästfloljagdä tt" å..n. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad

årsbudget. över- respektive underskott överfors till nästa verksamhetsår. Ärsbudgeten ska

också åtöljas av mål för verksamheten'

Årsbudgeten fastställs av folbundsstyrelsen senast den 30 november året öre budgetåret

(kalendirår) Förbundsstyrelsen ska dessforinnan samråda med lorbundsrnedlemmarna om

budgeterr.

Revision
14$

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens fiirvaltning ska granskas av en

revisor för varje fijrbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsformedlingefl
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ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med
bestämmelsernai25 $ lagen (2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliterings-
insatser.

Mandattiden ftir revisorer är densarnma som lor styrelseledamöter enligt 5 $ i derura
ftirbundsordning.

För revisor som Försäkringskassan utser fims inte någon fastställd mandattid. Försäkrings-
kassan forotdnar revisor efter upphandling for den tid som ripphandiingen fi'ån tid till annan
avsef.

Vid revision tillämpas bestämmelsema i 26 $ i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

Is$
Utträde

En forbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utkäda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år

Vid utträde ska medlemmanlas ekonorniska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 1 1 $ i denna forbundsordning.

16$
Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera
medlemmar utträder ur forbundet.

När forbundet trätt i likvidation ska skulderna betaias och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar ftirdelas enligt principerna i I 1 $ i denna förbundsordning.
Förbundsstyrelsen svarar for likvidationen.

När sfyrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slukedovisning för sin fiirvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en fiirvalbringsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, forsäljning av egendom och skiftet av dårefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.

När örvaltningsberättelsen och redovisningshandlingama delgivits medlemmarna är
örbundet upplöst.

175
Tvister

Tvister mellan örbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
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18S

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordörande, vice ordforande, övriga styrelseledamöter, ersättare

och revisorer ska i tillämpliga fall folja Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som

utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.

Ordftjlande och vice ordförande i forbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fast

månadsersättning fiir helti ds ar voderat regioru'åd.

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudtegein i bestämmelsen i 25 $ lagen (2003

1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av fiirbundet.

1e$
Arkivtillsyn

Ansvaret for tillsynen av att forbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)

åvilar kommunarkivet i Vänersborgs kommun.

20$
Ändrin gar i förbundsordningen

Ändringar i ftlrbundsordningen ska fastställas av {örbundets medlemmar
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Trollhättan mars 2021

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet VänersborglMelleruds hemställer till sina medlemmar Arbets-

förmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhät-

tans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds

kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av

de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare stöllningstagande och aktuello forum för dialoger:

2015 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen myn-

nade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområ-

dena. Vid det årliga medlemsmötet 2017 framfördes från medlemmarna att de såg det posi-

tivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits ge-

mensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt

samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det ge-

mensamt ESF projektet ALL-IN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsför-

bundet eÅOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.

Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT

analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.

Fördelar sam ses med ett gemensamt förbund ör till exempel:

,/ Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sår-

bart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
./ lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden

r' Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl

som de professionella
,/ En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan
,/ Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samar-

betsarenor
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Nackdelar sam ses med ett gemensamt förbund ör t.ex.:

,/ Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
,/ Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
r' Ökad tröghet
,/ De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget
,/ Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt

Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så

delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet VänersborglMellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta

förtiden den l juli 2O2O och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen be-

står av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt

kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att

kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå

iförbundet. Se även bifogat protokollfrån den 2 juni2O2O.

Styrelsen för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud har vid styrelsemöte den 14 de-

cember 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den I januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca L0 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samtVästra Götalandsregionen stårförvardera 25Yovardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del

utgår från invånarantal per kommun.

Förutsättningar för ott gö vidore i sammanslogningsprocess:

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och

tillatt bilda ett nyttförbund från och med den 1januari2O22 så kommer underlagför beslut

i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
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verksamhetens inriktning och budget från och med den l januari 2022 att översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och För-

säkringskassan.

Svar angående ställningstagande till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom an n.kicketls @trollh atta n.se

För presidierna

Monica Hansson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Linda Jansson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Bilaeor till hemställan

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2 juni 2020, $ 36 de-

lad förbundsadministration för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den 14 december 2O2O,9106 Viljerikt-

ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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Minnesanteckningar medlemssamråd den L2 april 202L

Sarnordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Mötet hålls som teamsmöte mellan klockan 10.00 och 12.00. Kallade till mötet är förbundsstyrelser och

utsedda medlemsrepresentanter. Alla medlemsorganisationer är representerade vid dagens möte.

Närvarande från styrelser

Sofia Lantz

Linda Biltmark

Anders Paulsson

Linda Jansson

Margareta Fredriksson

Monica Hanson

Dan Nyberg

Zara Blidevik

Daniel Jensen

Thomas Johansson

Medlemsrepresentanter

Louise Samuelsson

Anna Johansson

Maria Nilsson

Elisabeth Rahmberg Johansson

Paul Åkerlund

Benny Augustsson

Julia Färjhage

Morgan Andersson

Kent Larsson

Förbundskansliet

Martin Jansson

Ann Kickeus

Försäkringskassan

Försä kri ngskassa n

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Trollhättan Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Grästorps kommun

Försä kri ngskassan

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Grästorp kommun

verksamhetsutveckla re

förbundschef

Välkomna till samrådsmöte

Monica Hanson och Linda Janson, ordföranden i samordningsförbunden 2O2A och även 2021, hälsar alla

välkomna till dagens samråd som kommer inriktas mot redovisning av de båda förbundens verksamheter

och resultat 2020 samt information och dialog kring arbetet som pågår om att föreslå till medlemmarna

att de båda förbunden går samman.

Redovisning 2O20 ärs verksamhet och resultat

Ann Kickeus, förbundschef, redovisar 2O20 ärs verksamhet och resultat för Samordningsförbundet Troll-

hättan, Lilla Edet, Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud. Power Point medföljer min-

nesanteckningarna som bilaga. Årsredovisningen är utsänd till medlemmarna med önskan om svar om

ansvarsfrihet.
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lnformation om presidiernas arbete inför ett eventuellt framtida samgående

Monica Hanson och Linda Jansson berättar om det arbete som pågår om att förbereda för ett förslag till
medlemmarna angående att de båda förbunden sammangår. Arbetsplanen är att om alla medlemmar
ställer sig positiva så skulle ett samgående kunna ske den l januari 2022.

SWOT analyser har under förberedelsedelen genomförts och det eventuella samgåendet har diskuterats i

förbundens båda styrelser. Båda förbunden har beslutat om att arbeta för en viljeinriktning om framtida

samgående. Presidierna för de båda förbunden har träffats regelbundet för att diskutera tillvägagångsätt
samt för att förbereda för medlemssamråd.

En hemställan angående hur medlemmarna ställer sig till ett samgående är utsänd till samtliga medlem-
mar och svar önskas tillbaka senast den 1juni.

Planerat är att förslag till ny förbundsordning och avsiktsförklaring skickas ut direkt efter det att medlem-
marnas svarat på den hemställan som är utsänd till samtliga medlemmar. Beslut är efterfrågat till senast

den 1juni.

Budgeten förväntas vid ett samgående att omfatta ca 9,4 mkr. Beloppet har efterfrågats av Försäkrings-

kassans Arne Rydbäck som medverkar vid förberedelserna om statligt medlemsbidrag till förbunden.

Medlemmarnas ställningstagande:

Västra Götalandsregionen uppger att de ställer sig positiva till ett samgående.

Arbetsförmedlingen är positiv till samgående och ser att det blir ett mer effektivt Samordningsförbund
och ser att det finns fler samordningseffekter. Svar har inkommit till förbundet.

Försäkringskassan är positiv till ett samgående. Ser en tydlig trend i att fler Samordningsförbund slås

ihop.

Grästorps kommun är positiva till samgående och ser att det blir mer effektivt.

Trollhättan Stad uppger att de kommer ställa sig positiva att arbeta vidare för ett samgående.

Vänersborgs kommun är positiva till samgående även om det ej är formellt behandlat och beslutat. Dan

Nyberg uppger att han på sikt serflervinster med ett ännu större förbund än nuvarande två. Benny po-

ängterade att det är viktigt att organisationen blir effektiv samt har en fråga hur hemställan gått ut.

lilla Edets kommun ser positivt på samgående även om det ej är formellt behandlat och beslutat.

Melleruds kommun meddelar att de vill samverka men att det än inte är något klart. Förhoppningsvis blir
de klara innan den 1" juni.

övriga frågor

Utskicka av hemställan ska kollas upp så att den formellt gått ut till myndigheternas officiella
postlådor.

lnga övriga frågor men en uppmaning om att förslag på namn på förbundet gärna tas emot.

Bilaga: Power Point presentation årsredovisningar 2OZA för förbunden

Anteckningor: Martin Jansson och Ann Kickeus

228



Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Morgan Andersson, Mellerud Kommun hälsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna

gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud

Deltagande är medlemsrepresentanter samt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Säffle och Årjäng. En kort

presentationsrunda genomförs och dagordningen presenteras

Dagordning:

Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Erfarenheter samgående av förbund

Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling

Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2019 - verksamhet och ekonomi

Förbundcheferna presenterar 2OI9 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin

helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund

Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden

befinner sig i en annan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i

augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med

SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre

förbunden emellan enades man om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid

dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde

samt sammanfattar de analyser som genomförts.

VÄNERSBORG/MELLERUD, SWOT

Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordningsförbund samt

att utgå från för vem perspektivet

Styrkor

Ta del av fler resurser, större kunskapsbank,

kompetensutveckling, mer muskler

Mindre sårbart

Mer resurseffektiva, starkare ekonomi

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

medborgare och professionella

öppenhet i takten, vid vilja att växa

Möjligheter

Bättre kompetensutveckling

Stabilare organisation

Bättre för medborgaren

Hitta en effektiv arbetsorganisation

Finns erfarenheter att tillgå om resan

Svagheter

Geografiska avstånd

lnlärningsprocess kommunikation

Tröghet - för stor beredningsgrupp /styrelse

Hot

Minskat ad ministrativt statligt bidrag

Delaktighetsutmaninga r

Tappa det nära perspektivet
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gÅo-EsÄ, swor

Styrelsen i BÅD-ESÄ har utfört SWOT iflera steg då det pågår diskussioner om utökat

samarbete/sammanslagning både med Arvika/Eda och Fyrbodal.

TROLLHÄTTAN, LILIA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

Styrka

ökade resurser i relation till framtida utveckling med

minskade medel. Styrka att kunna ha medel för
insatser och en verkställande tjänsteperson.

Tydlighet: Organisationen blir greppbar och starkare

med bibehållen tjänsteperson på heltid.

Säkerställande av personal

Nyttjande av personal över gränserna

Kvalitö i ledning och styrning från en stark styrelse

och en tydlig förbundschefsroll

Fler insatser för individerna

Ha dubbla nätverk, "ta det bästa från grannarna"

Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

Möjligheter

Hållbara insatser

Hållbar utveckling

Sta rkare ma rknadsföring

Mer effekt ut utav medlen

Dra lärdomar av att bibehålia länsgränser,

projekt med externa medel utifrån två regioner

kan ta del av framgångsfaktorer

Svagheter

Två eller flera fbc nätverk, splittrande?

ökad adm externa medel ex ESF - Merarbete vid

ansökan externa medel, länsgränsen innebär

ansökan på två olika ställen

Två regionerltvå statliga org

Otydlig styrning beroende på

styrelsesammansättningen.

Ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid

att bygga upp "nya" kontaktvägar, veta vilka vägar

man ska gå

Hot

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för
individer att resa.

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort
hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring

tappas bort.

Två regioner/två statliga org "splittrat"
Otydlig styrning

Minskat inflytande fr mindre kommuner

Stvrkor:

Använda hela geografiska området

Personal och deltagare över kommungränser

Vara mer anonym som deltagare

Större organisation "muskler" resurser kompetens

Stark organisation

Mindre sårbarhet

Möilieheter:

Större utbud och möjligheter

Vara i ett större sammanhang

Mera resurser till större satsningar

Bättre för medborgaren

Lika förutsättningar för samverkan

Får till sig pärlor

Svaqheter:

Centraliserade aktiviteter

Säkerställandet av inflytandet lokalt hotas

ökad tröghet

Hot:

Riskerar steg {flera) tillbaka i samverkansarbetet

Tappar organisatione r / parter

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

Minskat inflytande från mindre kommuner och

kommu nkollektivet

Större orga nisationer blir otydligt
Olika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund

Representant från Tanum kommun och Försäkringskassan delar sina erfarenheter av samgående

mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst. Fördelar som lyftes fram var

upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försämring gentemot enskild individ,

förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar

kom m unerna på posterna ordförande/vice ordförande.

lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacitet för att ex söka ESF

medel.

lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och

öka förmågan och möjligheterna att samverka. Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av

Västra 6ötalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från

Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling

Trollhättans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa

distans till medborgarna och den enskilda individen. Risk att kommunerna endast får en representant

i styrelsen. Större är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus. Viktigt att

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland annat utifrån Samordningsförbundet

Trollhättanllilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och

starkare.

Lilla Edets kommun ställer sig frågande till varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det

bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte

är förbundens huvudsakliga uppgift.

Säffle kommun uppger att de även har samverkan på andra håll och de önskarveta hur

diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektiva insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och

svagheterna som framkommit och väga de mot varandra.

Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om

samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta

diskussionerna på medlemssamrådet.

Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls i april202t.

Avslut

Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan

återföra information till medlemsrepresentanterna.

Minnesanteckningar av

Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:

M ed le msre p re se nta nte r
PaulÅkerlund

Julia Färjhage

Morgan Andersson

Annelie Guilotte

Martin Carling

Dag Rogne

Lotta Robertsson Haren

Mirzal Celhasic

Silvija Mehrstam

Maria Nilsson

Arne Rydbäck

Trollhättans Stad

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Vänersborgs kommun

Dals-Eds kommun

Säffle kommun

Åmåls kommun

AF Värmland

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen

Försäkrlngskassa n

digitalt

flera förbund

flera förbund

digitalt

flera förbund

flera förbund

flera förbund

Styrelse Trollhtittan, Lilla Edet och Gröstorp

Monica Hanson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Margareta Fredriksson Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Thomas Johansson Grästorps kommun

Zara Blidevik Lilla Edets kommun

Linda Biltmark Försäkringskassan

Sty re I se Vö ne rsborg/ M e I I e ru d

Dan Nyberg Vänersborgs kommun

Daniel Jensen Melleruds kommun

Joakim Sjöling VGR

Linda Jansson VGR

Sofia Lantz Försäkringskassan

Anna Andersson Försäkringskassan

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen
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Styrelsen eÅorsÅ
Anita Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxin

Anders Paulsson

Anna Andersson

Somt

Roger Wallentine

Elisabeth Rahmberg

Martin Jansson

Helene Olsson

Ann Kickeus

Dals Eds kommun

Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen

Försäkringskassa n

Tanums kommun

Västra Götalandsregionen

ve rksa m hetsutveckla re

förbundschef

förbundschef
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PROTOKOLL FRÄN EXTTA iNSAtt STYRELSEMöTE SAMORDNINGSFÖRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2A20.06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: Stadshuset i Trollhåttans Stad

Närvarande vid styrelsemötet:

Tj änstgörande ledam öter
Monica Hanson
Sofia Lantz
Almasa ldrizovic

Trollhättans Stad
Försåkringskassan
Arbetsförmedlingen

Grästorps kommun
Lilla Edets kommun

förbundschef/se kreterare

Ersättare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

Ovriga
Ann Kickeus

deltar via Skype

deltar via Skype
deltar via Skype

$ 33 Fastställande av dagordning

Ordförande hålsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkänns, Marga-
reta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgonen meddelat förhinder, Båda har
meddelat att man positivt ställer sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet

$ 34 Val av justerare

Tilljusterare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försåkringskassan

$ 35 Föregående mötesprotokollfrån den {7 mars 2020

Protokollet från föregående möte gås igenom och läggs därefter till handlingarna.

$ 36 Förfråga angående köp av administrativa tjänster inkommen från Samordnings-
förbundet Vänersborg och Mellerud

Samordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp samt Vänersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjånster för förbundsledning under resterande äret2020. Anledning är att de-
ras förbundschef slutar sin tjänst och forbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 mai och presidiet ett möte
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den 9 juni. Förbundschef och forbundets ekonom har åven fått ta ställning till att utöver på-
gående arbetsuppgifter administrera ytterligare ett till samordningsförbund.

Efter presidiediskussioner anser presidiet att det inte är möjligt att kortsiktigt låna ut kansli-
personal som efterfrågas. Främst ses att det blir en ökad arbetsbelastning med till exempel
två redovisningssystem för ekonomi och dubbell av styrelsemöten, beredningsgruppsmö-
ten och uppföljningar av verksamhet i två förbudsområden. Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som efterfrågas diskuteras att det bör tillsättas ny resurs i form av processle-
dare/utvecklingsledare som arbetar med insatserna i båda forbundens områden. Presidiet
slutsats är att om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas om på längre
sikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medlem-
marna av förbunden kommer överens om detta.

Risker som ses för det egna förbundet är att det blir knappt om personella resurser för en
tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalit6n i det pågående arbe-
tet kan komma att påverkas. Det blir också dubbelarbete av mycket.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp beslutar:

att ställa sig positiva till att avsätta en halvtidsresurs, främst forbundschef och
ekonom, för den administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vånersborg
och Mellerud. Arbetet leds och utgår från kansliet i Trollhättan

att om ett avtal upprätts så ska även en heltidstjånst som processledare/ut-
vecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast

att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas for ett år och då med mojlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd

att styrelserna gör ett gemensamt års hjulför utvecklingsarbete under 2021

g 37 Övriga frågor

För dagen inga övriga frågor,

$ 38 Nästa möte den 24 september

Nästa möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen
delta för att bl.a, diskutera kommande verksamhetsårs aktiviteter. lnbjuden år även data-
skyddsombudet Klas Nilsson samt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl.

$ 39 Mötet avslutas

Ordforande tackar for dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar. Mötet avlutas.

Kickeus, rare Justeras

I vL,

Monica Hanson rande
Protokollfinns www. softleq. se samt www. samverkanvg. se
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
vÄNERSBoRG/MELLERUD

Plats och tid

Beslutande

Övriga närvarande via skype

Ersåttare

Tjänslemän

Persona lföretråda re

Ovriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Justerande

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2020-06-22

Nr1
sida

1(3)

Samordningsfdrbundets kansli den 22:e juni 2020, klockan t0:00-
72:AA

Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz
Linda Jansson

Daniel Jensen
Joakim Sjöling

Linda Säterstam

Anders Paulsson

Samordnin rbundets kansli 22

nda Såterstam

I

, ; .*;;;1'.';'.-,{ :;:: : ;:.t..
Linda Jansson

Anders Paulsson

(Arbetsförmed lingen)
(Kommunerna)
(Försåkringskassan)
(Västra Götalandsreg ionen)

(Kommunerna)
(Västra Götalandsreg ionen)

(Förbundschef)

(Arbetsförmedlingen)

juni 2020

Paragrafer 60-64

ANSLAG/BEVTS
Protokollet år justerat-. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Proto ko I I et f i n n s o cks å på W W-urSAlurerkalr_yS,_se

Samordni ngsförbu ndet Vänersborg/Mel lerudOrgan

Sammantrådesdatum 2020-06-22

Datum för anslags uppsättande 2A20-46-22

Förvaringspl

Underskrift

ats för protokollet Sam u

Datum för anslags nedtagande 2O2O-A7-21

kontor, Vånersborg

Linda m

Utdra gsbestyrka nde
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBoRG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKO LL
Sammantrådesdätum
2020-o6-22

slda

2

s60
öspna n4q,.av-möte och faststä lla4"Ce av dao oqd ninq
Ordförande öppnar mötet

Beslut
Styrelsen fastställer foreslagen dagordning.

s6r
Val av iusterare
styrelsen utser Anders Paulsson tilljusterare för dagens sammanträde

s62
Föregående möteqprotokol I

Styrelsen har tagit del av föregående mötesprotokoll inför mötet.

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna foregående mötesprotokoll och lägga det till
handlingarna.

S 63 Dnr 2020.015.001
$e,lnma n slag n inqs rrocess_
Presidiet informerar om att det gemensamma presidiet bestående av presidierna för
samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud^ Trollhättan,- Lilla Edet och Grästorp
samt Bengtsfors, Åmå|, Dals Ed, säffle och Årjäng lyft frågan om sammanslagning
och alla tre forbundsstyrelser ställer sig positiva till ett större sammanhang. Alla
förbunden är noga^med att påpeka att de inte vet ivilken form och att proiessen
skall fä ta lid. Frågan om sarnmanslagning skall lyftas med medlemmarna på
medlemssamrådet den 20 oktober, De gemensamma presidierna kom lram till att
tills dess ska:
- Varje förbundsstyrelse gör en SWOT-analys infor medlemssamrådet som

presentcras för medlemma rnå
- Samordningsforbundet Trollhåttan, Lilla Edet och Gråstorp bjucer in

representanter från Samordningsforbundet i Skaraborg för att styrelsärna och
medlemmarna ska kunna ta del av deras sammanslagningsprocess

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

srgn Utd ragsbestyrka n de
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
202A-46-22

sida

3

S 64 Dnr 2020.019.001
Tillsättnins ev nv förbqndschef
Samordningsförbundspresidierna Vänersborg och Mellerud samt Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp hade ett Skype möte den 4 juni där Vänersborg och M:llerud
ställde frågan angående möjlighet att köpa administrativa tjänster för
förbundsledning från Samordningsforbund Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp under
resterande året 2020.
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp återkom
med följande svar den 15re juni:
- Att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ståller sig positiva

till att avsätta en halvtidsresurs, främst förbundschef och ekonom, för den
administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud,
Arbetet leds och utgår från kansliet i Trollhåttan

- att om ett avtal upprätts så ska även en heltidstjänst som
processledare/utvecklingsledare som arbetar över båda förbundens område
rekryteras snarast

- att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd

- att styrelserna gör ett gemensamt års hjul fcjr utvecklingsarbete under 2021

Beslut
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om köp av tjånst från
Samordningsförbundet Trollhåttan. Lilla Edet och Grästorp.
Styrelsen beslutar att ge ordförande delegation att skriva under avtale: med
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp.

srgn Utdragsbestyrka n de
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MELLERUDS KOMMUN FOREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen 202t-09-ot

ARENDE 19

Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) utbildning om hot och våld

Sammanfattning av ärendet

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) genomför en utbildning for kommunstyrelsen och
partiernas gruppledare för att stimulera till ett systematiskt förebyggande arbete mot hot och
hat samt för att stärka de föftroendevalda i deras demokratiska uppdrag.

Utbildningen syftar till att öka kunskaperna om hot och hat mot föftroendevalda och dess
konsekvenser.
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

Äneruor zr

Anmälan

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

Varje månad anmäler Kommunstyrelseförvaltningen handlingar som inkommit och
bedöms relevanta för kommunstyrelsen att få kännedom om,

o Finansiell rappott per 202I-07-3L. Dnr KS 2021/90.

. Information om mottagaren av Vänerstipendiet 202L. Dnr KS 2020/640.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nsty re lseförva ltn i n g en

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-09-01

ÄReruoe zz

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen diskuterar aktuella frågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-09-o1

ÄRrnoe zg

Rappofter

Förslag till beslut

Kommu nstyrelsen godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m
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