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• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Michael Melby (S)  
Val av ersättare för justerare – Ulf Rexefjord (SD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 7 september 2021, klockan 16.00 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Samgående av samordningsförbunden 

Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt 
Vänersborg/Mellerud  

Tanja Mattsson, kl. 08.35 3 

2  Ansökan om medlemskap i Samordnings-
förbundet Väst  
 

Tanja Mattsson 30 

3  Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i 
Melleruds kommun, revidering 
 

Anna Granlund, kl. 09.00 45 

4  Säkerhetsfrågor  
 
 

Anna Granlund 50 

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

Freddie Carlsson, kl. 09.45 
Maria Wagerland 

51 

6  Tillväxtfrågor 
 
 

Maria Wagerland 70 

7  Projekt Tvättmaskin Karolinerskolan, startbesked 
 
 

Martin Zetterström, kl. 10.15 
Magnus Olsson 
ARBETSMATERIAL 

71 
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8  Projekt Lyftning av fastighet på Magasinsgatan, 

startbesked 
 
 

Linda Hamrin, kl. 10.25 
Peter Mossberg 
Magnus Olsson 
ARBETSMATERIAL 

74 

9  Information kring arbete med ny VA-taxa med 
diskussion om fortsatt inriktning 
 

Anders Broberg, kl. 10.35 
Magnus Olsson 
Lena Francke 
Malin Ljungdahl, Tyréns AB 

77 

10  Samhällsbyggnadsfrågor  
 
 

Magnus Olsson  
Patrik Storm 
Filip Björndahl 
Peter Mossberg 

78 

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

Linnea Stockman, kl. 11.30 79 

12  Ansökan om kommunalt investeringsbidrag för 
installation av ljudanläggning och hörselslinga i 
PRO föreningslokal i Mellerud 

Dovile Bartuseviciute, kl. 11.45 91 

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

Karl-Olof Petersson 107 

14  Aktuella frågor 
 
 

 159 

15  Rapporter 
 
 

 160 

16  Verksamhetsbesök Fagerlidshemmet 
 
 

Linda Hamrin, kl. 14.00 
Peter Mossberg  
Pernilla Wall 
Lena Hansson 
Malin Rahm 
Ann-Charlotte Östlind 

161 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ARENDE 1 Dnr KS 2021/148

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.

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 202L, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud,

Förualtningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förvaltningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i

samordningsförbundet Väst överuäger. 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 juni202L, $ 78, framkom ett antal punkter
där förtydliganden önskas.

Komm u nfu llmä ktige besl uta r att återremittera (m inoritetsåterrem iss) ä rendet til I

kommunstyrelsenmed 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 verkamhetsplan 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

r 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
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
r Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, g 78.
o Kommu nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse/utred n i ng,
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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 202L, $ 78, framkom ett antal punkter
där föfidliganden önskas.

Kommunfullmäktige beslutar att återemittera (minoritetsåteremiss) ärendet till
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett besluBunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbeBmarknaQ ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöQ socialt företagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamheBplan 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 för Melleruds kommun att komma överens med
Vänercborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

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

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i n g en

Datum Diarienummer
202L-08-27 KS202rl14B

Telefon
0530-180 00

Webb
wrlul.mellerud.se

Sida

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se 4
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KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-08-27 KS202Llr4B

Sida

2 (B)

. 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. Utgångspunkten 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-
uwecklare 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 gjoft 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.

Möjli ga sa mverka nytor, ökade kompetensområden, sa mverka n i nom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företaga nde i nom ra men för respektive samordni ngsförbu nd

I återremissen från KF 5 78 och 79 202 framgär 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 Troll hätta n, Lilla Edet och Grästorp :

o All In (ESF-proleAt)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) 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:

o LltredningArbetsförmågeutredningar 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 studiebesö( 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 i dialog 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
exaK 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 för
kommuninvånarna.
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Evidensbaserad praktik

Den evidensbaserade modellen

Personens
situqtion somt
kontextuello

omstöndigheter

Professionell
expertls

Personens
erfarenhet och

onskemål

Att arbeta evidensbaserat

Evtdensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa
tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematsk användning av flera
kunskapskällor för beslut om insatser:

. den bästa tillgängliga kunskapen

. den professionelles expeftis

. berörda personens situation effarenhet och önskemå|.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och
lokala sammanhangel tillexempelvilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap".l

Ovanstående citat från Socialstyrelsen belyser svårigheten i att augöra om något har evrdens
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
frnns fortfarande inom det sociala området alltför få metoder som verkligen är tydligt
evidensbaserade vilket innebär att man i många fall snarare behöver göra bästa möy'iga
bedömning utifrån det bästa tillgängliga kunskapen som finns just nu. Det finns således
självklaft ingen evidens för att det skulle vara lättare eller suårare att samarbeta med wssa
kommuner än andra. Den samlade erfarenheten i förualtningen är dock när det gäller att få till
bra verksamhet genom ett samordningsförbund att det är uäldigt viktigt med lokal förankring

Böstq tillgöngligo
ku nsko p

1 Att arbeta evidensbaserat - SocialsUrelsen
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Datum Diarienummer
202t-08-27 KS202L|L4B
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(eftersom många individer som behöver den här typen av stöd inte vill resa till annan ort) och
att insatserna kan utformas flexibelt i dialog med respektive kommun (för att kunna möta det
individuella behovet) och som det ser ut idag gör förualtningen bedömningen att detta bäst kan
tillgodoses av samordningsförbundet Väst där pafterna har mer likartade förutsättningar.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund
Alternativ 1 - 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 202L-L2-3t, förbundens eget

befintliga kapital står kvar.
. Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-01-01.

Fördelar:

. 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

beredn ingsg ru pp/styrelse).

Verksamhet:

Ska även fortsatt 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:

r Budget ca 10 miljoner,
o Kostnad för Mellerud 175 tusen.
r Befolkningsantal LzB I52 invånare.
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Kom m u n styrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-08-27 KS202UL4B

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:

r Sårbart och begränsade ekonomiska förutsättningar
. Både Vänersborg och Mellerud ser fler fördelar kring att ingå i ett större

samordningsförbund.

Verksamhet:

e Hälsostöd i Mellerud
. ÄKA-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
r Socialt företagande
. 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
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-L2-3L,

Konsekvenser:

. Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2O22-0t-0L

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet ökad kompetens och mindre sårbarhet
o 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 n ingsg rupp/styrelse).

Sida

6 (B)
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-08-27 KS 2021/148

Sida

7 (8)

Verksamhet:

Alla kommuner ska ha tillgång till insatserna utifrån behov enligt förbundschefen .

r Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar i

Uddevalla,
. Rehabvägledare mobilt team (6 st).
o 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, Säffie, Ärjäng+
Mellerud

Mellerud beslutar att:

1, motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samordn i ngsförbundet Trol I hätta n, Lil la Edet och Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-12-3L.

Konsekvenser:

. Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0L-0I

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet ökad kompetens och mindre sårbarhet
o Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
o 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 ru pplstyrelse).

. Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

. En väg In Bengtsfors
o FINSAM teamet Åmål
o IndividsamverkanDals-Ed
. Samverkanskontoret Säffle
. Integrerad samverkan Ärjäng

Ekonomi:

r Budget ca 5,8 miljoner.
o Kostnad för Mellerud ca 180 tusen,
o Befolkningsantal 61 521invånare,

10
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelseförua ltn i n gen

Datum Diarienummer
202t-08-27 KS202L|14B

Tanja Mattsson
Socialchef
0s30-181 49
tanja.mattsson@mellerud,se

Sida

8 (B)

Beslutet skickas till
Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRADESP ROTO KO LL
Sammanträdesdatum
202L-06-23

sida
9

s78 Dnr KS 2021/L4B

Föfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan'
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-LZ-3L'

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 är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c. Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021.

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 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 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 att säkerställa

tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 202L, S 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

o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

14 december 2020
. Arbetsutskottets beslut 202I-05-04, 5 159'
. Socialförualtningens tjänsteskrivelse'

-åt'i>ryp{ Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
202L-O6-23

sida
10

o Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 190.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, S 134.

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-t2-3L.

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

Marianne Sand Wallin (S), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige

beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-L2-3I.

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
kommu nfullmäKige 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 Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTO KOIL
Sammanträdesdatum
2021-05-04

sida
16

5 159 Dnr KS 2021/I4B

Samgående av Samord n i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet besl uta r att

1. återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen'

2. redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202I'

Protokollsanteckning

Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförualtningen att presentera en

utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som finns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan definbras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.

Socia ldemokraternas motiv ka n form u leras :

. Den tJänsteskrivelse som presentera9 inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den

verksamhe9analys och ekonomiska analysen som bör ligga till grund 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 underbyggt, istället ftir ett allmänt
tyckande om Melleruds situation och ual kring Samordningsförbund i DalslanQ Väst (Uddeualla,

Bohustän) etter att fötja med vår tidigare samarbetspaftners val, där Vänersborg går till
Tro ll hä tta n, Grä storp.

. Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all vår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av tuå kommuners
socialfc)rualtningar tillsammans med Bengbfors, den påböryäde processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Soctäldemokrater 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
Socialförualtningen 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.

randes Utd ragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommu nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRÄOCSPNOTO KOLL
Sammanträdesdatum
202r-05-04

sida
t7

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
r 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 ingens verksam hetsutveckla re

Utdragsbestyrka nde
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lnqrid Enqqvist

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 hor haft ett medlemsamråd den 72 april och det lramkom att denno hemställan inte nått lram till samtliga
kommuner så jag gör ett nytt försök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud !

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 L 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 idder 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 ningsförbu ndet Troll hätta n, Lilla Edet och G rästorp
46183 Trollhättan
samt:
Sa mord ningsförbu ndet Vä nersborg/Me llerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461.83 Trollhättan

Besöksad ress: Öste rlå ng gatan 47 i Trol lhätta n

Telefon: 0520-496949

www.softleg.se
WWW.SAMV erka nvs.se
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SAMORDN I NGSFÖRBUN DET VÄN ERSBORG/M ELLERU D

PROTOKOLL
Extra etyrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

den {4 december 2A2A

Dag: Måndag den 14 december 2020
Tid: 16,00-18.00
Plats: Österlånggatan 47 i Trolfhåttan

Nårvarande fedamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

Ersättare:
Joakim $jöling
DanielJengen

(vGR)
(AF)
(Vänersborga kommun)
(FK)

(vGR)
(Melleruds kommun)

deltar via Sl<ype

deltar via $kype
deltar via telefon

Övriga:
Ann Kickeus, förbundschef

S {03 Faetställande av dagordning

Ordförande Linda Jansson hålsar välkommen till dagans möte och dagordningen som år ut-

ekickad godkänns rned tillägg tifl övrigt angående insatsen samordnaren till arbetsintegre-

rade sociala företag.

$ 104 Val av jueterara

Till justerare väljs Anders Paulgson, Arbetgförmedlingen,

$ f 05 Föregående mötesprotokollfrån den 27 novembet 2020

Protokollet som sånts ut med handlingarna gås igenom, slu{justeras och låggs dårefter till

handlingarna.

$ f 06 Viljeriktnlng samgåonde med camordnlngsförbundet Trollhåttan, Lllla Edet och

Grästorp

Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edat och Grästorp. Våners-

borgs kommun, Våstra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen oeh Försåkringskassan stål-

ler sig bakom viljeriktningen. Melleruds kommun kommer att inkomma med protokollsanteck-

ning,
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SAMoRDNTNGSFöRBU N DET vÄN rRssoRGlM ELLERU D

$ {07 Mötestider 2CI21 - förclag till beslut

Styrelsemöte 1 23/3 klockan 9.00

$tyrelsemöte 2 1214 klockan 9,00

Styrelsemöte 3 4/6 kfockan 9.00

Styrelsemöte 4 2Sl9 klockan 9,00

Styrelsemöte 5 17l1l klackan 9,00

$ 108 Övrlgafrägar

Förbundschef informerar angående att beredningsgruppen6 tjånsteman från Melleruds kom-

mun haft internannons ute angående en samordnare på halvtid för eamordning och stöd till

arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute. Få har evarat och i dagsläge

finne ingen aktuell kandidat, Förfrågan har gtäfits till Coompanion om de har en samordnings-

resure som ekulle kunna samordna uppdraget. Förslag finns om att Melleruds kommun gör

ett avtal om samordnafijånsten för 20?1. Ekonomiekt råcker de medel som aveatts till 40 0/o

tjånet. 400 tkr som skulle råcka för eamordnare och avtaf angående tJånster från ASF Re-

surs. Dat blir en lite annorlunda lösning men år det ok så jobbar vi vidare på detta. Mötet

tycker att fdrslaget år bra och förbundschef får i uppdraga att forteåtta planeringen,

Ordförende lnformerar angående att et presidiemöte inplaneras med de tre presidierna som

daltog vid mEdlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ {09 Näeta möte

Nåsta möte är ett extrainsatt styrelsemöte som håtls på Österlånggalan 47 i Trollhättan den

2313 klockan 16,00,

$ {10 Mötet avslutar

Ordföranda tacka för dagene möte och mötet avslutas.

Ann Kickeus, eekreterare

Linda Jansson, ordförande Anders Paulsson

Protokollet ansläs på www,samveknavq"se/Samordninosförbundet Vänersborg/Mellerud
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Ann Kickeus

Från:
Skickat:
Tith
Ämne:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>

den 14 december 2A2A $:51
Ann Kickeus
protokollsanteckning

HeJ Ann!

Här kommer min protokollsantecknlng,

Jag som ersåtlare för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundel Vånersborg/Mellerud vill framföra den

åsiktJag hade vld dagens möte. i första hand vllle vi få till ett halW års avtal tlll med nuvarande admlnlstration, I
andra hand ville vi stå kvar t våft förbund och inte fusionera med Trollhättan/Lllla Edet/Grästorp i dagslåget, Vl tror
att det år nödvändigt att rationalisera ån mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan. Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser det som högprloriterat att bli bårkraftigare kan Melleruds kommun komma att lnte ansluta till
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gängse sått I kommunstyrelsen och kommunfullmäktlge I

Mellerud,

Med vänlig hälsning
Danlel Jensen
Förtroendeväld
Melleruds kommun

www.mellerud.se

MELLERUDS
KOMMUN

Del hår mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte är säker på vem avsändaren år, eller om du inte våntar på en bifogad fil, så ska du
inte kllcka på länkar eller bifogade filer i mailet.
Om osäkerhet finns om detta mailet år säkert eller inte, vånligen vånd dig till iT-avdelningen på

telefon 0520 - 49 7912, eller www.7912.se

[Hr
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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 är medlemsrepresentänter sämt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp, Vånersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Såffle och Årjäng. En kort

presentatiönsrunda genomförs och dagordningen presenteräs

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 20tg - verksamhet och ekonomi

Förbundcheferna presenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonoml 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

SöFTLEG 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

semt sammanfattar de analyser som genomförts.

VÄNERSBORG/MEILERUD, SWOT

Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordningsförbund samt

ätt utgå från för vem perspektivet

Styrkar

Ta del av fler resurser, större kunskäpsbank,

kompetensutveckling, mer muskler

Mindre sårbart

Mer resurseffektiva, starkare ekonomi

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

medborgare och professionella

öppenhet i täkten, vid vilja ätt våxa

Möillgheter

Båttre kompetensutveckling

Stabilare organisation

Båttre för medborgaren

Hltta en effektiv ärbetsorganisation

Finns erfarenheter ått tillgå om resan

Svagheter

Geografiska avstånd

lnlärningsprocess kommunikation

Tröghet - för stor beredningsgrupp lstyrelse

Hot

Minskat administrativt statligt bidrag

DelaktighetsutmaninBar

Tappa det nära perspektivet
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sÄo-rsÄ, swor

Styrelsen i BÄD-ESÄ har utfört SWOT i flera steg då det pågår dlskussioner om ut6kät

samarbetefsammanslagni ng 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 medelför
insatser och en verkstållande tjänsteperson.

Tydllghet: Organisationen blir greppbar och starkare

med blbehållen tJänsteperson på heltid.

Säkerställande av personal

Nyttjande av personal över gränserna

Kvalitd i ledning och styrning från en stark styrelse

öch en tydliB förbundschefsroll

Fler insatser för lndividerna

Ha dubbla nåtverk, "ta det bästå från grannernä"

Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

Möjligheter

Hållbara insatser

Hållbar utveckling

Starkare marknadsföring

Mer effekt ut utäv medlen

Dra lärdomar av att bibehålla lånsgränser,

proJekt med externa medel utifrån två regioner

kan ta del avframgångsfaktorer

Svaghrter

Två eller flera fbc nätverk, splittrände?

ökad adm externå medel ex ESF - Merarbete vid

ansökan externe medel, länsgränsen innebär

ansökan på två olika stållen

Två regioner/två statli6a org

Otydlig styrning beroende på

styrelsesa rn mansättningen.

ökad tröghet större förbund, långre processer? Tid

ätt bygga 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 "hä koll" att inte lokal förankring

tappas bort.

Två regioner/två statliga org "splittrat"
Otydlig styrning

Minskat inflytande fr mindre kommuner

Stvrkon

Anvånda hela geografiska området

Personal och deltagare över kommungränser

Vara mer anonym som deltagare

Större orgänisation "muskler" resu rser kömpetens

Stark organisation

Mindre sårbarhet

Möilisheter:
Större utbud och möjligheter

Vara lett större sammånhäng

M6ra resurser till större satsningär

Båttre för medborgaren

Lika förutsättn ingar för samverkan

Får tlll sig pärlor

Svacheter
Centrallserade äktiviteter

Säkerstöllandet av lnflytandet lokalt hotas

ökad *öghet

Hotr

Riskerar steg (flera) tlllbaka i samverkansarbetet

Tappar orga nisationedpafter

Missar ett 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 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

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 gårna ser en större organisåtiön för att minska sårbarheten och

öka förmågan och möjligheterna att samverka. 0als-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av

Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från

Skaraborg och 6öteborg.

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 representant

i styrelsen. Större är inte alltid bättre.

VGR tycker det är viktigt att alla kommuner kommer till tals sämt att ha individerna 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 Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och

starkare,

Lllla Edets komrnun ståller slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagnlng och hur bllr 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 .

Såffle kommun uppger ätt de även har samverkan på andra håll och de önskar veta hur

diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värrnland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektivä 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 april202L.

Avslut

Medlemmarnä ger i uppdrag till styrelsernä att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan

återföra information til I medlemsrepresentanterna.

Minnesanteckningar av

Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:

Med I ems re p re se ntd nte r
Paul Åkerlund

Julia Fårjhage

Morgan Andersson

Annelie Guilotte

Martin Carling

Dag Rogne

Lotta Robertsson Haren

MirzalCelhasic

Silvija Mehrstam

Marla Nilsson

Arne Rydbäck

Trollhättans Stad

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Vänersborgs kommun

Dals-Eds kommun

Säffle kommun

Åmåls kommun

AF Värmland

Arbetsförmedlingen

Västra Götala ndsregionen

Försäkringskassa n

digitalt

flera förbund

flera förbund

digitalt

flera förbund

flera förbund

flera förbund

Styrelse Trollhättdn, Lilla Edet och 6rästarp

Monica Hanson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Margareta Fredriksson Våstra Götalandsregionen

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

Thomas Johansson Grästorps kommun

Zara Blidevik Lilla Edets kommun

Linda Biltmark Försåkringskassan

Styrelse Vä n e rsbarg/ M e I le ru d

Dan Nyberg Vänersborgs kommun

DanielJensen Melleruds kommun

Joakim Sjöling VGR

Linda Jansson VGR

Sofia Lantz Försåkringskassan

Anna Andersson Försäkringskassan

Anders Paulsson Arbetsförmedlingen

23



Styrelsen BÅDEiÅ

Anlta Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxin

Anders Paulsson

Anna Andersson

Samt

Roger Wallentlne

Elisabeth Rahrnberg

Martin Jansson

Helene Olsson

Ann Klckeus

Dals Eds kommun

Åmåls kommun

Arbetsförmedlingen

Försåkrlngskassan

Tanums kommun

Västra Götalandsregionen

verksa m hetsutveckla re

förbundschef

förbundschef

flera förbund

flera förbund

Bilaga: Bildspel Samordnlngsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÄN EXITå insätt STYRELSEMöTE SAMORDNINCSFÖRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 2020.06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: $tadshusei i Trollhättans $tad

Nå rvarand€ vid styr€lsemötet:

Tj ä n stgö ra nde ledam öter
Monica Hanson
Sofia Lantz
Almasa ldrizovic

Trollhättans $tad
Försåkringskassan
Arbatsförmedlingen

Grästorps kommun
Lilla Edets kommun

förbu ndsch ef/se kretera re

Ersättare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

deltar via Skype

deltar via $kype
deltar via Skype

$ 33 Fastställande av dagordnlng

Ordförande hälsar vålkommen till ett extrainsatt möte och dagordnlngen godkånns. Marga-
reta Fredrikeson och Andere Pauleson har under morgon€n meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt ståller sig bakom förslaget i de handlingär som gått ut inför mötet.

$ 84 Val av lusterare

Tilljusterare för dagens protokoll våljs Sofia Lantz, Försåkringskassan.

$ 3ö Föregående mötesprotokollfrån den l7 mars 2020

Protokollet från föregående möte gås igenom och läggs dårefter till handlingarna,

$ 36 Förfråga angåendo köp av admlnlstrativa tiänsler lnkommen från $amordninge-
förbundet Vänersborg och Mellerud

$amordningsförbundspresidierna för Trollhåttan, 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 året 2020. Anledning är 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 ståltning till att utöver på-
gående arbetsuppgifter administrera ytterligare stt till samordningsförbund,

Efter presidiediskussioner anåer presidiet att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kansli-
personalsom efterfrågae. Fråmot see att det blir en ökad arbetsbelastning med tifl exempel
två redovieningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmö-
ten och uppföljningar av verksamhet i två förbudsornråden. Om förbundet gka kunna frigöra
resurser som efiedrågas diskuteras att det bör tillsåttae ny resurs i form av processle-
dar#utveeklingoledare sorn arbetar mod insatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats år att om ett tjånsteköp ska vara genomfSrbafi så ska detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vära ött samgående mellan förbunden i det fall att medlem-
marna av förbunden kommer överenE om detta.

Risker som ses för det 6gnä förbundet är att det btir knappt om personella reeurser för en
tid, att pågående sarnverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i dat pågående arbe-
tet kan komma att påverkas, Det blir också dubbelarbete av mycket.

Styrelsen för $arnordningsförbundet Trotlhåtfan, Lilla Edet och Gråstorp baslutar:

att stålla eig positiva till att avsåtta en halvtidsresurs, fråmst förbundschef och
ekönom, för den administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vånersborg
och Mellerud, ,Arbetet ledg och utgår från kansliet i Trollhättan

att om ett avtal uppråtts så eka åven en heltidstjånst som processledarelut-
vecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snårast

att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott elter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd

att styrelsernå gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

$ 37 övriga lrågor

För dagen inga övriga lrägar,

$ 3E Nästa möte den 24 reptember

Nåsta möte håfls den 24 september och förhoppningsvis kan då åven beredningsgruppen
delta för att bl,a. diskutera kommande verksamhetsårs aktivileter, lnbjuden är även data-
skyddsombudet Klas Nilseon eamt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl.

$ 39 Mötet avslutas

Ordförande tackar för dagens möte och alla önskar varandra en fin eommar, Mötet avlutas

Kickeus, Justerae

i&L

Monica Hanson
Protokollfinns www,soft leq,se samt www. samverkanvo. se
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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 oktuella 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 eÅOeSÄ 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 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

/ 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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Nockdelar sam ses med ett gemensamt förbund är 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 troghet
/ 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 iVänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 202A sä

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 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

i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 juni 2O2O.

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 \ januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 %vardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del

utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gö vidare i sammonslagningsprocess:

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 januari 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 öch budget från och med den 1 janua ri 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 1 juni 2021. Beslu-

ten sänds till Samordningsförbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

För presidierna

Monica Hansson Trollhättans Stad

Sofia Lantz Försäkringskassan

Linda Jansson Västra Göta landsregionen

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 VänersborglMellerud, den.14 december 2020, I 106 Viljerikt-

ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Ko m m u nstyrelseförva ltn ingen 202 1-08-3 1

ARENDE 2 Dnr KS 20211259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

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 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 fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Samordn ingsförbu ndet Väst.

Socialnåmnden beslutade den 27 april2027, $ 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 202I, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till 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 for 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 for Melleruds kommuns
räkning,

Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

. Socialnämndens beslut 2021-04-27, 5 56.

. Kommunfullmäktiges beslut 2021-06-23, S 79.

. Kom m u nstyrelseförva ltn i n gens tjä nstes krivelse/ utred n i ng.
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-08-27 KS202L|L4B

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (8)

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 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 2021, $ 78, framkom ett antal punkter
där föfidliganden önskas.

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera (minoriteBåtenemiss) ärendet till
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka nöjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utuecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknaQ ESF-pro1ekt, rehabilitering, hälsostöQ socialt företagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamheBplan november 2022.

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddeualla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och 5trömstad 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

r Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt i Sa mord n ingsförbu ndet Vä nersborg/Mel lerud mars 202L

o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Postadress
Melleruds kommun

Kom munstyrelseförvaltn i n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
sso2-2776

Organisationsnummer
212000-148831
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. 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, Utgångspunkten 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. Avtalet sträcker sig för tiden den l 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.

Möjli ga sa mverka nytor, ökade kom petensom råden, sa mverkan i nom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF proje@ rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande inom ra men för respektive sa mordningsförbund

I återremissen från KF S 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.

Samordn i ngsförbu ndet Troll hätta n, Lil la Edet och Grästorp :

. All In (ESF-prolekt) 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.

o Friska 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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Samordningsförbu ndet Väst:

o 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 kartläggande, 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 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 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

samordningsiörbundets 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-

förbundef 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 för
kommuninvånarna.
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Evidensbaserad praktik

Den evidensbaserade modellen

Personens
situstion somt
kontextuelle

omstöndigheter

Professionell
experfls

Personens
erforenhet 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 insatser,

Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera
kunskapskällor för beslut om insatser:

. den bästa tillgängliga kunskapen

. den professionelles expertis

. berörda personens situation erfarenhet och önskemå|.

Hur informatr'onen från de olika kunskapskällorna uägs samman bestäms av det nationella och
lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som frnns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap'i|

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 evrdensbaserade
eller inte. Idag pratar man mer om evidensbaserad praktik som är ett bredare begrepp. Det
finns foftfarande 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 vlssa
kommuner än andra. Den samlade erfarenheten 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
kunskop

1 Att arbeta evidensbaserat - Socialstvrelsen
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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
indrviduella 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:

. Fortsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31,

. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-12-31, förbundens eget
befintliga kapital står kvar,

o Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-0I-0t.

Fördelar:

o Större förbund ger ökad effeKivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.
. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor,
e Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
. Lång efarenhet av samverkan med Vänersborg,
o 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.
. Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa

uppgifterna.
. Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor

beredn ingsg ru pp/styrelse).

Verksamhet:

Ska även fortsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschefen.
Ny verksamheBplan för 2022 i november.

o Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
. Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
. AllIn (ESF-projeK)

Ekonomi:

r Budget ca 10 miljoner.
. Kostnad för Mellerud 175 tusen.
o Befolkningsantal L28 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
o Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund, Uppsägningstid i befintligt

(Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:
. 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:

o Hälsostöd i Mellerud
. ÅKA-modellen (återhämtning-klargöra-anpassa) i Vänersborg
. Socialt företagande
o All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

. Budget ca 4,2 miljoner.
o Kostnad för Mellerud 193 tusen.
r 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
samordn ingsförbundet Trol I hättan, Lil la Edet och Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-I2-3L

Konsekvenser:

o Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0I-OI

Fördelar:

r 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.
. 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 ni ngsg ru pplstyrelse),

Sida

6 (8)

36



,rr
1tIIfh

t
MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-08-27 KS 202Ur4B

Sida
7 (B)

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.
r Kostnad för Mellerud ca I75 tusen.
r Befolkningsantal 141 618 invånare.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmå!, Dals-Ed, Säffle, Ärjäng+
Mellerud

Mellerud beslutar att:

1, motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-12-3I.

Konsekvenser:

. Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

. Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-0I-0I

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet

. Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
o Bengtsfors, Dals-Ed och Ämål 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 i ngsg ru pp/styrelse),

. Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

. En väg In Bengtsfors
o FINSAM teamet Åmål
o Individsamverkan Dals-Ed
. Samverkanskontoret Säffle
. Integrerad samverkan Årjäng

Ekonomi:

r Budget ca 5,8 miljoner.
r Kostnad för Mellerud ca 180 tusen,
o Befolkningsantal 6t 52I invånare,
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kommunstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
202r-08-27 KS 20211148

Tanja Mattsson
Socialchef
0530-181 49
ta nja. mattsson@ mel lerud.se

Sida

B (B)

Beslutet skickas till
Förbu ndschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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SAM MANTRÄOTSPNOTO KOLL
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Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Kommunfullmäktiges beslut

Komm u nfu I lmä ktige besl uta r att återrem ittera (m inoritetsåterrem iss) ä rendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad 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 2021.

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 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 fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pafter har

liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap i

Sa mord n i ngsförbu ndet Väst.

Socialnämnden beslutade den 27 april202I, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänste-
skrivelse med en fördjupad qnalys.

Beslutsunderlag

o Socialförualtningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 202I-04-27, S 56.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 191.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, 5 135.

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

Sa mord ningsförbu ndet Väst,

Marianne Sand Wallin (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att återremittera
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

Justerandes;ign A nfLt/u /i?
Utdragsbestyrkande
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1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom

skola/utbiHning, 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 2021.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagenssammanträde eller om ärendet ska

återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

f{ Uu
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄOESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202r-o4-27

sida
6

5s6 Dnr SN zAzUrcA

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Socialnämndens beslut

Socialnämnden föreslår fullmåktige att ansöka om medlemskap i Samordningsforbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Reseruationer

Olof Sand (S) och Christine Andersson (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
förslag.

Protokollsanteckning

Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Den Socräldemokratlska gruppen i SociElnämnden i Mellerud lämnar vår till föreliggande förslag
trll beslut; "Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöRa om medlemskap i
fumordningsfcirbundet Väst". Vi lämnar vår reseruation till förmån ftir eget förslag enfigt
ftillände;

t Att Socialnämnden fattar beslut om att uppdra till Socialftirvaltningen att presentera en
utförlig och saklfiqt grundad analys kring de olika alternativ till mdlenskap som finns, för
lvlelleruds kommuns Hista, med utgångspunk ifrån de behov som kan defrnieras och där
medlemskap i Samordningsfrrbund kan anses vara den bästa lösnngen.

Socialdemoknternas motiv ka n form uleras :
t Den 0:änsteskrirrclse som presenterats inför förslag till beslut i Socialnämnden saknar den

verksamhetsanalys och ekonomiska anatysen som brir ligga till grund för vår roll att kunna
göra den polltiska bedömningen,

o Den ftiredagning som nämnden fick före beslut innehåller rinte den komplettemnde
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn {iänsteskn'velse. Tyuärr ökade
oxikerheten än mer kring hur ett väl grundat fcitslag till beslut bör vara underbyggl istället
för ett allmänt tyckande am Melleruds situathn ach val krmg Samadnfngsföftund i
Dalsland Väst (Uddevalla, Bohuslän) eller att följa med vär tiligare samarbefspartnerc val,
ddr Vdnersborg går till Trollhätbn, Grästorp.

t Rent allmänt anser vi Soaäldemokmter i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all uår samverkan kring sammanläggrtng av ledning och styrning av två kommunerc
socialförualtningar titlsammans med Bengbfors, den påbtirjade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på
att stiindiga omorganlsatrbner, chefsbyten och nya katiärcr är nyckeln till att politlskt styra
så att vi äntligen kan nå en långstkt@ hållbar liisning på de sedan länge kända problemen
vid Socialftirualtningen i Melleruds komrnun.

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
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen
Samord ni n gsförbu ndet Väst.

Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Socialnämnden

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum
2AZ7-O4-27

sida
7

J

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, dår flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap i
Samordningsförbundet Väst.

Beslutsunderlag

r Tjänsteskrivelse 2027-04-76

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 gänsteskrivelse
med en fördjupad analys.

Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremittera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Beslutsomgång 1

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

Utdragsbestyrkande
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Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst

Förslag till beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i

Samordningsförbundet 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 tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.

Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pafter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Därav föreslås ansökan om medlemskap
i Samordn ingsförbundet Väst.

Beslutsunderlag
o Tjänsteskrivelse 202I-04-16

Beskrivning av ärendet
Samordningsforbundens 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 for Bengtsfors, Ämå1, Dals-Ed, Säffle och

Årjäng där är även landstinget i Värmland en part.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
202l-rc<-xx SN 2020/rc<x

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Socialförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
socialnamnd@mellerud.se43
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MELLERUDS
KOMMUN

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

Tjänsteskrivelse

Socialförvaltningen

Datum Diarienummer
2021-n<-xx SN 2020/xxx

Mikael Nilsson

Verksa m hetsutveckla re

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 samordn ingsförbundet Väst.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-08-3 1

ARENDE 3 Dnr KS 2O2L/322

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 an kommer 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
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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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 g 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
r 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.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202t-08-26 KS 20211322

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.se46



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 föreskriften, inte formellt
prövat och rättspraxis saknas. Motsvarande fråga om antagande av detaljplan har
besvarats nekande i praxis.

Av detta skäl bör nuvarande forskrift 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 $). Genom
kommunstyrelsens delegationsordning (antagen av KS 5 maj202L,5 116) punkt A
2.1 anges redan hur brådskande ärenden som kräver beslut kan hanteras i

motsvarande fall. Till dess annat sägs bedöms detta förfarande 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 föreskrifter har skett i samverkan med Trollhättans stad.
Rutinen för föreskrifternas tillämpning har tagits fram i samverkan med
rädd n i ngstjä nstförbu ndet och dess med lemskom m u ner.

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

a nna.granl und@ mellerud. se

Beslutet skickas till
Kommunens författn i ngssa ml ing
NÄRF och dess medlemskommuner
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNINGSSAM LING FI|K A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud

Fastställd av KF 5 109 26 juni 2019 Sida

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

Enligt 2 kap.7 $ forordningen (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
etrem brandrisk omfattas även öppen låga med annat än fasta bränslen så som svets,
gasolbrännare och stormkök.

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

ffibesluta om föreskrifter om förbud mot
eld utomhus , om det är av betydelse för att
förebygga uppkomsten av bränder.

Vid$ärskildasituationerellervädeförhållandenfår@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 eldningsfcirbud eller rekommendation med uppmaning om
fors|ktighetvideldningintelängreforeliggerfår@nbeslutaomatt
upphäva beslutet.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker

35
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång.

Eldning i större omfattning
45
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 MUNAL FÖRFATTNINGSSAM LI NG FIiK A

Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud

Fastställd av Sida

2:2Ersätter KF 949 / 2O1 5-05-2 Utbytt den Sign

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

Undantag från eldningsförbud
ss
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
n 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 5 i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

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.

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

49



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ÄRenor +

Säkerhetsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aktuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021 -08-3 1

Änrnoe s Dnr KS 202r1t67

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.

Sammanfattni ng 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 regionutuecklingsansvariga 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 initiativ till 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 kommunalforbunden 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 Götalandsregionenärpositivtill 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 sådantstöd ären
viktig förutsättning för att nå framgång idenna Wp av planering.

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

Den 24 augusti 2021 genomförde Fyrbodals kommunalförbund en nätverksträff.

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

Beslutsunderlag
. Remissbrev om regional fi7sisk planering enligt PBL - VGR som regionplaneorgan
. Remissunderlag - remiss om regional fysisk planering enligt plan- och bygglagen -

VGR som regionplaneorgan
. Förslag till yttrande.
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
. Anteckningar från nätverksträff 202L-08-24.
o Arbetsutstskottets beslut 202I-08-24, 5 269.
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Ströa nteckninsa r frå n nätverksträff med Fvrboda I 2418-2 1.

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:

httns: //utvecklins.ska ne.se/utvecklinsso raden/sa mha llsola nerins/resiona l-fusisk-

pla ne ring/rem issva r--region pla n-fo r-ska ne-2022-2040l

Vid pennan

Freddie

52



MELTERUDS KOMMUN

Kommunstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTRADESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
202t-oB-24

sida
L4

S 269 Dnr KS 20211167

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

Arbetsutskottets beslut

Arbetsutskottet besl utar att

1. godkänna redovisningen.

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

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

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 ffsisk
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 gjordeockså ett så kallat

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

Finansdepartementethar, via samtal 2019 och 2020,frtgatVästra 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 om deras inställning till frågan om 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 Götalandsregionen är positiv 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
viktigförutsättning för attnå framgång idenna typ av planering.

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

Beslutsunderlag

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

VGR som regionplaneorgan
o Förslag till yttrande.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
. Anteckningar från nätverkträff 2021-08-24.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Komm u nstyrelsens a rbetsutskott

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
2021-08-24

sida
15

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

l. godkänna redovisningen.

2. skicka ut remisshandlingarna till partigrupperna för möjlighet till synpunKer

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

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas till
Paftiernas gruppledare
Bygglovhandläggaren
Tillväxtchefen

lusterandes Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-26 KS 20211767

Webb
www.mellerud.se

Sida

t (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Remiss om regional fysisk planering enligt PBL- 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 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 initiativtill att utveckla reformen

så att den omfattar fler län".

Fi na nsdepa rtementet ha r, via sa mta 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 :s ordförande önskade få synpu nkter från kommu nerna och

kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra

Götalandsregionenskulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i

kommunalförbunden som återkom med önskemålom attfrågan skulle skickas som

en formell 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 frågestä ll ningar och ett u nderlag bestående av

kortfakta, med lästips för fördjupning,

Telefon
0530-180 00

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se55
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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
202t-07-26 KS 20211167

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

Sida

2 (2)

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

regionplaneorgan
. 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 Göta landsregionen

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, bebyggelseuWeckling 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 nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS 202Ur67

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrel seförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se57



R
alII
{trl
n,
lr

MELLERUDS
KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-08-13 KS202rlt67

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 nödvändigtvis i den egna kommunen.

o Hurresonerarnikring hur den regionalafysiska 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.

e Vilka samverkansformer tror niskulle behövas?

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

delregional nivå finns kommunalförbunden som samverkar i olika frågor beroende
på behov, exempelvis genom arbetet med regional infrastrukturplan,
traf i kförsörj n ingsprog ra m och reg iona I uWeckl 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.

o 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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Ingrid Engqvist

Från:
Skickat:
Tiil:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Ma rtin Elofsson < marti n.elofsson@vg region.se >

den 15 mars 2021 16:15

diariet@regionvarmland.se; regionen@regionhalland.se; regionen@rjl.se;
reg ionen @ reg ionorebrola n.se; trafi kverket@trafi kverket.se;

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

kommu n @ bengtsfors.se; kommu nen@ bol lebygd.se; boras.stad @ boras.se;

kommun@dalsed.se; kommun@essunga.se; kommunen@falkoping.se;
kom mu n@fargelanda.se; kommu n@ g rastorp.se; i nfo@ g u I lspang.se;

goteborg @ goteborg.se; gotene.kom mu n@ gotene.se; Herrlju nga Kommu n;

kom mu nen@ hjo.se; kommu n@ harryda.se; komm u n @ karlsborg.se;

kommun@kungalv.se; kommun@ lerum.se; kommun@ lidkoping.se;
kommu n @ I illaedet.se; registrator@ lyseki l.se; i nfo@ mariestad.se;

ma rkskommu n@ ma rk.se; Kom mu nen; kom mu n @ munkeda l.se; stad @ mol ndal.se;

kom mu n @orust.se; ku ndcenter@ pa rti I le.se; skara.kommu n @skara.se;

skovdekomm u n @skovde.se; i nfo@sotenas.se; kommu n @stenu ngsu nd.se;

ko mmu n@stromstad.se; kommu n@svenlju nga.se; kom mu n @ta nu m.se;

kommun@tibro.se; tidaholms.kommun@tidaholm.se; kommun@tjorn.se;
kommun@tranemo.se; Trollhättans stad; kommunen@toreboda.se;
ko m m u nen @ u d d eva I la.se; ko m m u n @ u I ri ce ha m n.se; va ra. ko m m u n @va ra.se;

kommu nen @vargarda.se; kom mu n@va nersborg.se; Amåls Kommun;
kommu n @ockero.se; info@ borasregionen.se; i nfo@ska ra borg.se; Fyrboda ls

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 1 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 september 2021. Svaret skickas till regionstvrelsen@vgregion.se. Ange

i ämnesrad en " Er organisation - Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2O2I-0LI46 " .

Mvh

Martin Elofsson
Regionutveckla re

Avdelning kollektivtrafik och infrastruktur
Koncernkontoret, Regional utveckling
Västra Göta landsregionen
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Remiss

Datum 2021-03-15

Diarienummer RS 2021-ALL46

1 (4)

V

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 initiativ till att utveckla

reformen så att den omfattar fler län".

Finansdepartementet har, via samtal2019 och 2O2O,frägat Västra Götalandsregionen

om regionen bedömer att det finns förutsättningar för att kunna omfattas av lagen.

I remissvaren på den nyligen antagna strategin VG2030 efterfrågas en utökad och tydligare
regional fysisk planering. Frågan om regionens ansvar för regional planering enligt PBL har lyfts på

beredningen för hållbar utveckling (BHU) och BHU:s ordförande önskade få synpunkter
från kommunerna och kommunalförbunden om deras inställning till frågan om att Västra

Götalandsregionen skulle bli ett regionplaneorgan. Frågan har diskuterats i

kommunalförbunden som återkom med önskemål om att frågan skulle skickas som en formell
remiss, samt att VGR tydliggör sin inställning. BHU ställde sig bakom önskemålet om remiss.

Västra Götalandsregionen är positiv till att bereda och utreda frågan om en hemställan till
regeringen om att ansvara för regional fysisk planering, under förutsättning att det finns stöd från

kommunerna då planeringen behöver göras genom samverkan. Ett sådant stöd är en

viktig förutsättning för att nå framgång i denna typ av planering.

Remissen består av ett antal frågeställningar och ett underlag bestående av kort fakta, med

lästips för fördjupning.

Under remisstiden kommer en digital remisskonferens att hållas den 29 april på

eftermiddagen, Mer information om remisskonferensen kommer att skickas ut inom kort.

Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress;
Residenset, Torget
Vänersborg

Telefon:
0r.0-441 00 00

E-post:
reoionstvrelsen@vqreqion.se

Webbplats:
www.vcreoion.se
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Remiss om regional fysisk planering enligt pian- och bygglagen - VGR som

regionplaneorgan, 2 (4)

Rem issens frågestä I I ni nga r

Vilken inställning har nitill att Västra Götalandsregionen hemställer om att få ansvar för regional

fysisk planering enligt PBI i Västra Göta[and.
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 frågorlområden 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 tiil 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 tillförslaget om regional fysisk planering ör att planeringen bör
kunno bidro till ott störko samordningen med ondra planeringsslag. En regional plan utgör
då gemensomma plattformar, viljeinriktningar och utgångspunkter, vilket ger ett stöd för
mellankommunal somverkon och i dialoger med stqten och ondra nivåer.

Hur resonerar ni kring hur den regionala fysiska planeringen kan

stödja den kommunala fysiska planeringen?
Ett syfte med regionalfysisk plonering ör ott den, genom qtt ho
ett regionolt perspektiv, ska ge ett stöd för kommuner och ondra oktörer i
deras översiktliga planering. Enligt förarbetena och propositionen skrivs
att avsikten med ansvaret för regional fysisk plonering ör att den sko underlötts den

kommunalo översiktsplaneringen, planeringen för bostodsförsörjning och planeringen av

övriga regionala planeringsslag genom att bidro med underlag och regionala

bedömningar samt avvögningar mellan olika nationella, regionala och lokala intressen.

Vilka frågor/områden inom fysisk planering ser ni att det
finns ett behov av att samverka kring på regional nivå?
Många frågor ör strukturövergripande och kan inte begrönsos av en kommungröns,
t ex transportinfrastruktur, kollektivtrafik och miljö- och

kli motfrågor, samt energiförsörjning. I förarbeteno till lagöndringen (SOU

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

fysisko miljön som angår två eller flera kommuner i ett liin. Planeringen ska således giilla

frågor sam behöver behondlos ur ett bredore perspektiv ön den enskilda kommunens.

Regional planering ör inte avsedd ott inskrönko den kommunolo planeringen, den

sko varo stödjande. Förslaget innebör inte en omfördelning ov uppgifter som någon annan
ansvorar för idog. Hör nömns någro grönsöverskridande 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 kommunalförbundens nötverk kring regional planering har
exempelvis följande lrågor lylts lrdm:

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

Med tanke på Vöstra Götalands storlek med 49 kommuner behöver det

linnas tydligo samverkonsformer för regionolfysisk planering. Även somverkonsformer
med grannregioner behöver utvecklas, speciellt dör gemensamma

arbetsmarknadsregianer finns. Exempel på somverkansformer mellan VGR

och kommuner och kommunalförbund finns inom det regionala
transportinfrastrukturarbetet och för det strotegiska arbetet inom kollektivtrofiken.
Kommunalförbunden bedriver idog arbete med delregionala strukturbilder. lViistra
Götolsnd ör vi unika med en organisation med fyra kommunalförbund. Att
tillsommans med berörda aktörer utorbeta arbetsformer för somarbetet 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 ör er sammanfattande syn göllonde om VGR sko vara

region pl a neo rg o n e nligt P BL?

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 ämnesraden " Er orgdnisation -
Remissvar Regional fysisk planering PBL, RS 2021-01L46 " .

Frågor angående remissen besvaras

av anita.rvnvall.martensson@vgregion.se eller martin.elofsson@vgregion.se

Med vänliga hälsningar

Västra Götalandsregionen

Sändlista remiss
Kommunerna i Västra Götaland

Göteborgsregionens kom mu nalförbund

Fyrbodals kommunalförbund

Sju hä rads kommuna lförbund
Skaraborgs kommunalförbund
Region Halland
Region Jönköping
Region Värmland
Region örebro
Länsstyrelsen Västra Götaland

Trafikverket Region Väst

4 (4)
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Remissunderlag - remiss om regional fysisk planering
enligt plan- och bygglagen - VGR som regionplaneorgan

lnnehåll
Fakta om lagstiftningen

Regionplanen är vägledande och ej rättsligt bindande.....

Frågor som har betydelse för länets fysiska miljö...,........

Behovet av Regional fysisk planering

Regional fysisk planering och regionplan enligt PBL

Regional fysisk planering utanför PBL...

Samverkan är en förutsättning

Regional utblick, exempel från andra regioner......

Avslutande kommentar

Lästips, länkar ..,,..........

Fakta om lagstiftningen
Uppdraget som regionplaneorgan regleras i Plan- och Bveglasens (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 I 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

| 5 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.

L

2

2

2

3

3

4

4

5

5
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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 detta menas frågor som ör regionalo till
sin karoktör eller som angår två eller flera kommuner. Det kan exempelvis röro sig om övergripande

fysiska strukturer lör bebyggelse och tillhörande onlöggningar, huvudstråk, stiider eller tötorter av

sörskild regional betydelse (s.k. regionolo kärnor), natur- och grönområden, infrastruktur för
transporter, energi- och vattenförsörjning, avfallshantering, avlopp, grönsregionola relotioner, eller

strukturer som minskor klimatpåverkan. Det kan vidare handla om strukturer för
strondskyddsområden och londsbygdsutveckling i strandskyddsnära lögen."

En tolkning av detta skulle kunna vara att det långsiktiga behovet av bostäder och att bidra tillatt
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 kommunalförbund, Varberg är
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, VG2O2O. 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 översiktllga 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 viljeinriktnlngen. 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 initiativtill 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.

t
tuteLsg

Groåter Copenhagen

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 1950-talet. Den senaste regionplanen, regional utvecklingsplan för Stockholm
(RUFS 2050), togs fram 2018.
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 in2O2!
kan regionen omfattas av lagen tidigast 2022/23. Under mandatperioden2O22-2O26 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, länkar
. FörarbetentillPBL-förändringen:
SOU 2015:59 En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning, samt
p ropositione n 2017 h8:266
En nv reAional planering - ReAeringen.se

Plan- och bveslag (2010:900) Svensk författninsssamlins 2OLO:20L0:900 t.o.m. SFS 2020:603
- Riksdagen

. På Boverkets hemsida finns mer information att läsa

o lnformation om Region Skånes förslag till regionplan:
httos://utvecklins.skane.se/utvecklinssomrad en/sa m ha lls pla nerine/reeiona l-fvsisk-pla nerine/

a
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ARENDE 6

Tillväxtfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Tillväxtchefen redovisar aktuella frågor inom tillväxtenhetens verksamhet:
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ARENDE 7 Dnr KS 20211463

Projekt Tvättmaskin Karolinerskolan, staftbesked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projektet
Tvättmaskin Karolinerskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört,

Sammanfattning av ärendet

Mopptvättmaskinen på Karolinerskolan fungerar inte som den ska och det finns inga delar att
tillgå längre. Den är från 1995. Lokalvården Wättar ungefär 150 st moppar om dagen och sköter
även tvätten av moppar från renings/vattenverken i kommunen.

Vi investerar in en ny moppWättmaskin som tar 60 st moppar i taget med låg förbrukning av
energi och kemikalier. Doseringssystem och program för miljövänligt Wättmedel installeras
samtidigt.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas på9å från 1 september till 31 oktober 2021.

Beslutsunderlag

o Projektbeskrivning med kostnadskalkyl.
r Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i n gens tjä nsteskrivelse.

ARBETSMATERIAL
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Sam hä llsbygg nadschefen
En hetschefen Kost/service
Ekonom samhä llsbygg nadsförva ltningen

Tjänsteskrivelse

Sam hä llsbygg nadsförva ltningen

Datum Diarienummer
2021-08-20

Sida

1(1)

Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Projekt Tvättmaskin Karolinerskola n

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projektet Tvättmaskin Karolinerskolan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Mopptvättmaskinen på Karolinerskolan fungerar inte som den ska och det finns inga delar att
tillgå längre. Den är från 1995. Lokalvården tvättar ungefär 150 st moppar om dagen och sköter
även tvätten av moppar från renings/vattenverken i kommunen.
Vi investerar in en ny mopptvättmaskin som tar 60 st moppar i taget med låg förbrukning av
energi och kemikalier. Doseringssystem och program för miljövänligt tvättmedel installeras
samtidigt.

Finansiering av kapital- och driftskostnader ser inom befintlig budget.

Projektet beräknas pågå från 1 september till 31 oktober 2021

Beslutsunderlag
. Projektbeskrivning med kostnadskalkyl
. Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse

Madin Zetterström
Enhetschef Kost/service

Postadress
Melleruds kommun

Kom m u nstyrelseförva ltni n gen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148872



PROJEKTBESKRMING - Investeringsprojekt
Underlag för igångsättningsbeslut av behörig nämnd.

projekt: Tvättmaskin Ka rolinerskolan
Bakgrund/Inledning
Mopptvättmaskinen på Karolinerskolan fungerar inte som den ska och det finns inga delar att tillgå
längre. Den är från 1995. Lokalvården tvättar ungefär 150 st moppar om dagen och sköter även
tvätten av moppar från renings/vattenverken i kommunen.

Syfte/Mål
Investera in en ny mopptvättmaskin från Podab som tar 60 st moppar i taget med låg förbrukning
av energi och kemikalier. Doseringssystem och program för miljövänligt tvättmedel installeras
samtidigt.

Metod
Återförsäljare från Podab (Dals Långeds elservice) installerar och transporterar bort den gamla
maskinen. Den gamla maskinen kommer att sparas för att plocka delar från.

Finansiering av kapital- & driftskostnader
Finansieras inom befintlig driftsbudget.

Tidsram
Projektstaft
Kla rt :

[202 1-09-0 1]
[202 1- 10-3 1]

Upphandling
inköpet sker på befintliga avtal inom SKL Kommentus och upphandling behövs inte

Ansvariq

Upphandlingsfrågor:
Avtalsfrågor:
Sakfrågor: Martin Zetterström
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-oB-37

ÄReNOr A Dnr KS 2021147r

Projekt Lyftning av fastighet på Magasinsgatan, staftbeked

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta projekt Lyftning av
fastighet på Magasinsgatan och lämna en slutredovisning när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet

Fastigheten på Magasinsgatan har sjunkit under åren 2017-2020. Under det senaste året har
det stannat av och håller samma nivå. Totalt har östra delen av fastigheten sjunkit 14 cm. Efter
en geologisk undersökning har vi konstaterat att vi kan lyfta fastigheten med gott resultat.

Beslutsunderlag

. Projektbeskrivning med investeringskalkyl

. Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse

ARBETSMATERIAL
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Kommunstyrelsen

Projekt Lyftning av fastighet på Magasinsgatan

Förslag till beslut
Komm u nstyrelsens a rbetsutskott besl uta r att ge sa m hä I lsbygg nadschefen i

uppdrag att starta projekt Lyftning Magasinsgatan och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Fastigheten på Magasinsgatan har sjunkit under åren 2017-2020. Under det
senaste året har det stannat av och håller samma nivå. Totalt har östra delen av
fastigheten sjunkit 14 cm. Efter en geologisk undersökning har vi konstaterat att vi
kan lyfta fastigheten med gott resultat.

Beslutsunderlag

Investeringskalkyl

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Problem som uppstått i fastigheten och föranlett denna utredning är att
duschvatten rinner ut i hallar, bakfall i avlopp, lutande delar i huset och altaner
som sjunkit ner.
Då det är en gruppbostad ställer det krav på en fungerande byggnad.

Geoteknisk undersökning är utförd och den troliga orsaken är den torra sommaren
2017 med lågt grundvatten. Utredningen visar också på att planerad åtgärd ska
fungera över tid.

Metod

Ett speciellt framtaget material (Geopolymeren 2 komponent) injekteras i grunden

under konstruktionen genom L2 - 14 mm. injektorerna placeras under husgrunden
för att stabilisera marken och lyfta huset inkl plattan.

Konsekvens för hyresqästerna

Gruppboendet kommer under utförandet att evakueras till Blåklinten i Dals

Rostock.

Utförandetid

Ca 1 månad.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Sam hä I lsbygg nadsförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202r-08-26 KS 20211471

Telefon
0s30-180 00

Sida

1 (2)

Bankgiro
ss02-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltn ingen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Webb
www.mellerud.se75
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MELLERUDS
KOMMUN

Peter Mossberg

En hetschef Fastig het-Fjä rrvä rme

Beslutet skickas till
Sa m hä I ls byg g nad sc hefe n

En hetschefen Fastig het/Fjä rrvä rme
Ekonom sam hällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Samhäl lsbygg nadsforvaltningen

Datum Diarienummer
2021-08-26 KS 202t1477

Linda Hamrin
Projektingenjör
0530-189 77
linda. hamrin@mellerud.se

Sida

2 (2)
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

Änrnoe g

Information kring arbete med ny VA-taxa med diskussion om
foftsatt inriktning

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen

Sammanfattning av ärendet

För att utreda hur befintlig VA-taxa påverkas av de planerade investeringarna på befintlig
VA-anläggning och utbyggnation av nya verksamhetsområden, har en utredning med olika
scenarior för taxans utveckling gjorts. Hur skall taxans uWeckling se ut över de närmaste åren?
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-3 1

Änrnor ro

Sam hä I lsbyg g nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnadsfrågor:

. Äterkoppling kring hundbad.

. Eventuell försäljning av lokal.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-3 1

ÄRrnoe rr 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 utdelning ska fördelas ut enligt redovisat bokslut för
2020 med lts 7L9,74 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 115 719,74 kr.

I denna stiftelse är ändamålet att den årliga avkastningen efter skatt, alternativt att
högst 3 7o 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 forklarat 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

. Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud.

. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

79



n
al

ra
r'1
-J.

'1.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-09 KS 202U334

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

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 LIs 7L9,74 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 115 719,74 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
. Ärsredovisning 2020 Stiftelsen Sven-Eric och Ingegerd Nilssons från Mellerud

minnesfond
o Kostnadsredovisning från Lions Club Mellerud

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148880
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Controller
Lions Club Mellerud

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-07-09 KS 20211334

Linnea Stockman
Controller
0s30-180 32
linnea.stockman@mellerud. se

Sida

2 (2)
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Kostnadsredovisni ng Donationskonto verksa mhetsåret 2020/2021.

Kroppefjölls he m bygdsföreni ng, Hjii rtsta rta re

Äldreomsorgen i Mld., festmåttid öldrebaende

Ungdomslöreningen Stinse4 futlovod men ej utbetald)

Äldreomsargen i Mld., julklapp titl ätdreboende

Donatia nskonto, kontostä I I n i n g.

lng. soldo 2OZA-07-01

F ondav kastni n g/utbeta I n i ng 2020-7&A9

Rönta 2020-12-37

Kastnader enl. ovan

75.000:-

1.4.600r

28.940:-

30.821.-

89.327:-

74.634:59

89.624:62

6A:57

./. 89.327:-

74.994:78Utg. Saldo 2A27-A6-37

Lions Club Mellerud
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stiftelsen sven-Eric & Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond
Org.nr. 802480-2111

ÅnsnepovrsNrNc FöR zazo
Kommunstyrelsen i Melleruds kommun lillika förvaltare lor stiftelsen Sven-Eric och
Ingegerd Nilssons från Mellerud minnesfond får härmed avge årsredovisning för
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 med andelar i Nordea
Donationsmedelsfond Utd.

Främjande av åndamålet
Stiflelsens ändamål eir att den årliga avkastninggn efter skatt, samt högst 3o/o dv
innestående kapital får sökas och ånvändas i u[åtriktad verksamhet inom Melleruds
kommun, ungefär i samma anda som Lions club Mellerud, gärna i samverkan.

Väsentl ioa hå ndelser u nder rij kenskapsårc!
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 enligtalternativ 2, dvs högst
3 olo dv innestående kapital vilket inkluderade bunclet kapitål. oetta blev beviljat enligt
beslut Dnr KS 2A19/569 med belopp LIi 842 kr och som blev utbetalat till Lions Club
Mellerud 2020-01-31.

Väsentliga hä nde]ser efter råkenskapså ret
Vi har beaktat hur effekterna av COVID-19 utbrottet har och kan komma att påverka
stiftelsen framtida utveckling. Vi bedömer att påverkan på stiftelsen är begränsad.

Ekonomi

2A20 2019 20 1B 2017
Utdelningar

Räntor

Årets resultat

Stiftelsens kapital

130 793,58

326,16

1t5 7L9,74
4 466 323,72

73 926,80

229,L6

294 662,5A

4 156 07A,6A

Ltg 420,22

0

-89 196,39

3 861 408,04

58 288,44

0

-l t27,56
4 077 8tO,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 tillgänqligt för
utdelning för bokslut 2020 115 719,74 kr.f-.rf

1
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RESULTATRÄKNINGEN

Stiftelsens intäkter
Utdelningar
Räntor
Summa intäkter

$tiftelsens kostnader
Förvaltn ingskostnader
Summa kostnader

Verltsamhetens resultat

Finanslella poster
Aterforing av nedskrivning av
finansiella poster

Summa finanslella poster

$tifteleens resultat före skaft

Stiftelsens resultat efter skatt

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

NOT

2A2A 2019

115 719.74 58 329.96

130 793.58
326.16

13111s.74

-15 400.00
.{5 400.00

o00

0.00

115719.74

,15715.74

73 926.80
228.16

74154.96

-15 825.00
-15 825.00

236132.60

236 332.60

294 662.56

294682.66 4U

2
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BALANSRÄKNING

TILLGANGAR

Anläggningstill gångar
F in a n sie lta anläggn i n g stillgång ar
Andra långfristiga värdepappersinnehav
Summa anläggningstillgångar

Omsättnin gstillgångar
Ko rlfri slig a fo rd ri ng a r

Ko rlfi stig a pl a ce ri ng a r
Övriga kortfristiga placeringar

Kassa ocfi åank
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

SUMMA TILLGANGAR

STI FTELSEKAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital

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

Frift eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Lämnade och återförda bidrag
Arets resultat
Summa lritt eget kaptial vid årets slut

Summa eget kapital

Kortfristiga skulder
Korttistiga 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

@@2

4 080 273.72 4 168 570.60

8A 273.72
408A 2n.72

:3150603-99
-3 950 603.98

-205 466.62
205 466.62
-115 719.74
-115 719.74

4466 323.72

:11950-00
-13 950.00

168 570.60
4 168 570.60

-3 9s0 603 98
-3 950 603.98

89 195.94
0.00

,34_692-58
-205 466.62

4 156 070.60

:1250000
-12 500.00

3

-4 080 273.72 -4168 570.60

5
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Not 1. Allmänna redovisningsprinciper
Arsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och Bokfciringsnämndens allmänna råd
(BFNAR 2016:10) om årsredovisning I mindre friretag.

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

Noter

Not 2. Finansiella anläggningstillgångar

I n gående anskaffningsvärde
- lnköp
- Försåljningar/utrangeringar
- Omklassificeringar
Utgående anskaffningsvärden

lngående nedskrivningar
- lngående nedskrivningar
- Aterf<irda nedskrivningar
- Omklassificeringar
- Arets nedskrivningar (anskaffningsvårde)
Utgående nedskrivningar

Redovisat vårde

Antal andelar i Nordea Donationsmedelfond:
Marknadsvårde på fondandelar 2020-12-31

Belopp vid årets ingång
Årets resultat
Beslutade anslag/utdelningar
Belopp vid årets utgäng

Not 4 Stiillda säkerheter och ansvarsförbindelser
Stållda säkerheter
Ansvarsförbindelser

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

202A42-31 2019-12-31

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

lnga
lnga

lnga
lnga 1.'r4

4 000 000.00
0.00
0.00

4_0gg0=00.0!-
0.00

-236 332.60
000

236 332.60
0.00
o=0a
0.00

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

0.00 0.00

28 433.3845 st
4 437 495.96 kr

Bundetstiftelsekapital Frittstiftelsekapital
-3 950 603.98 -205 466.62

0.00 _115719.74

0.00 20å466-02
-3 950 603.98 -115 719.74
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Underskrifter

Mellerud 2A21- J

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

Hagrnan

,dc/&t^ :azz/
Marianne Sand Wallin

--t*-*--' . ,,.* -€" ..
Peter Ljungdahl

Auktoriserad revisor

$

Revisorspåteckning

Vår revisionsberåttelge har lämnats den
ÖhrlingsPriceWaterhouseCoopers

&a.d4/
Elin Kock - L-

-----l-.*,,

?/a *o,aV
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Revisionsberättelse
Till förvaltaren iStiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud minnesfond, org.nr

802480-2111

Rapport om årsredovisningen

Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen Sven-Eric & lngegerd Nilssons från Mellerud
minnesfond för år 202A.

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. Förvaltningsberdttelsen 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 Reylsorns 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 ändamålsenliga som grund fdr våra
uttalanden.

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

Vid uppråttandet av årsredovisningen ansvarar förvaltaren för bedömningen av stiftelsens förmåga att
fortsätta verksamheten. Den upplyser, når så år tillämpligt, om förhållanden som kan påverka
förmågan att fortsätta verksarnheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om
fortsatt drift tillåmpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten.

Revisorns ansvar
Vära mäl är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på rnisstag, och
att lärnna en revisionsberättelse som innehåller vära uttalanden. Rimlig säkerhet år en hög grad av
säkerhet, men är ingen garanti för att en revision som utfors 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 rnisstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans
rimligen kan förvåntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i

årsredovisningen.
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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 utför granskningsåtgärder bland annat
utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som år tillräckliga och ändamålsenliga for att
utgöra en grund för våra uttalanden. Risken for att inte upptåcka en väsentlig felaktighet till följd av
oegentligheter är högre ån 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 förståelse av den del av stiftelsens interna kontroll som har betydelse för vår
revision för att utforma granskningsåtgärder som år lämpliga med hänsyn till omstrindigheterna,
men inte för att uttala oss om effektiviteten i den interna kontrollen.

r utvärderar vi lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i förvaltarens
uppskattningar i redovisningen och tillhörande upplysningar.

. drar vi en slutsats om lämpligheten i att förvaltaren använder antagandet om fortsatt drift vid
upprättandet av årsredovisningen. Vi drar också en slutsats, med grund i de inhåmtade
revisionsbevisen, om huruvida det finns någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana
håndelser eller forhållanden som kan leda till betydande tvivel om stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten. Om vi drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste vi i

revisionsberåttelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den
våsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillråckliga, modifiera uttalandet
om årsredovisningen. Våra slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhåmtas fram till datumet
för revisionsberättelsen. Dock kan framtida håndelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
långre 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 eti sått 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 iakttagelser 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 avlåmnats inom den tid som
föreskrivs i I 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 Reyisorns 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 för vårt
uttalande.

Förvaltarens ansvar
Det är 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 såkerhet kunna bedöma om förvaltaren i något väsentligt
avseende:

r företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försurnmelse 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 ingslagen.

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

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

Karlstad den I juni 2021

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

' :t!r1 y'""' i'.

Elin Kock

Auktoriserad revisor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ÄReruor rz Dnr KS 202L1447

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag för installation av
ljudanläggning och hörselsling i PRO föreningslokal i Mellerud

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beviljar 43 937 kronor i kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng till
Melleruds PRO-förening för installation av ljudanläggning och hörselslinga iföreningslokalen
på P O Lundgrensgatan,

Sammanfattning av ärendet

Melleruds PRO har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från Melleruds
kommun för att utföra en installation av ljudanläggning och hörselslinga i föreningslokalen
på P O Lundgrensgatan, Mellerud.

Den totala kostnaden motsvarar 58 000 kronor inklusive moms. Materialkostnaden motsvarar
43 937 kronor inklusive moms och specificeras i en kompletterande handling till ansökan.
Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte arbetskostnader som föreningen får
stå för själva,

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen skyldig
att lämna följande redovisning till kommunen:

1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har nåtts.
Redovisningen ska vara undertecknad av föreningens ordförande och kassör. Redovisningen
ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen,

2. Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål
kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS 5 90, 2019-04-10),

Beslutsunderlag
. Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - från PRO Mellerud.
o Kompletterande handlingar till ansökan - Offert "L:E Gruppen".
o Fastighetsägarens medgivande,
. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar inom

Melleruds kommun.
. Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Ansökan om kommunalt investeringsbidrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott beviljar 43 937 kronor i kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng till Melleruds PRO-förening för installation av
ljudanläggning och hörselslinga i föreningslokalen på P D Lundgrensgatan.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds PRO har ansökt om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng från
Melleruds kommun för att utföra en installation av ljudanläggning och hörselslinga i

föreningslokalen på P D Lundgrensgatan, Mellerud.

Den totala kostnaden motsvarar 58 000 kronor inklusive moms. Materialkostnaden
motsvarar 43 937 kronor inklusive moms och specificeras i en kompletterande
handling till ansökan. Bidraget kan endast sökas för materialkostnader, inte
arbetskostnader som föreningen får stå för själva.

När kommunen beviljar kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng är föreningen
skyldig att lämna följande redovisning till kommunen:

1. Föreningen ska redovisa hur bidraget har använts och vilka effekter som har
nåtts, Redovisningen ska vara undeftecknad av föreningens ordförande och kassör.

Redovisningen ska vara inlämnad till kommunen senast ett år efter utbetalningen.

2, Om bygdepengen inte förbrukats eller om bygdepengen inte har använts till sitt
ändamål kommer kommunen att göra ett återkrav på bidraget (KS 5 90, 2079-04-
10).

Beslutsunderlag
o Ansökan om kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng - från PRO

Mellerud.
. Kompletterande handlingar till ansökan - Offert "L:E Gruppen".
. Fastighetsägarens medgivande.
. Regler för kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng för lokala föreningar

inom Melleruds kommun.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

Datum Diarienummer
2021- KS 202U447

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (3)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se92
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2027- K5202r1447

Beskrivning av ärendet
Bakgrund

Melleruds PRO hyr föreningslokal på eO Lundgrensgatan av Melleruds Bostäder AB.

Föreningen ansöker om bidrag för tillgänglighetsanpassning då många av
medlemmarna har problem med hörselnedsättning. Ansökan avser pengar för att
installera ljudanläggning och hörselslinga i deras föreningslokal, vilket skulle
innebära att föreningen kan skapa mervärde for deras medlemmar och besökande.

Under 2020 beviljades föreningen bygdepeng på 20 500 kr för utförande av
ombyggnation av föreningens lokal och efter det har lokalens sittplatser utökats
från 25 till 40. Efter genomfört arbete redovisades kostnader till kommunen i god
tid,

Analys

Melleruds kommun tillhandahåller kommunalt investeringsbidrag - bygdepeng -

som lokala föreningar som vill skapa mervärde i sitt närområde och samtidigt delar
kommunens vision och värdegrund kan ansöka om att få. Möjligheten att söka
detta bidrag är begränsad till materialkostnader. Bidrag kan inte beviljas för köp av
tjänst.'

Enligt ansökan uppgår materialkostnaden för tillgänglighetsanpassningen till 43
937 kronor inklusive moms. Arbetskostnaden står föreningen själv för genom
anlitande av hantverkare från L:e Gruppen och genom ideell insats ifrån
föreningen. Den totala kostnaden för tillgänglighetsanpassningen uppgår till 58 000
kr inkl. moms.

Föreningslokalen på P D Lundgrensgatan äges av Melleruds Bostäder AB som
lämnat sitt medgivande till installationen som beskrivs i ansökan.

Överväganden

När kommunen beviljar bygdepeng finns ett redovisningskrav från föreningens sida
inom ett år från det att utbetalning skett. Om bygdepengen inte förbrukats eller
om bygdepengen inte har använts till sitt ändamål kommer kommunen att göra ett
återkrav på bidraget.

Av ansökan framgår inte om föreningen erhåller medfinansiering från ytterligare
part.

Ekonomiska konsekvenser

Bidraget till Melleruds PRO med 43 937 kr finansieras inom ramen för kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng.

Om KSAU beviljar ansökan från Melleruds PRO återstår 256 063 kr av
bygdepengen 202L

Slutsatser

Kommunstyrelsens arbetsutskott bör bifalla ansökan om kommunalt
investeringsbidrag - bygdepeng for installation av ljudanläggning och hörselslinga i

föreningslokalen på P D Lundgrensgatan, Mellerud.

Sida
2 (3)
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Melleruds PRO

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021- KS 202U447

Dovile Baftuseviciute
Samhällsvägledare
0s30-189 00

Dovile. Bartuseviciute@mellerud.se

Sida

3 (3)
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PRO
MELLERUD

PRO-Mellerud,
P D Lundgrensgatan 20
464 30 MELLERUD

2027-07-L6

Bankgiro, 5811-3630
e-mail jr:i-,iii'r;;i1r,',r1,;q. .;.

070-85 34 618, ordförande

Melleruds kommun
Kommunstyrelsen
454 80 MELLERUD

ANSöKAN OM BYGDEPENG

Melleruds PRO förening ansöker härmed om kommunalt
i nveste ri ngsbid ra g/bygdepeng.

Bidraget kommer att användas till installation av ljudanläggning och
hörselslinga i vår föreningslokal på P D Lundgrensgatan 20, Mellerud.

Denna installation kan ses som en tillgänglighetsanpassning och
skulle innebära att vi kan skapa mervärde för våra medlemmar och

besökande. Detta är ett stort behov då många av oss medlemmar har
problem med hörselnedsättning.

Enligt den offert vi fått från LE Gruppen skulle denna installation
uppgå till 58 000.- (46 400:- exl moms), varav materielkostnaden är
439372- (35 150:- exl moms.)

Bil. Offert LE Gruppen

För PRO Mellerud

{}- (
-rDz\{-åa- .}t-co

Börje Skoogh

ordförande
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Frånl Erlk Jooefggon erik.iosefsson@mellerud,se
Ämne: Re: Ljud,hörsetslinga

Datum: 13 eugusti 2A21 fi:2A
Tllk Börje Skoogh borJe@skoogh,com

Hej! Det är inga problem alls från Mellbos sida.
MFLI-Fi', tl r: I'i

Mr-,ili ', i-k
li!:i\iliN
;i:ii:l

I

{

Mvh
Erik Josefsson

Z*li -Uu- I fi
S kaff a O-u !l,rl-qjs_ j.o_r 

-fur d.ro i r1.

From: Börje Skoogh <borje@skoogh.com>
Sent: Friday, July 9, 2021 1:41:44 PM
To: Erik Joseftson <erik.josefsson@mellerud.se>
Subject: Ljud,hörselslinga

Hej. Erik.

Pro har för avsikt att låmna in en ansökan till kommunen om "Bygdepeng" på en.
Hörslinga o ljudanlåggning . lnom kort , Le gruppen tar fram offert .

Vi märker att vi stånger ute folk som har nedsatt hörsel , många har hörapparat, men
ingen användning av dessa ivår lokal.

Kravet på ansökan såger att fastighetsågaren skall ha lämnat sitt godkånnande .

Hoppas på ett positiv't svar !

Mvh. Börje. Pro
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OFFERT
2Q2r.{_7-Q9

Till:
PRO Mellerud
P.D.Lundgrensgatan 20
46430 Mellerud
org.nr. 862501-0650

Att: Börje Skoogh

leverans och lnstallatlon av Ugghnläesninn och h{rslinseanlåFgnlng i möteslokal,

P.D.lundsrenssatan 20 Mellerud,.samt leverans av Lst"ruldeväst.

I offerten ingår följande utrustning:
-2st trådlösa mikrsfoner "myggor" LD-systems U508 BPL inkluslve sändare och rnottagare,
-lst trådlös handhållen mikrofon, LD-systems U508 HHD inklusive såndare och mottagare,
-tst 8-kanals ljudmixer LD-systems VIBZ I DC.

-2st högtalare LD-systems 5AT 62 A G2 W, vita. inklusive väggfästen.
-1st "rackvagn" för montering av mixer, mottagare, hörslingefeirstårkare osv.

-lst Hörslingeförstärkare Univox PLS-X3 inklusive lst testapparat Univox "llstener".
-lst guldeväst Crevoice, komplett med laddare,
-Erforderligt kablage,montagemateriel, och arbetstid för installation av ovanstående

utrustning.

Surnma materlel 35 150:-

Summa arbete: 16 250:-

Avgående kostnad för eget arbeter (iddell insats) -5 000;-

Anbudssurnma vld utfört eget arbete: 46 400:-

Ovanstående pris EXKLUSIVE moms (25%1.

Postrdress
Bronäs 5

464 93 Mellerud

E-post
info@legruppen..se

Besöhsadress
Bronäs 5

Org.nr
556842.6240

Telcfon
0530-t2727

Bankgiro
725.1549

Hcnrslds
www.legruppen.se

Vat.nr
s8556E4262400 l

Säte
Mellerud
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Förutsättningar & förtydllganden :

o Denna offert förutsätter att L:E Gruppens montörer får fri tillgång till arbetsplatsen

under vardagar 07:00- 16:00.

t offerten ingår ej:
r Mikrofonstatlv

Bilagor:
r Produktblad

Offerten gäller t.o.m. 2021-08-31
Frågor kring denna offert besvaras av Anders Karlsson pä A7A7-24 45 86,

alternativt anders.karlsson @legruppen.se

Med vänlig hälsning:
Anders Karlsson, LIE Gruppen AB

Postsdress
Bronäs 5

464 93 Mellerud

[-post
info@legruppeu.se

Besöhsodress
Bronäs 5

Org.nr
556842.6240

Telefon
0530-t2'127

Bnnkglro
725-t549

Hemslda
wwrv.legruppen.se

Vat nr
s8s5684252400r

Sötc
Mellerud
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2021-a7-05 LD Systems U508 BPL I Wir€less Systems with Bodypack and Lavalier I LD Syst€ms

Lovir

I

åLr
d ll U-

U5OB BPL

Wireless Microphone Svstem with BodVpack and Lavalier Microph0ne-823 - 832 MHz + 853 - 855

MHZ,

Item ll0.: L0u508BPL

,/ True diversitv uHF wireless svstem

,/ 5h0rk-m0unted dvnamic and condenser microphone capsules

'/ Automaticchannelscan

n Easrl one-touch infrared frequencr/ svncinq

./ Pilot tone squelch circuit prevents noise

https://www.ld-syst€ms.comlEn/solutionsldj-musiclan/wireless-systems-mlcrophoneslwlreless-systemsiwireless-systems-wlth-bodypack.ånd.lavall. 117
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2421-07-05 LD SystBms U508 HHD lWlreloss Systsms with Handhsld I LO Systems

Lovir

{$

lJ- ru-.l
ri

U5OB HHD

wireless Microphone Svstem with D\lnamic Handheld Microphone-823 - 832 MHz + 863 - 865 MHz.

Ito[r No.: LDU508HHD

,/ True diversitv UHF wireless svstem

,/ 5h0rl{-m0unted dVnamic and condenser microphone capsules

n Automaticchannelscan

,/ EasV one-tguch infrared frequencv svncing

J pilot tone squelch rircuit prevents noise

,/ Switchable RF transmitter 0utput (2, to or l0 mW)

*-r, o

1t7

100



?0?1-07 -o5 LD Systems VIBZ I DC I Mixing Consoles I LD Systoms

a ll ffi
i
I

!

;

I
!

LD S.

ul87 B Dr

I thannel Mixing ionsole with DFX and tompressor

Item No.: LDV|BZS0t

,/ I channel mrxer lriith 100 digital effeits presets

n 4 miirophone chanfiels and 3 stereo line inputs

,/ Effective t-band EQ

'/ Sliding adjustable rompressor

,/ Master, M0nit0r and headphone 0utputs

d Securely fastening external power supply

1t7
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202147-O5 LD Syst€rns SAT 62 A G2 W lWall Loudspeal(ers I LO Sy3tcrng

. i ill

-ilta* \ 7 o

'x Zt: o

5AT62A[ZW

6.5" active lnstallation Monitor white

Iten ll0.: LDSATS?A0ZW

The LB Sl/stems 5AT62A62 is the active version 0f the SATEZ62. Ihe compact Z-way spealrer is not only suitable

for installation, but also as a home studio monitor and for other sound reinforcement tasl6.

The bass-reflex design is loaded with a 6.5'' custom woofer and a 1" silk dome tweeter with wave guide, which

are driven bV a ilass AB power amplifier with 50 W RMS power and overcurrent proteftion, the input is a XLR-

jack c0mbo socl(et, an XLR socl<et permits l00ping through 0f the signal. Reproduction is balanced and

dvnamic thr0ughout the frequencv range of 55 Hz - 20 kHz and attains a maximum sound-level pressure of 109

dB, The 5AT62A[2 features a switchable pollJer saving mode that automaticallv switches to standb\/ if there is

no signal for 3 mlnutes.

I

1/5
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LD Systems SAT WMB 10 W lAccessorios for lnetallation LoudspEåk€rs I LO Systems

t
t

,

I

3'I
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,
)
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J
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a

5AT WMB 10 W

Wall Mount for Speakers, ll,hite

nem H0.: LDSATWMBI{)W

tlall 6 celllng lncket for loudspeener svstsms up t0 10 hg

Ihe LDSATWMB10 is fullv adjustable 0n all axes and can therefore be individuallv aligned. n is compatible with

all 5AT [2 speakers and [}ave I satellites, but is also suitable for direct installation in the wood 0r plastic

housing of other speakers.

It comes with a 20 cm long steel safetl/ cable, with which the m0unted speal(ers can be secured against

falling, in accordance with B0V-C1 S 7.

N0te
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Univox@ PLS-X3
l{ompakt och effektiv

konventionet[ s [i nqförsätrkare

Eqenskaper

5 års garanti

I höjdenhet och lå bredd( I 9" rack), 2

enheter kan monteros sida vld sido i

rachet

Parametrisk MLC för att kompensero för
olikr typer av matollpllverhan

lnbyqgd sjålvdiaqnostik för ott isolera
fel når slingan inte fungercr

Programmerbara XLR, RCA och

skruvtermina lingllngar

Två-stegs AGC för ökad
tsluppfottborhet

Lådrekvensfilter för öhad

trluppfaLtbarhet

50-l 00V line ingång

Prioriterad ingång som kan envändos

för utryrnningstorm

lnga intarno kytftäktar nödvöndiga tack
vare enhetens höga effektivitet

I 0W höqtatar- och LEO monitorutgång

Atlo reglcge är tiittiltgångti4 ptacerode

på enhetens frarnside

Allo reqtege år försånhta för ott undvika
oovsihtliq manipulering

Rackvinklar ingår

Liten mi[öpåverkan

Täckyta im2

Tiltåmpningsområden

PL5-X3 passar till små teatrår, vönthallar, konferensmitjöer och ondra mettonstora rum.

Storlek och effektivitet
PL5'x'serien är marhnadens mest effektiva slingförstörkare för professioneltt bruk,
Enheterna är endast en höjdenhet höga och qiorda i lr.enhetsbredd vitket möjliqgör
monterinq av två stycken slinqfrirstårkare i ett enskilt I g'-rachutrymme. PLS-X-serien
anvönder en elektronisk transformator med hela 90 % effehtivitet, Energispillet i en
honventionell transformator ärjåmförelsevis 8-9 gånger höqre. vihten har reducerats
avsevårt genom att använda rnindre koppar och andra metatter än konventioneila
stingförstärkare, vilhet starht rninskar produktens mitjöpåverkan. PLS-X stinqförstårhare qer

ett fantastisht ktart ljud vitket inte är möjligt av förstärhare som anvönder sig av vanliga
toroidtransforrnatorer eftersom rnsdulationsdistortion är oundvihliqt.

Sjötvdiagnostik

När diagnostiken ahtiveras kontrotleras ingångama, AGc-n, förförstårköre, slutsteget och
att slingledaren ör hel och ansluten. 0iagnostiken vögteder tlll vitha detar av systernet sorn
fungerar och inte. tlen inbyggda siqnalgeneratorn, som år en det av den självdiagnostisha
funhtionen, kan även anvåndas tilt att reqlera systernets utgångsnivå orn ånnön ljudkåtta
skulte saknas.

Förbåttrad kompensationsmöjtiqhet för metöttpåverkan

univox PLS-X är utrustad rned en unik parametrisk MLc (Metöt Loss correction) för att
rner effektivt justera effehterna av

metottpåverkan. 0å både typen av

metall och rnetatlens nårhet till stinqan

påverkar ljudet kan olika typer av

kompensation kråvas,

MLC tillåter instatlatören a$ böttre
kompensera för den dämpande effekten
konduktiva materiö[ har på systemets

tjudhvalitet. Se grafen till höger. I ttHl

ft{riJe!

{td}

$ilt

11,n

Ild0

i

lallift 10Hlr

I
I
å
't
å

!
'TäckVtan är beqrånsad ov stlnqseqmentets
maximala bredd

*'Univox SLS rekornmenderas

I i-
--1,ÅI ..i '.

,! t

lngen påverhan
Frltt fålt, upp tlll 25 m
breda slinqsegmenr

turimetec l: I sid förhållande

Perimeter. l:2 sid förhåltande

Figure 8, l:l sid förhåltande 260 m'

0åmpning Stor påva*rn
I dB rtteouation, .n.x
a m brldr slinqseqftcnt

260 m:

330 mr

450 rn?

Metollplverkon
4,5 dB diimpninq, mrx
7 m bred. slingserynent

50 m"

100 mr'

440m;'

ilit,llll r!r ittl.?:ii:rl1i l': ,,111, :., i',1il'; unrvox
t

D BY EOIN
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Univox@ Listener

Produklöversikt

Strömförbrukning

Batterityp

Batterilivslänqd

Utqånq hörturar/-snåcka

lndikering magnetfält 0ult shen

6rönt shen

Observera

Av och på indikerinq, 0n/0ff Röd lysdiod

Övrigt Oimensioner

viht
Färq

Art nrlbeskrivninq

Titlbehör art nrlbeskrivning

4-lOmA

2st athatisha AAAILRO3 '1,5V (ing6r)

125-310 tim baserat på batteri med l250mAh

Standard stereolurar, 3,Smm, impedans I 0n- lk0,

-EdB (re a00mA/m)

OdB = 400mA1m

IEC 601l8-4 kråver 400mA/m

Btinkar når Listener är påslagen

98x84xl 9mm (LxBx0)

809 inhi. bötterier

Svart

230450 Univox Listener

230453 Univox Listener med hörlurar

230903 Hörlurar EM-201

175106 Batteri, alkalishtAAA/1R03 1,5V

Eultysdiod:

5lingan fungerar, men

uppfutter inte norrnen

Lysdiod tånds ej:

Stingan funqerar inte

Mätninq och kontroll

En futlståndiq mätninq av en slinginstallation skatt utföras med en fältstyrkemåtare, t ex Univox FSM Basic.

Art nrlbeskrivninq 401014 Univox FSM Basic Fåttstyrhemätare,

professioneltt mötinstrurnent

8r'oschyr, bruhs - or:h installationsanvrsnrnq hnns på wwv,r.edin. se

Grön lysdiod:

Stingan uppfytter

IEC-normen

Stochby Hantverhsby 3, I I I 75 LlOlNGÖ

Fönådsvåqen 2 B, l8l4l LlDlN6Ö

I
{
8
iilI
$
3

!tti!t

8o Etlin AB

Besöksadress

Tel

Fox

08-76718t8
08.767 18ZA

E-moil info@edin,se

lnternet edin.se . univox eu

,1 C€
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sONTA)K
Lfudlösningar för ollka behov

tlqxlsol, un 8ar dlg
tull ro.5l$adh{{

GUIDEVAST
med inbyggda högtalare & rnikrofon

Halr l&
Fdlnot

aa

Tusen tack ftir v[etcn. Dcu hor jag
unvönt nu ctl sntul giuger och rnot-
tagandet blond turistenra llrju inte ntt
ta miste pA,

I rnars varjag i lsracl mcd 24 isl[nd-
skn pensiouärer, Reson blev en succö,

inte minst tlck vlre vösten.

tfor, prllst SvK

ar oqlommirht 0loeond
molltn thuldrrul(Ln

sun nlutelht ti8 hi'Jl'olutrå

Hll{h.t tdr
lEflh.l

tln cfi.klv! h&idfr
rnatfskvcnrgmllrc rofli
n& l&{todt hol! lnr

PUsv lftroo
0.lrlol|'nl€ft!|l
i larffia fur*lion

ly'lfloc

l!{td(ö{, rp6mo rofi lh atodört reltabon

Prls med baaterlladdare:3 300 kr exkl. moms

Praktisk guideväst med lnbyggda högtalare och ett headset.

Laddnlngsbart batteri på ryggen ger dig 8-10 tlmmars taltid.

Högtalar$udet år utformat av svensk hörselexpertls
för god taltydll$het.

SONTAT(AB . Hagby, 74020Vänge

Tel: 018-34 04 07 . Fax; 018-38 64 tO . info@sontax.com r www.sontax.com

N{$ET

lnbyggd mlkrofon ger dlg fuU
rörelsefrlhet. Du behöver lnte
hålla I en mlkrofon eller båra
på en högtalare.

Battorl på rygEen ger en brg
vllfförd€lning så att västen
inte kånns framtunS.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförvaltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-3 1

ARENDE 13 Dnr KS 20211457

Förbu ndsord ning för Samordningsförbu ndet 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 överförs till det nya forbundet 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 fullgjoft 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 Grästorpfrån 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 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

mojligt 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 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i $ 16:

"I det fallet 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 föl1Er med i övergången så återbetalas
kvaruarande andel av inbetalt medlemsbidrag till medlemmarna".

Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.

Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
o Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

juni 2021
. Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den

L januari 2022
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ng en

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

a

a

Samordningsförbundet 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 viljeinriKning
Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
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,(-rllIIllrtt
Kommunfullmäktige

Förbundsord ning för Samordningsförbu ndet 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, ide båda förbundens nuvarande
förbundsordningar 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-
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
att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgående i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrän den
7 januari 2022.

Vad gäller de tillgångarna i form av kvaruarande 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 Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i $ 16:

"I det fallet att Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordnings-
frirbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
kva rua ra n de a n de I a v i n b eta lt med lem s b id ra g ti I I m ed lem ma rna ".

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 K5202114s7

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

| (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se109
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-08-18 KS202rl4s7

Sida

z (2)

Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring till medlemskommunerna

. Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

juni 2021
. Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den

I januari 2022
. Såmordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från

januari 2011. Gäller ändring av $ 16

. -samordningsförbundet 
Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010

Gäller ändring av 5 16
. Tidigare hemställan om viljeinriktning
. Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordni ngsförbundet Vänersborg/Mellerud

Ekonom kommunstyrelseförvaltningen
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lnqrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kommunen
den 12 juli2021 11:50

Socialnämnden
Karl-Olof Petersson; lngrid Engqvist

VB: Avsiktsförklaring med handlingar Samgående av Samordningsförbund

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

21O524.docx.pdf; 6. Beslut Vänersborgs kommun 210602.pdf;7. Beslut 2021-06-01

Lilla Edet.pdf; B. Beslut Melleruds kommun 23 juni.pdf; 9. Beslut Grästorps kommun

2021-04-14.docx.pdf; 10. Förbundsordning Södra Vänern förslag till beslut.pdf; 11.

TLEG förbundsordning från 2011.pdf;12. VM forbundsordning-20101029.pdf; 13'

Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; 14.

Medlemsråd mi nnesa nteckningar 210412.pdf; 1 5. M innesanteckningar

medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf;15. Protokoll 12 juni 2020.pdf;

17. Protokoll Sof 2020-06-22.pdf

Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhattan.se>
Skickat: den 9 juli 2O2t 13:43

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'

<elisa beth. ra hm berg@vgregion.se>
Kopia: Monica Ha nson <Monica.Hanson@trollhattan.se>;'Anders Paulsson'

<anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>;'Linda Jansson'<linda.elisabeth.jansson@vgregion.se>;'Sofia Lantz'

<sofia. la ntz@forsakringskassa n.se>

Ämne: Avsiktsförkla ring med ha nd linga r Sa mgående av Samord ningsförbund

TiIl Arbetsfi)rmedlingen, Försäkringskassan, Vristra Götalandsregionen, Trollhöttans Stad, Vänersborgs kommun,

Melleruds kommun , Lilla Edets kommun och Gröstorps kommun

Hejl översänder här på uppdrag av presidierna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet 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 från den 1 januari 2022. Till handlingar finns ny förbundsordning, tidigare

förbundsordningar, protokoll samt minnesanteckningar från medlemssamråd.

Återkoppling i form av beslut från respektive fullmäktige, Försäkringskassa och Arbetsförmedling önskas

senast den26 oktober 2027. 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:
Sa mord n ingsförbundet Trol lhätta n, Li I la Edet och G rästorp
461 83 Trollhättan
samt:
Sa mord n ingsfö rbu ndet Vänersborg/Me lle rud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
461 83 Trollhättan

Besöksad ress: Österlå ng gatan 47 i Troll hätta n

Telefon: 0520-496949

www.roftleg.se
www.samverkanvg.se

2
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Avsiktslörklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Trollhöttan, Lilla Edet och Gröstorp

sa mt Sa m o rd ni ngsfö rb u ndet V ö n e rsbo rg och Mel Ie rud :

Försäkringskassa n

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 Gröstorp samt Samordningsförbundet Väners-

borg och Mellerud hemställer till sina medlemmar angående att fatta beslut i frågo om utökning

av Somordningsförbundet Trollhöttan, Lilla Edet och Gtöstorp samt ott Sdmordningsliirbundet Vä'

nersborg och Mellerud upplöses.

Sammonfattning:

Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden ska

samgå från den l januari 2022varil 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 2O22. 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 72 april2A2L.

Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att behålla Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

Grästorps 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 2O22 sä 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-
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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

S 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$ 16:

" l det fallet ott Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annst Samordningsförbund
så övergår det eventuella kvsrvarande tillgångarna/egno kapitalet till det nya förbundet. Om någon

av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlems-

bidrog tiII medlemmornd".

Sa m o rd ni n g sförb u ndet Söd ra Vö ne rns verksa m h et och e kano mi :

Verksamhet och insatser som är pågående i de nuvarande båda förbunden fortsätter i ungefär
samma omfattning som under 2O21 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 Åtcl 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 sorn att förbundet med sina medlemmar ska vara med och bidra till att
de nationella jåmställdhetspolitiska målen uppnås. Verksamhetsutveckling kommer att ske utifrån att
utveckla insatser så att de änvänds effektlvt och till största nyttan 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 i Väst, 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 verksamhetsplanerin gen 2O22 att är att
utveckla insatser för att motverka psykisk ohälsa och att främja hälsa samt att anordna fler tidiga in-
satser för att förbereda för övergångar till arbetslivet.

Medlemsbidrag från medlcmmarna för dct nya Samordningsförbundet 5ödra Vänern föreslås till 9,2

mkr för är 2O22. 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 2A22

Medlemsbid rag2022

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen
Västra Götala ndsregionen

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

7s9 000

276000
115 000

9 200 000

1 909 000

115 000

276AO0

2 300 000

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla 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 godkänna ändring av $ 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuva-

rande förbundsordningar så att tillgångar/eget 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 2027. 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 2O22. Återkoppling om medlemsbidrag till Samordningsför-

bunden hanteras separat då Försäkringskassan begärt besked senast den 31 augusti

2021

att beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den

26 oktober 2021.

Trollhöttan Juni 2021"

Presidierna för:

Samordningsförbu ndet Trol I hättan Li I la Edet och Grästorp

Monica Hanson Sofia Lantz

Trollhättans Stad Försäkringskassan

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Linda Jansson

Västra Göta la ndsregionen

Bilagor:

2-9

10

1L

\2

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

13

3"4-17

Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

iuni 2O2L

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den l janu-

ari 2A22

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från ja-

nuari 2011. Gäller ändring av S 15

Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010

Gäller ändring av $ 16

Tidigare hemställan om viljeinriktning
Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
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AR8 ETSFöR M E DLI NGE N
5WEDISIJ PU0LI( EHPLOYHEil'T sEffVICf

Fyrbodal verksamhetsornråde sökande
Änna Johanson
Enhetschef
ato-486 o3 eg
anna, m johanssox @al betsformedl ingen,se

2O2r-03-11

Beslutsunderlag angående hemställan från
$am ord n i n gsfcirbu ndet

Arbetsför'nredlingen Fyråodal ställer sig balcom beslutet om en
sammanslagning av Samordningsförbundet Trollhättan/Lilla
EdetlGrästorp och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

Arbetsf<ilmedlingen Fyrbodal 2021-03-11

Sida r (t)

Datum

Anna J
Enhetschef Albetsför'medlingen Fyrbodal verksamhetsområde sökande

Postadress
Arbetsförmedlingen
Box 173
461 24 Trollhättan

Besöksadress
Kungsgatan
Trollhättan

Telefon
Arbetsgivare
Växel

0771 -508 508
0771.600 000

Webbplats
arbetsformedlingen.se

t

49,
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n Försäkringskassan BESLUTSPROTOKOLL
Beslutsdatum Diarienr

2021-05-24 FK2021100006

Beslutsfattare
David Karlsson, Verksam hetsom rådeschef Avdelnin gen för sju kförsäkrin g VO
Väst

övriga närvarande
Lina Edfeldt, föredragande

Ärende och beslut

Finansiellsamordning - 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

Förnarnn, Efternamn

Signerat av: David Karlsson

Bilaga:
- Hemställan till medlemmarna iSamordningsförbundetTrollhättan, Lilla Edet och

Grästorp samt isamordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Mars 2021.

Hemställan till alla

medlemmar av Samor

o,

ool
@
ooo
v
I

=

I

ptr
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YfTrtmNDSREcroNEN 2e (41)

Protokoll från regioustyrelsen, 2A2l -06- | 5

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

L Regionstyrelsen ställer sig bakorn ett samgående av

Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Vänersborg,

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet

En hemställan har inkornmit fi'ån Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet,

Gr'ästorp och Samordningsft)rbundel Vänersborg, Mellerud. i hemställan

uppmanas medlemmarna attta ställning till och att besluta i frågan om ett

framtida samgående av de båda örbunden. Utgångspunkten for samgåendet är att

Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp utökas och att

Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Eftersom Västra Götalandsregionen via hälso- och sjukvårdsnämndema

finansierar arbetet i samordningsforbundet har dessa givits möjlighet att yttra sig

innan beslut tas i regionstyrelsen.

Väsha Götalandsregionen bedömer att utvecklingen mot gemensam

administration som medför sammanslagning av lorbund är ett naturligt steg sorn

kan leda till ytterligare effektivisering av Sarnordningsforbundens verksamhet.

Västra Götalandsregionen understryker att det bör finnas en flexibilitet hos alla

ftlrbund kring eventuella I'tterligare framtida sammanslagningar att ta hänsyn till
att nya konstellationer kan behöva bildas.

Beslutsunderlag

o Tlänsteutlåtande daterat 2A21-04-26

a Hemställan till medlemmarna i samordningsörbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp samt i samordningsörbundet Vänersborg och Mellerud.

Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:
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YatVASTRA
GÖTALANDSREGIONEN

30 (41)

V
Protokoll från regionstyrelsen, 202I -06 - I 5

Skickas till
o Nona hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra(eDvgregion.se for

kännedom

o Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.vash'a@;vgregion.se ör
kännedom

r Ösffa hälso- och sjukvårdsniimnden, hsn.cstra(D,r,'gregion.se for kännedom

r Samordningsftirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp fiir kiinnedom

e Samordnirrgsörbundet Vänersborg och Mellerud ftir kännedom

r Elisabeth Rahmberg, el isabeth.rahrnberg(grvgl'egi on. se for kiinnedom

Justerare: Justerare: Justerare: Räit utdraget intygar:
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ffi Trollhättans
Stad
Kommunfullmäktige

sAM MANTRÄorspRotoroll

Samma nträdesdatum
2027-Os^24

KF S 105 Dnr 2021/00236 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 Vänersborg/Mellerud 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

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den t januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står

för vardera 25 Yovardera 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 t januari 2022

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 2A22 att översändas för beslut i

respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen

och Försä kringskassa n.

Beslutsunderlag

Protokol lsutd rag kom mu nstyrelsen 2A2t-O5-72 ( I f OZl

Tjä nsteskrivelse f rå n kom m u nstyrelsen s fö rva ltnin g, d at 202 1-04-06

ndes sign

Forts KF 5 105

Utdragsbestyrkande
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.AIZF
4L Trollhättans

Stad
Kommunfullmäktige

sAMMANTRÄorspnolorot

Sammanträdesdatu m

2027-Os-24

Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla

Edet och Grästorp, dat mars 2021

Protokoll Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

14 december 2O20,

Protokoll Samordn ingsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

2 juni 2O2O.

Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad ställer sig positiva till ett

samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och

Samordningsförbundet Vånersborg och Mellerud och till att bilda ett nytt

förbund från och med den \ januari2A22.

Yrkanden

Ulrik Hammar (Llyrkar bifall till liggande förslag.

Beslutsgång

Ordföranden finner att kommunfu llmäktige besluta r en ligt kommu nstyrelsens

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 tianuari2O22.

Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Samordningsförbundet Trol I hätta n, Lilla Edet och Grästorp

ndes sign Utdragsbestyrkande
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Vänersborgs kommun
Kommunstyrelsen

SAM MANTnÄoespRoToKoLL

2021-06-02

s 121

Samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp och Samordningsförbundet
Vänersborg Mellerud
K520211208

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samgående av Samordningsfiirbundet
Vänersborg/lr4ellerud och Samordningsör'bundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelsema for Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsfiirbundet Vänersborg/Mellerud har gjort en hernställan till sina
medlemmar Arbetsformedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige fiir Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps komtnun,
Vänersborgs kommun och Melleruds kommun om att ta ställning till samt att fatta
besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda örbunden. Utgångspunkten är att

Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
Samordnin gsforbundet Vänersborg och Mel lerud upplöses. Styrelsen for
Samordningsörbundet VänersborgAvlellerud har ställt sig positiv till ett samgående.

Beslutsunderlag
r Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-A5-n,5 84

r Kommunstytelseforvalfiringens tj åinsteskriv else 2021 -04 -26

o Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud 202A-10-20, inkommen20?l-
04-12

o Protokoll från extra insatt styrelsemöte med Samordningsfiirbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp 2020-06-12, inkommen 2021-04-12

r Protokoll från extra insatt styrelsemöte med Samordningsforbundet
Vänersborg/Mellerud 2020-12-14, 202I -04-12

r Hemställan till medlernmarna i Samordningsfiirbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp samt i Samordningsörbundet Vänersborg och Mellerud,
inkommen 2021-04-12

Sändlista
Samordningsfiirbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

Utdragsbestyrkande

123



LILLA EDETS

KOMMUN

Komm u nstyrelsen protokoll 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
Samordningsör'bundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsforbundet
Vånersborg/IV{elleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsformedlingen,
Försiikringskassan samt fullmäktige ör 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 forbunden från och
med 1 januari2022.

SWOT-analyser har genomforts i respektive Samordningsftirbunds styrelse.

Med ett större forbund finns risken ftir ökad tröghet och att Lilla Edet som liten
kommun får minskat inflyande. Ett stön'e fiirbund medfor dock fler möjliga
kompetenser, resurser och olika insatser och blir mindre sårbart. Dessa fordelar bedöms

uppväga riskema.

Socialnämnden beslutade 202I-04-21 att foreslå komrnunstyrelsen att ställa sig positiv
till ett samgående.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 202 1 -05- I 8
Tl änsteskrivelse daterad 2021 -04-26
Remiss från kommurstyrelsen
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Hemställan till medlemmarna i Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsörbundet Vänersborg och Mellemd

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inget i örslaget 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 innebiira några
negativa sociala konsekvenser.
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LILLA EDETS

KOMMUN

Kommu nstyrelsen protokoll 2021-06-01

Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar bifall till arbetsutskottets fiirslag.

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till ett sammangående av de två
samordnings forbunden.

Beslutet expedieras till
Samordningsörbundet
Socialniimnden
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MELTERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESP ROTOKO LL
Sammanträdesdatum
2A2t-46-23

sida
9

5 78 Dnr KS z121lffig

Förfråga n om sa mgåe nde av samord n ingsfö rbu nde n Troll hätta n,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-3t

2. återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram
ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utuecklad 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, Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp,

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 eft större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek.

Avgörande för valet är även hur Samordnings-förbundet Våst arbetar med och samverkar kring
innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerstiilla
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2AZt, g 159, att återremittera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen, Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25
maj2021.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet VänersborglMellerud mars 2021

. Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oKober 2020

. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet VänersborglMellerud den
14 december 2020

r Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, 5 159,
. Socialföwaltningens tjånsteskrivelse,

Utdragsbesiyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTOKOLT
Sammanträdesdatum
2027-06-23

sida
10

. Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 190'

. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, g 134'

Förslag till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:

Kommunfullmåktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet VänersborglMellerud upplöses 2AZI-L2-31'

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

Marianne Sand Wallin (S), Ulf Rexefjord (SD) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige

beslutar att

1. anta förslag kring att SamordningsförbundetVånersborg/Mellerud upplöses 2A2l-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 skolaTutbildning, 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 kommutt 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 Vänersborg/Mellerud
Kommunstyrelsen

&- t)k
UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
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Ef, Cirästorps kommun

SAM MANTRÄoespnoroKoLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2A21-04-14

Diarienummer KS 2A20 ft 21s 103

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps

Kommunstyrelsens beslut

Kommunstyrelserr ställer sig positiv till att Samordningsftirbundet Trollhättan. Lilla Edet och

Grästorp går samman med Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud, och bildar ett nytt
samordningsfijrbund.

Sammanfattning av ärendet

Styrelserna for Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt

Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud hemställer till sina medlemmar
Arbetsfiirmedlingen, Försiikringskassan samt fulhnäktige ftir Västra Götalandsregionen,
Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fatta beslut i fräga om ett fi'amtida samgående av de båda

forbunden. Utgångspunkten är att Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

utökas samt att Samordningsforbundet Vänersborg och Mellerud trpplöses,

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och till
att bilda ett nytt örbund från och med2022-A1-01 så kommer underlag for beslut i fråga om ny
fotbundsordning, hantering av de egna kvarvarande kapitalen samt ftirslag om verksamhetens

irrriktning och budget från och med 2022-01 -01 att översändas fiir beslut i respektive region och

kommuners fu llmiiktige s amt hos Arbetsformedlingen o ch Försiikringskassan.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Hemställan till medlemmarna i Samordningsfiirbundet 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 bestut

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

222AA0 * 1719.

2 $ Förbundets säte
Förbundets säte är Trollhättans 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 forbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Ersättare 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 isty-
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 ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april

året efter det år då valtill 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 utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget fattas.

Förbundet har till uppgift att:

. besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,

. stödja samverkan mellan samverkansparterna,

1

129



. finansiera insatser for 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 iforbundsstyrelsen 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 i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.

Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla
Edet och Grästorp gemensamt med en fjärdedel.

f 2 $ 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.

Förbundei 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 titl nästa verksamhetsår. Arsbudgeten skall
också åtföljas av mål för 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.

14 $ 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
för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 $
i Finsaml.

15 $ 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 $ i denna forbundsordning. 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 forbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 1'1 $ 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 redovisningshandlingar för 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-
ringskassanlArbetsförmedlingen utser, betalas ersättning i särskild ordning.

Ordförande och vice ordförande iförbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månadsersätt-
ning för heltidsarvoderat kommu nalråd.

19 $ Arkivtillsyn
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 januari 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

I
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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 utföra 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 beslutsfor när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ord-
forande utslagsrost.

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 forbättrar 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 i förbundsstyrelsen.

es

Samråd

Styrelsen skall se till att informera medlemmarna innan sådana beslut i verksamhe-

ten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

10s

Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på med-

lemskommu nernas officiella anslagstavlor.

11S

Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader

Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i forbundets 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 31 december året närmast föregående årsskifte.

12S

Styrning och insyn

Förbu ndsstyrelsen skall upprätta 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

Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och
ekonomi for de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upp-
rätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästkomman-
de verksamhetsår. Arsbudgeten skall också åtföljas av mål för verksamheten.

Arsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före bud-
getåret (kalenderår). Förbundsstyrelsen skall dessförinnan 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 2003121$ om finansiell sam-
ordning av rehabiliteringsinsatser.

Mandattiden för revisorer år densamma som för styrelseledamöter enligt 5 $ i denna
forbundsordning.
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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 i26 S i lagen (2003:2010)om finansiell sam-
ordning av rehabiliteringsinsatser.

15S

Utträde

En förbundsmedlem 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 forbundet.

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. Förbundsstyrelsen svarar for 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 dårefter resterande tillgångar. Till berättelsen skall fogas redovisnings-
handlingar för hela likvidationen.

När forvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar delgivits medlemmarna är
förbundet upplöst.

17S

Tvister

Tvister mellan forbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk dorn-
stol.

5

137



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 Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans be-
stämmelser.

Ordförande och vice ordförande i forbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månads-
ersättn ing för heltidsarvoderat kom muna lråd.

Arvode till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelserna i 25 S lagen
(2A03:2010) 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

Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

6
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SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VÄNERSBORGIMELLERUD

Version 2UA-1O-29

Förbundsordning för samordningsförbundet Vänersborg/lVlellerud

Samordningsör'bundet Vånersborg/lvlellerud irar inrättats från och med den 1 rnars 2006 med
stöd av lagen (2003: I 2 I 0) om finansiell samordnitrg av rehabiliteringsinsatser.

1$

Förbundets namn

Förbundets namn är S amordningsörbundet VänersborgAvlell erud.

2S

Förbundets säte

För'bundets säte är Vänerborg.

3$
Förbundets medlemmar

Förbundets medlemmar år Västra Götalandregionen, Arbetsformedlingen, Försäkringskassan
samt Vänersborgs kommun och Melleruds kommun.

4$
Förbundets ändamål

Förbundets ändamålär att inom kommunema Vänersborgs och Melleruds geografiska område
svara ftir en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan,
Arbetsfonnedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunen/ema i syfte att underlätta och
uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska användas fiir samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller fiirbättra sin fijrmåga att
utfiim örvärvsarbete.

s$
Styrelsen

Förbundet ska ledas av en styrelse

Styrelsen ska bestå av fura ledamöter och flira ersättare. Varje samverkande pafi utser vardera
en ledamot och en ersättare. Vänersborgs kornmun utser en ordinarie ledamot medan
Melleruds kommun utser en ersättare.

Ersäftare har närvaro- och ythanderätt.
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Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordforande och en vice ordftirande for den tid som
styrelsen bestämmer.

Ledamöter och ersättare väljs for fyra år råknat fi'ån och med den I januari året efter det då
val av fullmäktige i landsting och konmuner har ägt rurn.

6$
Beslutsfiirhet, uppgifter och beslutanderätt

Styrelsen är beslutsfor när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordörande
utslagsröst.

Förbundet har till uppgift att
- besluta om mål och riktlinjer fiir den finalsiella samordningen,
- stödj a samverkan mell an samverkansparterna,
- tjttansiera insatser sol'n avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsirrsatser
vilka syftar till att individen uppnår eller fiirbättrar sin örmåga att utftjra fiirvärvsarbete och
som ligger inom de samverkande partemas samlade ansvarsområde,
- besiuta på vilket sätt de medel som står till fotfogande ftir finansiell samordning ska
användas,
- svara for uppfoljning och utvärdering av lehabiliteringsinsatsema samt
- upprätta budget och årsredovisning ör den finansiella sarnordningen

Förbundet ffir 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 ftir enskilda.

Förbundet får inte svara ftir offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

Personal

Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom förbundet enligt
styrelsens anvisningar samt ansvara ftir att ärenden är beredda inör styrelsebeslut.

8$
Initiativrätt

Medlem i förbundet har rätt altvåcka ett ärende i forbundssfyrelsen

Samråd

Styrelsen ska se till att medlemmamafär ta ställning innan sådana beslut i verksamheten soln
är av principiell beskaffenhet eller annars av störe vikt fattas.

7$

e$
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r0$
Kungörelser

Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på officiell
anslagstavla hos Västra Götalandsregionen, Vänersborgs kommun och Melleruds kommun.

rr$
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader.

Medlemmama har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i folhållande
till r.ad man tillskjutit Rir att täcka kostnaderna.

Medlemmama ska täcka de kostnader for lorbundets vertsamhet som inte täcks på annat sätt.

Fördelningen ska därvid vara sådan att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,

Västta Götalandsregionen med en {ärdedel samt Vänersborgs kommun och Melleruds
kornmun med en {ärdedel.

125
Styrning och insyn

Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos for verksamheten och

ekonomin sorn tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till rnedlemmarna

i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.

Förbundet får inte ingå botgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver rrär det gäller sedvanliga krediter ftir
verksamheten.

13$
Budget

Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan ör örbundets verksamhet och ekonomi for de

nästloljande tre åren. För det första av de tre åren ska styrelsen upprätta en preciserad

årsbudget. Över- respektive underskott överftirs till nästa verksamhetsår. Ärsbudgeten ska

också åtfoljas av mål fijr verksamheten.

Årsbudgeten fastställs av forbundsstyrelsen senast den 30 november året fore budgetåret
(kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessforinnan samråda med forbundsmedlemmarna om
budgeten.

14S
Revision

Förbundets rdkenskaper och årsredovisning samt styrelsens forvaltning ska granskas av en

revisor for varje forbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsörmedlingen
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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 fiir revisorer är densaruna som fiir styrelseledamöter enligt 5 $ i dema
förbundsordning.

För revisor som Försäkringskassan utser fimrs inte någon fastställd mandattid. Försäkrings-
kassan forotdnar revisor efter upphandling for den tid som upphandlingen fiån tid till annan
avsef.

Vidrevision tillämpas bestämrnelsemai26 $ i lagen (2003: 1210) om finansiell samordning
av rehabiliteringsinsatser.

ls$
Utträde

En fiirbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utkäda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år.

Vid utträde ska rnedlemmanlas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet med vad som
sägs i 1 I $ i denna fiirbundsordning.

16$
Likvidation och upplösning

Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en eller flera
medlemmar utträder ur fiirbundet.

När fiirbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar ftirdelas enligt principema i I 1 $ i denna örbundsordning.
Förbundsstyrel sen svaral' Rir likvidationen.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slukedovisning ftir sin örvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en fon altningsberättelse 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 for hela likvidationen

När ftirvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmama är
forbundet upplöst.

175
Tvister

Tvister mellan örbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk domstol.
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18$
Ersättning fill ledamötero ersättare och revisorer

Arvoden och ersättningar till ordförande, 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.

Ordfijlande och vice ordftirande i forbundet ersätts med 4 r'espektive 3 % av fast
månadsersättning for helti dsarvoderat regionråd.

Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 $ lagen (2003

1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av fiirbundet.

1e$
Arkivtillsyn

Ansvaret for tillsynen av att fijrbundet ftillgör sina skyldigheter enligt arkivlagelr (1990:782)
åvilar kommunarkivet i Vänersborgs kommun.

20s
Ändringar i förbundsordningen

Åndringar i örbundsordningen ska fastställas av ftirbundets medlemmar
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Trollhättan mars 2021

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sommanfattning: 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 sktuella 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 gÅOfSÅ 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 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
./ 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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Nackdelor som 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 troghet
,/ 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 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 VänersborglMellerud 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. 5e bifogat protokoll.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den t januari 2A22.

Budget beräknas kunna omfatta ca L0 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

kassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 25 Yovardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del

utgår från invånarantal per kommun.

Förutsättningar för ott gå vidore i sommanslogningsprocess

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och

till att bilda ett nytt förbund från och med den L janua ri 2A22 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 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 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 2A2O, S 36 de-

lad förbundsadministration för tiden den l juli 2020 och fram till och med den 3O juni 202L

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den 14 december 2020, 5 106 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 12 april 202L

Samordningsförbundet 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

PaulÅkerlund

Benny Augustsson

Julia Färjhage

Morgan Andersson

Kent Larsson

Förbu ndskansl iet

Martin Jansson

Ann Kickeus

Försäkringskassa n

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen

Västra Götala ndsregionen

Västra Götalandsregionen

Trollhättan Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Grästorps kommun

Försä kringskassa n

Arbetsförmedlingen

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Lilla Edets kommun

Melleruds kommun

Grästorp kommun

verksam hetsutvecklare

förbundschef

Välkomna till samrådsmöte

Monica Hanson och Linda Janson, ordföranden i samordningsförbunden 2O2A och även 2A21, 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 2020 års 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 7 januari 2A22.

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 serfler vinster 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 1juni.

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 2020 för förbunden

Anteckningar: Martin Jansson och Ann Kickeus

148



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 2079 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.

VÄN ERSBoRG/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

Stabila re organisation

Bättre för medborgaren

Hitta en effektiv arbetsorganisation

Finns erfarenheter att tillgå om resan

Svagheter

Geografiska avstånd

lnlärningsprocess kommun ikation

Tröghet - för stor beredningsgrupp /styrelse

Hot

Minskat administrativt statligt bidrag

Delaktighetsutmaningar

Tappa det nära perspektivet
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eÄo-rsÅ, swor

Styrelsen i BÅD-ESÅ har utfört SWOT i flera steg då det pågår diskussioner om utökat

samarbete/sammanslagning både med Arvika/Eda och Fyrbodal.

TROLLHÄTTAN, LILLA 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 rka re marknadsföri ng

Mer effekt ut utav medlen

Dra lärdomar av att bibehålla 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

Störe 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

Svagheter:

Centraliserade a ktiviteter

Säkerställandet av inflytandet lokalt hotas

ökad troghet

Hot:

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Tappar organisatione r I parter

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

Minskat inflytande från mindre kommuner och

kommunkollektivet

Större organisationer 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

kommunerna på posterna ordföra ndelvice ordföra nde.

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 Götalandsregionen 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

Trollhättan/Lilla 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 önskar veta 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 april 2021.

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 e d I e ms re p re se nta nte r
PaulÄkerlund
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

Försä kri ngskassa n

digitalt

flera förbund

flera förbund

digitalt

flera förbund

flera förbund

flera förbund

Styrelse Trollhatton, 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 el lerud

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 sÅotsÅ
Anita Karlsson

Kenneth Gustavsson

Jerry Saxin

Anders Paulsson

Anna Andersson

Samt

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

flera förbund

flera förbund

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN EXTTA iNSAtt STYRELSEMöTE SAMORDNINGSFöRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2A2A,06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: Stadshuset i Trollhättans Stad

Närvarande vid styrelsemötet:

Tj änstgörande ledam öter
Monica Hanson
Sofia Lantz
Almasa ldrizovic

Trollhättans Stad
Försåkringskassan
Arbetsförmedlingen

Gråstorps kommun
Lilla Edets kommun

förbundschef/sekreterare

Ersättare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

övriga
Ann Kickeus

deltar via Skype

deltar via Skype
deltar via Skype

$ 33 Fastställande av dagordning

Ordforande hälsar välkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkånns, 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 infor mötet.

$ 34 Val av justerare

Tilljusterare för dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försäkringskassan.

$ 35 Föregående mötesprotokollfrån den 17 mars 2020

Protokollet från föregående möte gås igenom och läggs därefter till handlingarna.

g 36 Förfråga angående köp av administrativa tjänster inkommen från Samordnings-
förbundet Vänersborg och Mellerud

Samordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg
och Mellerud har haft ett Skype mote den 28 maj angående frågan om möjlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande äre|2020. 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 maj och presidiet ett möte
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den 9 juni. Förbundschef och förbundets ekonom har åven fått ta ställning till att utöver på-
gående arbetsuppgifter administrera ytterligare ett till samordningsforbund.

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 dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmö-
ten och uppföljningar av verksamhet i två förbudsområden. Om forbundet ska kunna frigöra
resurser som efterfrågas diskuteras att det bör tillsåttas ny resurs i form av processle-
dare/utvecklingsledare som arbetar med insatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats är att om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas om på långre
sikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medlem-
rnarna av forbunden 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 kvalitön i det pågående arbe-
tet kan komma att påverkas. Det blir också dubbelarbete av mycket.

Styrelsen for Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp beslutar:

att stålla sig positiva till att avsåtta en halvtidsresurs, främst förbundschef och
ekonom, for 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 heltidstjänst som processledare/ut-
vecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast

att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med mctjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nojd

att styrelserna gör ett gemensamt års hjul for 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

Ordförande tackar fdr dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar. Motet avlutas

Kickeus, rare Justeras

rpL

Monica Hanson
Protokoll finns www.softleq.se samt www.samverkanvg,se
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
vÄNERSBoRG/MELLERUD

Plats och tid

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2420-06-22

Nr1
sida

1(3)

Samordningsförbundets kansli den 22:e juni 2020, klockan 10:00-
72:O0

Beslutande

Övriga närvarande via skype

Ersättare

Tjånstem€in

Persona lföreträdare

Övriga

Utses att justera

Justeringens plats och tid

Underskrifter Sekreterare

Justerande

Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz
Linda Jansson

Daniel Jensen
Joakim Sjöling

Linda Säterstam

Anders Paulsson

(Arbetsförmed lingen)
(Kommunerna)
{Försäkringskassan )
(Våstra Götala ndsregionen)

(Kommunerna)
(Våstra Götala ndsreg ionen)

(Förbundschef)

(Arbetsförmedlingen)

Paragrafer 60-64

Samordnin rbundets kansli 22 juni 2020

nda Såterstam

i

.,...-.1.-.-, ;,{,i;.-1::r::::: -t..
Linda Jansson

Anders Paulsson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet år justera!. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Protokollet flnns också på wWrry.Sa$ye$elys€e

orsan Samordningsförbundet VänersborglMellerud

Sammanträdesdatum 2A2A-06-22

Datum för anslags uppsättande 202A-A6-22 Datum för anstags nedtagande 2A2A-07-Zl

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Sam sfö u kontor, Vånersborg

Li Säterstam

Utdragsbestyrkande
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORGIMELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A2A-06-22

slda

2

s60
öponande av möte och fastställanje av daoord.ninq
Ordförande öppnar mötet,

Beslut
Styrelsen faststä ller foreslagen dagordn i ng

56r
Val av iusterare
styrelsen utser Anders Paulsson till justerare för dagens sammanträde.

s62
Föregåe nde möteqprotokol I

styrelsen har tagit del av foregående mötesprotokoll inför mötet,

Beslut
Styrelsen beslutar att godkänna foregående mötesprotokoll och lägga det till
handlingarna,

S 63 Dnr 2020.015.001
Se {,nmanslaon inssprocess
Presidiet informerar om att det gemensamma presidiet bestående av presidierna för
samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud^ Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Bengtsfors, Åmåt, Dals Ed, sårne och Årjäng lyft frågan om sammanslagning
och alla tre forbundsstyrelser^ståller sig positiva till ett större sammanhangl ettu
förbunden är noga^med att påpeka att de inte vet ivilken form och att proiessen
skall få ta tid. Frågan om sammanslagning skall lyftas med medlemmarna på
medlemssamrådet den 20 oktober. De gemensamma presidierna kom fram till att
tills dess ska:
- Varje förbundsstyrelse gör en SWoT-analys inför medlemssamrådet som

presentcras för med lem marna
- Samordningsf<irbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp bjucer in

representanter från Samordningsförbundet i Skaraborg för att styrelsärna och
medlemmarna ska kunna ta del av deras sammanslagningsprocess

Beslut
Styrelsen noterar informationen.

sign Utd ragsbestyrkande
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
2A20-A6-22

sida

3

S 64 Dnr 2020.019.001
Tillsättnino av nv förbundschef
Samordningsforbundspresidierna Vänersborg och Mellerud samt Trollhåttan, Lilla
Edet och Gråstorp hade ett Skype möte den 4 juni där Vänersborg och M:llerud
ställde frågan angående möjlighet att köpa administrativa tjänster för
förbundsledning från Samordningsförbund Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp under
resterande äret 2020.
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp återkom
med följande svar den 15:e juni:
- Att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ställer 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 heltidstjånst 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 for utvecklingsarbete under 2C,21

Beslut
Styrelsen beslutar att ställa sig bakom förslaget om köp av tjänst från
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp.
Styrelsen beslutar att ge ordförande delegation att skriva under avtale: med
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

es srgn Utdragsbestyrka n de
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FOREDRAGNINGSTISTA

2021-08-31

ARENDE 14

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkä nner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i nge n

FOREDRAGNINGSLISTA

2021-08-31

ÄRenor rs

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kän ner redovisni ngen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-oB-3t

ÄRenoe re

Verksam hetsbesök Fa gerl idshem met

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen besöker Fagerlidshemmet i Melleruds kommun
för att informera sig om det pågående ombyggnadsarbetet för att tillskapa ändamålsenliga
lokaler för verksamheterna Kommunrehab, Korttid, Växelvård/korttid demens samt
Dagverksamhet Demens som ska flytta in.

Projektansvariga tjänstepersoner och enhetschefer för verksamheterna deltar.
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