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• Sammanträdet öppnas  

• Upprop samt anmälan om tjänstgörande ersättare 

• Val av justerare – Ulf Rexefjord (SD)  
Val av ersättare för justerare – Daniel Jensen (KD)  

• Tidpunkt för protokollets justering – 30 november 2021, klockan 16.30 
 
Ärenden  
 
Nr Rubrik Kommentar Sida 
1  Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun, 

revidering 
 

Clas-Göran Jansson, kl. 08.35 
Katarina Kjörling 
Anders Pettersson 
ARBETSMATERIAL 

3 

2  Hälsokällan - inriktningsdokument för 2022 - 
2025  
 

Glenn Nordling, kl. 09.00 9 

3  Svar på remiss – Beredskapsplan för civilt försvar 
Västra Götaland 
 

Anna Granlund, kl. 09.10 
ARBETSMATERIAL 

19 

4  Säkerhetsfrågor  
 
 

Anna Granlund 23 

5  Utrustning för hybridmöten i Tingshuset 
 
 

Torbjörn Svedung, kl. 10.00 
Elisabeth Carlstein 
 

24 

6  Finansiering av nytt HR-system  
 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.05 
Torbjörn Svedung 
Karl-Olof Petersson 

27 

7  Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 
2021-08-31 med revisionsrapport 
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGA 

30 
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8  Fyrbodals kommunalförbunds delårsrapport 

2021-08-31  
 

Elisabeth Carlstein 
BILAGOR 

54 

9  Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg 
av äldre personer 2022 
 

Elisabeth Carlstein 59 

10  Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens 
budget för 2021  
 

Elisabeth Carlstein 64 

11  Intern kontrollplan för kommunstyrelsens 
verksamhet 2022  
 
 
 

Elisabeth Carlstein, kl. 10.25 
Karl-Olof Petersson 
Magnus Olsson 
Lena Francke 
BILAGOR 

67 

12  Långsiktig finansiering och ny utvecklad 
organisation för Kommunakademin Väst 
 

Berit Hallersbo, kl. 10.35 
Karl-Olof Petersson 
 

72 

13  Pensionsavtal - bestämmelser om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda 
(OPF-KL) 

Berit Hallersbo 
BILAGOR 

101 

14  Information kring offentlig renhållning och  
förslag på fortsatt organisation 
 

Suzanne Håkansson, kl. 11.00 
Magnus Olsson 

128 

15  Samhällsbyggnadsfrågor  
 
 

Magnus Olsson  
 

130 

16  Fördjupad översiktsplan Sjöskogen – begäran om 
planuppdrag 
 

Freddie Carlson, kl. 13.00 131 

17  Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i 
Dalsland  
 

Karl-Olof Petersson 134 

18  Plan för arbetet med barn och unga (0-20 år) 
avseende tandhälsa, fetma och språkförstående, 
uppdrag 

Karl-Olof Petersson 142 

19  Aktuella frågor 
 
 

 144 

20  Rapporter 
 
 

 145 

21  Näringslivsfrågor  
 
 

Jenni Hagman, kl. 14.00 
 

146 

22  Företagsbesök 
 
 

Kl. 14.30 147 

 
 
 
Ordföranden 
 / 
  Chefssekreterare 
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MELTERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 202L-LL-23

ARENDE 1 Dnr KS 202U64L

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun, revidering

Sammanfattning av ärendet

Nuvarande kulturpolitiska program för Melleruds kommun som är antaget 2013 är det
dokument som legat till grund för kommunens kulturella riKning.

Målet med Melleruds kommuns kulturpolitiska program är att via samarbete med initiativrika
Mellerudsbor och kulturaKörer, föreningar och kommunens kulturverksamheter skapa ett brett
och attraktivt utbud av kulturaktiviteter som kan bidra till en givande fritid åt alla invånare och
besökare.

Det finns nu ett behov att se över och revidera programmet utifrån hur samhällslivet har
utvecklats under det senaste decenniet.

Beslutsunderlag

o Kommunfullmäktiges beslut 20L4-02-26, g 4.
o Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
o Presentation/diskussionsmaterial

ARBETSMATERIAL
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTNÄOCSPNOTOKOLL
Sammanträdesdatum
20t4-02-26

sida

7

54 Dnr KS 2013/210.800

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun

Kommu nfullmäktiges beslut

Kommunfullmåktige antar nytt kulturpolitiskt program för Melleruds kommun
enligt föreligga nde förslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige antog i september 2005 ett kulturpolitiskt program för
Melleruds kommun. Programmet utgår från Vision 2013 och det behövs därför
en översyn och uppdatering.

Arbetsutskottets gav den 16 april 2OL3, S 149, kultur- och fritidsutvecklaren i

uppdrag att göra en översyn och uppdatering av kommunens kulturpolitiska
program.

Kultur- och fritidsutvecklaren lämnade vid arbetsutskottets sammanträde den
10 september 2013, g 2gg, en aktuell rapport av pågående översynsarbete.
Kommunen anordnade den 12 september 2013 ett möte i Tingshuset om det
kulturpolitiska programmet. Vid mötet samlades synpunkter in inför revideringen
av det nuvarande programmet.

Arbetsutskottet ger den 22 oktober 2OI3, S 353, kultur- och fritidsutvecklaren i

uppdrag att skicfta ut förslag till reviderat [ulturpolitiskt program på remiss under
perioden 24 oktober - 15 december 2013. Redovisning av remissvaren ska ske
vid arbetsutskottets sammanträde den 14 januari 2014.

Beslutsunderlag
r Förslag till nytt Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun'
. Arbetsutskottets beslut 2O|4-O7-L4,9 t.
. Kommunstyrelsens beslut 2AI4-O2-I2, g 18.

Förslag till beslut på sammanträdet

Robert Svensson (C) och Anette Levin (FP) yrkar bifall till kommunstyrelsens
forslag. Sture Torstensson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med
föreslagna ändringar. Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag
med föreslagna ändringar.

Beslutet skickas till
Kultur- och fritidsutvecklaren
Chefen för Kulturskolan
KFS

äL 2t ,ilr(
Utdragsbestyrkandelusterandes sign
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MELLERUDS KOMMUN KOM MU NAL FORFATTNINGSSAMLING FIIK K
Titel

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun

Faststålld av KF E 3 Den 26 februari 2013 Sida
I:4Ersätter Utbvtt den Siqn

Inledning
Detta program ska vara ett stöd för den fortsatta utvecklingen av kulturlivet i Mellerud
oavsett form eller verksamhet. Avsikten är inte att beskriva varje kulturverksamhet
separat, inte heller att alltför detaljerat beskriva vad som ska göras i framtiden. Istället
anger programmet några strategier för utveckling, samt vilken roll kommunen spelar i

utvecklingen.

Programmet är en bearbetning av det kulturpolitiska program som antogs av
kommunfullmåktige år 2005. I bearbetningen har hänsyn tagits till det som har hånt i

kommunen sedan dessa, Denna nya version har också anpassats till den kulturstrategi
Våstra Götalandsregionen antog 2012.

Bearbetningen har gjorts av en grupp bestående av kommunens kultur- och
fritidsutvecklare, enhetschefen för KulturMellerud och samordnaren för Kulturbruket på
Dal. Under arbetets gång har flera aktörer inom kulturlivet getts möjlighet att lämna
synpunkter, och förslaget till nytt program varit ute på en bred remiss.

Vision

Mellerud är ett kulturellt centrum i regionen med ett brett utbud av kulturella
arrangemang inom olika genrer.

Genom ett aktivt och varierat kulturliv ges invånarna i Melleruds kommun möjlighet att
leva ett rikt liv.

Kulturlivet skapar en god grund för att rekrytera företag till often och att locka besökare.
Invånarna i Melleruds kommun är stolta över kulturlivet i kommunen och talar väl om
det.

övergripande mål

Kulturlivet i Mellerud ska

. ge lokala kulturutövare, både professionella och amatörer, goda möjligheter att
utvecklas genom att regelbundet få möta sin publik under gynnsamma förhållanden,

. ge invånarna tillgång till professionellt utövad kultur inom olika genrer, Uåae i form av
att kulturutövare besöker kommunen och med nyttjande av ny teknik, till exempel
livesändningar,

. ständigt sträva efter att nå nya grupper, både som aktiva kulturutövare och som
besökare på ku lturevenemang,

. locka besökare utifrån till kommunen,

. knyta och utveckla internationella kontakter, samt

. vara tillgängligt för alla, både som aktiva kulturutövare och som besökare.

Kulturens betydelse
Kultur i vid bemärkelse har en stor betydelse både för samhället i stort och för individen.
Kulturen ger oss upplevelser och hjälper oss att bearbeta känslor.
Kulturen skänker glädje och ger oss tröst, Den hjälper oss att bättre förstå oss själva och
a nd ra.

Kulturen skapar gemenskap och sammanför människor, Den är ett medel för att
överbrygga och utjämna klyftor mellan individer och grupper av olika kön, ålder och
etniskt ursprung.
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MELLERUDS KOMMUN KOM MU NAL FORFATTNINGSSAM LING FIIK K
Titel

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun

Fastställd av KF E 3 Den 26 februari 2013 Sida
2:4Ersätter Utbvtt den Siqn

Kulturen spelar också en viktig roll när det gäller individers och organisationers förmåga
att utveckla sin kreativitet.

Alla människor kommer i kontakt med kultur. Vissa är i huvudsak utövare, andra
konsumenter. Vissa söker kulturen aktivt, andra får den ändå. Vissa är kulturella allätare,
medan andra specialiserar sig.

Oavsett vilken kulturell inriktning vi har är våra möjligheter att utöva ochleller
konsumera kultur viktigt för att kunna leva ett berikande liv. För många kan de kulturella
möjligheterna en ort erbjuder en viktig faktor när man ska bestämma sig för att flytta
dit, Ett rikt kulturutbud ökar också en orts möjligheter att locka till sig besökare. Kulturen
blir på så vis en tillväxtfaktor. En satsning på kultur kan därför ses som en investering för
framtiden.

Strategier
. En fortsatt satsning på barn och ungdomar

" Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fulto delta i det
kulturella och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga
och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och
fritidsverksamhet." (FN:s Barnkonvention g 31 b)

Genom att ge barn och ungdomar rikliga möjligheter att utöva och uppleva kultur,
inklusive besök på mus6er och kulturhistoriskt intressanta platser, skapas en grogrund
för ett framtida rikt kulturliv. Det bidrar också till att skapa en gynnsam uppväxtmiljö i

kommunen. Genom barnen och ungdomarna når vi också de vuxna.

Skolan, kulturskolan, Kulturbruket på Dal, biblioteket och Ungdomshuset Stinsen
spelar centrala roller i satsningen på barn och ungdomar. Genom skolan (för-, grund-
och gymnasieskola) når vi alla barn och ungdomar, både utbildningsmässigt och med
arrangemang, Bibliotekets samarbete med skolan är en stark faktor för att utveckla
elevernas läsintresse. Kulturskolan ger intresserade barn och ungdomar möjlighet att
fördjupa sina kunskaper, Ungdomshuset Stinsen erbjuder möjlighet att utöva kultur,
Uåde i organiserad form och mer spontant.

. Marknadsföring och dokumentation
Marknadsföringen av arrangemang ska även fortsättningsvis samordnas för att ge alla
kommuninvånare och besökare överblick över vad som erbjuds, samt kulturarrangörer
möjlighet att undvika krockar.

Det ska finnas en samlad dokumentation över lokalt boende kulturutövare,
kulturresurser i form av lokaler, inspelningsstudios, uthyrare av utrustning med mera
samt kulturhistoriskt intressanta miljöer.

. Samverkan
Kulturlivet ska bygga på samverkan. Det gäller samverkan mellan kommunen,
kulturutövare av olika slag, arrangörer, som till exempel bygdegårdarna, det
fristående kulturlivet, näringslivet samt närliggande högskolor,

Samverkan ska inom kommunen, Dalsland, Fyrbodal och regionen, samt
internationellt, exempelvis med våra vänorter,
Kommunen ska aktivt arbeta för att samverkan blir av.
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MELLERUDS KOMMUN KOM M U NAL FORFATTNI NGSSAM LING FIiK K
Titel

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun

Fastställd av KF E 3 Den 26 februari 2013 Sida
3:4Ersätter Utbvtt den Siqn

a Regelbundna evenemang
De regelbundet återkommande arrangemangen ska utvecklas och utökas. De ska
tjäna som inspirationskälla för kulturutövare och kulturkonsumenter i kommunen, lika
väl som medel för att locka besökare utifrån och på så sätt vara en del i den externa
marknadsföringen av kommunen.

Kultur i "ovana" sammanhang och i "ovanliga" kombinationer
I vår strävan att vara en kulturkommun ska det var naturligt för invånarna att få möta
kultur även i oväntade sammanhang. Likaså ska vi sträva efter att kombinera olika
kulturformer för att bredda besökarnas kulturupplevelser.

Det kommunala ansvaret för kulturen
Samtliga kommunala verksamheter har ansvar för att Mellerud utvecklas vidare som
kulturkommun och att det kulturpolitiska programmets intentioner förverkligas. Samtliga
nämnder ansvarar för att de kulturella aspekterna beaktas i sin verksamhet.

Kultur- och utbildningsnämnden har ansvar för att samordna de kommunala insatserna
för kultur. Byggnadsnämnden har ett särskilt ansvar för de kulturhistoriska miljöerna.
Kommunen har också genom att anta Fyrbodals styrdokument "Offentlig miljö som
konstform" åtagit sig att väga in konstnärliga aspekter i den fysiska planeringen.

Kommunens roll i kulturlivet i Melleruds kommun
Melleruds kommun spelar i huvudsak tre roller för kulturlivet i Mellerud; möjliggörare,
stödjare och utövare/arrangör. I alla rollerna ska kommunen sträva efter flexibilitet,
Som möjliggörare ställer kommunen lokaler till kulturlivets förfogande, Bland annat står
kommunen som ägare till båda våra biografer och de digitala projektorerna i dem.
Verksamheten drivs av föreningar,

Kommunfullmäktige fastställer varje år villkoren för detta nyttjande. Kommunen
ansvarar för samordning av information/marknadsföring av kulturarrangemang, samt för
dokumentationen av kulturutövare och kulturresurser.

Som stödjare ger kommunen bidrag till kulturföreningar, studieförbund och vissa
institutioner. I den stödjande rollen är flexibiliteten extra viktig. Kommunen ska snabbt
kunna ta beslut om stöd för nya initiativ och nyskapande id6er. Det kan både handla om
ekonomiskt stöd, och konsultativt stöd. Den stödjande rollen inkluderar också att hjälpa
kulturutövare och arrangörer att utveckla sin kompetens inom olika områden.
Kommunen är även aktiv arrangör och utövare. Detta sker främst genom biblioteket,
kulturskolan och Kulturbruket på Oat.

Biblioteket ger kommuninvånarna tillgång till litteratur, tidningar, tidskrifter och
film, både för hemlån och för att ta del av på biblioteket. Biblioteket ansvarar för
den kommunala utställningsverksamheten, inklusive konst som utlånas till andra
kommunala institutioner.

Kulturskolan erbjuder undervisning i instrumentspel, sång, dans, och möjlighet att spela i

ensemble. Kulturskolan står varje år för ett stort antal offentliga framträdanden i

kommunen. Kulturskolan sköter all musikundervisning i kommunens grundskolor och är
huvudansvarig för all estetisk verksamhet på gymnasieskolan, exklusive
bild u ndervisningen.

a

7



MELLERUDS KOMMUN KO M M U NAL FORFATTN I NGSSAM LING FIIK K
Titel

Kulturpolitiskt program för Melleruds kommun

Fastställd av KF q 3 Den 26 februari 2013 Sida
4:4Ersätter Utbytt den Siqn

Kulturbruket på Oal har en egen styrelse och är ett självforvaltande organ under kultur-
och utbildningsnämnden. Kulturbruksstyrelsen har tre uppgifter; att marknadsföra
Kulturbruket och dess möjligheter, att samordna och marknadsföra det utbud av
arrangemang som anordnas i Kulturbruket, samt att i egen regi bedriva
programverksamhet.

Barnkulturgruppen, biblioteket och Kulturbruket på Oat samordnar den barnkultur som
erbjuds i kommunal regi. Kulturbruket på Oal driver i samarbete med Kulturskolan
verksamhet för äldre och för funktionshindrade.

Ungdomshuset Stinsen bedriver kulturverksamhet, både kulturella aktiviteter där
ungdomarna deltar som utövare och sådana dår de år betraktare.

Utöver detta förekommer kulturverksamhet i skolorna och inom Socialnämndens
verksamheter.

Uppföljning, planering

Samtliga kulturella verksamheter som bedrivs i kommunal regi och de som tar emot
ekonomiskt eller annat stöd från kommunen ska i sina verksamhetsplaner beakta de mål
och strategier som anges i detta program. De ska även i sina årliga redovisningar berätta
hur de har tillämpat de kommunala strategierna samt hur långt de har kommit i arbetet
med de mål som anges.

Detta uppdrag gäller särskilt de verksamheter som tillhör KulturMellerud, samt
Kulturbruket på Oal och Dalslands Konstmuseum.
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METLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

röneonacNINGsLIsTA

202r-It-23

ÄRrnoe z Dnr KS 202L1628

Hälsokällan - inriktningsdokument för 2O22 - 2025

Förslag till beslut

Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun godkänner förslag till inriktningsdokument för
Hä lsokäl la n 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barn och ungas
hälsa. Hälsokällan utför detta uppdrag genom att möta det som benämns "viktiga vuxna" -
vuxna som arbetar med barn och unga; iförskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral
med mera,

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals kommunalförbund,
Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner.

Verksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag från 13 av Fyrbodals 14
kommuner och Västra Götalandsregionen, men till viss del också med tillfälliga projektmedel
och deltaga ravgifter vid vissa a ktiviteter/utbi ld n i ngar.

Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal mellan kommunalförbundet, medverkande
kommuner och Västra Götalandsregionen. Det finns också ett ffraårigt inriktningsdokument
som mer i detalj beskriver arbetssätt och fokus för Hälsokällan.

Nuvarande dokument gäller året ut varför ett förslag till inriktningsdokument för åren 2022-
2025 tagits fram. Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara
fortsatt relevant och bygger på långsiKigt arbete som bör fortsätta även kommande
fyraårsperiod.

Fyrbodals kommunalförbund har den 28 oktober 202t,9 89, beslutat att rekommendera
medlemskommunerna att godkänna inriktningsdokumentet.

Beslutsunderlag

o Förslag till inriktningsdokument för Hälsokällan 2022^2025
o Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2021-10-28, 5 89.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Karl Olof Petersson
Kommunchef

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-rL-r7 KS20211628

Sida

r (2)

Komm unstyrelsens a rbetsutskott

Hälsokällan - inriktningsdokument Jör 2O22 - 2025

Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att Melleruds kommun godkänner förslag till inriktningsdokument för
Hä lsokä I la n 2022-2025.

Sammanfattning av ärendet

Hälsokällan är en verksamhet i Fyrbodals kommunalförbund som arbetar med barn och ungas
hälsa. Hälsokällan utfor detta uppdrag genom att möta det som benämns "viktiga vuxna" -
vuxna som arbetar med barn och unga; i förskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral
med mera.

Hälsokällans grundläggande uppdrag regleras via avtal mellan Fyrbodals kommunalförbund,
Västra Götalandsregionen och merparten av Fyrbodals kommuner.

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Glenn Nordling
Folkhälsostrateg
0530-181 03
glenn. nordling@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
wvunr. mellerud.se

från 13 av Fyrbodals 14
med tillfälliga projektmedel

Bankgiro
5502-2776

Verksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag
kommuner och Västra Götalandsregionen, men till viss del också
och deltagaravgifter vid vissa aktiviteter/utbildningar.

Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal mellan kommunalförbundet, medverkande
kommuner och Västra Götalandsregionen. Det finns också ett fyraårigt inriktningsdokument
som mer i detalj beskriver arbetssätt och fokus för Hälsokällan.

Nuvarande dokument gäller året ut varför ett förslag till inriktningsdokument för ären 2022-
2025 tagits fram. Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara
foftsatt relevant och bygger på långsiktigt arbete som bör foftsätta även kommande
fyraårsperiod.

Fyrbodals kommunalförbund har den 28 oktober 2027, g 89, beslutat att rekommendera
medlemskommu nerna att godkän na in riktningsdokumentet.

Beslutsunderlag

. Förslag till inriktningsdokument för Hälsokällan 2022-2025.

. Fyrbodals kommunalförbunds beslut 2021-10-28, g 89.

Organisationsnummer
212000-148810
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Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Folkhälsostrategen

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2A2L-Lt-t7 KS202Ll62B

Sida
2 (2)
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lngrid Engqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansliet Fyrbodals Kommunalförbund < kansli@fyrbodal.se>
den 16 november 2021 14:30

Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun; Lysekils kommun;
Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun;Sotenäs kommun; Sotenäs

kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans stad; Uddevalla

kommun; Vänersborgs kommun; Ämåls Kommun
TittiAndersson
lnriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025
5 B9 lnriktningsdokument Hälsokällan 2022-2025.pdf; B TJÄ 2021-08-31
I n riktni ngsdoku ment Hä I lsokä I lan 2022-2025.pdf; B. 1 i nri ktni ngsdokument
H ä lso kä I la n 2022 -2025.pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

Ärende nr 7 förbundsdirektionens sammanträde 2O2t-tO-28: lnriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2025

Direktionen beslutar
att rekommendera kommunerna att godkänna innehållet i inriktningsdokument för Hälsokällan för ären 2022 -2025

Ansvarig tjänsteperson: Teamchef Välfärdsutveckling, Titti Andersson, titti.andersson@fvrbodal.se

Bifogas:

Beslut 5 89 förbundsdirektionens sammanträde
Tj ä n ste s k riv else 2O2I-O9 -21
lnriktningsdokument Hälsokällan 2022 - 2025

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbu nd

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305, 451 '18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
wvwv.fvrbodal. se
Facebook
Twitter

12
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Sammanträdesprotokoll
Förbundsdirektionen

Samma nträdesdatum : 2021-10-28
Dia rien u mme r : 2021 I 0135

Paragrafer: 84 - 101"

Sida 9 (23)

$8e

lnriktningsdokument för Hälsokällan 2022 - 2A25

Hälsokällan ären verksamhet i Fyrbodals komnrunalförbund som albetarmed barn och ungas hälsa.

Hälsokällan utför detta uppdrag genonl att möta det sonr benäurns "viktiga vuxua" - vuxna som arbetar

rned baln och unga; i förskola, skola, ungdornsmottagning, fan.riljecentral rned nrera. Verksamheten

finansieras i hLrvudsak genom velksarrrhetsbidrag fi'ån l 3 av Fyrbodals l 4 konirnuner och Västra

Cötalandsregionen, nen till viss del också med tillftilliga projektmedel och deltagaravgifter vid vissa

aktiviteter/utbildningar. Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal mellan kornnrunallörbundet,

medverkande kommuner och Västra Götalandsregionen. Eft furaårigt inriktningsdokument kompletterar
genon) att beskriva mer i detalj vilka områden Hälsokällan ska fokusera på. Nu gällande

inriktningsdokunrent gäller året ut och eft nytt ska tas frarn för åren 20221025.

Hälsokällans grundläggande uppdrag reglelas via avtal mellan Fyrbodals konmunalförbund, Västra

Götalandsregionen och nlerpalten av Fyrbodals komtnuner. Det finns också ett flraårigt
inrikhringsdokunrent sonr nrer i detalj beskriver arbetssält och fokus för Hälsokällan. Nuvarande

dokument gäller året ut valftir ett fdrslag till inriktningsdokument för åren 2022:025 tagits fi'am.

Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedörnts vara foftsatt relevant och bygger

på långsiktigt arbete sorn bör fortsätta även komnrande f,raårsperiod.

Ärendet föredrogs av Titti Andersson, tearrrchef Välftirdsutveckling.

Handlingar till tirendet bi/bgas protokollet.

Arbetsutskottet har berett ärendet oclr föreslår direktionen att lekornmendera kommunerna att godkänna

innelrållet i inriktningsdokumntet för Hälsokällan för åren 2022 -2025.

Direktionen beslutar

Att rekornmendera komrrunerna att godkänna innehållet i inriktnirrgsdokunintet för Hälsokällan för'åren

2022 - 2025.

Bcslutet expedieras till

Medlenrskonrln unenra i Fyrbodal

Teamchef Vålftirdsutveckl ing

Justera re

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar uheckling
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MuseigatanZ . Box305 . 451 lSUddevalla . Vxl0522-44 0820. kansli@fyrbodal.se o www.fyrbodal.se
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Tjänsteskrivelse

2021-09-21

sid 1 (2)

I n ri ktn i n g s d o k u m e nt fö r H ä I s o kä I lan 2022-2A25

Förslag till beslut
Direktionen beslutar att godkänna imiktningsdokument för Hälsokällan för ären2022-2025.

Sammanfattning
Hälsokällans grundläggande uppdrag reglems via avtal mellan Fyrbodals kommunalföråund,

Västra Götalandsregionen och merparlen av Fy'bodals kommuner. Det fims också ett furaårigt
inriktrringsdokument som rner i detalj beskriver arbetssätt och fokus ör Hälsokällan. Nuvarande

dokurnent gäller året ut varltir ett florslag till inriktningsdokument flor åren 2022-2025 tagits fram.

Förslaget bygger i huvudsak på nu gällande dokument då det bedömts vara fortsatt relevant och

bygger på långsikigt arbete som bör fofisätta även kommande fyraårsperiod.

Bakgrund
Hälsokällan ät'en verksamhet i Fy'bodals kommunalfiirbund som arbetar med barn och ungas

hälsa. Hälsokällan utltir detta uppdrag genom att rnöta det som benäurns "viktiga vuxna" - vuxna

som arbetar med barn och unga; i förskola, skola, ungdomsmottagning, familjecentral med mera.

Vetksamheten finansieras i huvudsak genom verksamhetsbidrag från l3 av Fyrbodals 14

kommuner och Västra Götalandsregionen, rnen till viss del också rned tillfiilliga projektrnedel och

deltagaravgifter vid vissa aktiviteter/utbildningar. Hälsokällans uppdrag regleras via ett avtal

mellan kommunalförbundet, medverkande komnuner och Västra Götalandsregionen. Ett fyraårigt
iruiktningsdokument komplettelar genoln att beskriva mer i detalj vilka områden Hälsokällan ska

fokusera på. Nu gällande inriktningsdokument gäller året ut och ett nytt ska tas fram ftir åren

2022-2025.

Beskrivning av ärendet
Under året har Hälsokällans pet'sonal, teanchef och referensgrupp med representanter från Västra

Götalandsregionen och kommunerna - folkhälsostrateger och utbildningschefer - arbetat med att

ta fram forslag till inriktlingsdokument for komrnande Sra år. Det finns en stor enighet i att utgå

fi'ån nu gällande dokument då de fokusornråden som där listas fortfarande är relevanta. Det är

också onrråden soln krdver ett långsiktigt arbete. En mindre grupp har i arbetsmöten bearbetat

dokumentet, skrivit om och kompletterat. Förslaget har sedan förankrats i hela referensgruppen.

Replesentant ör koncernstaben Regional utveckling på Västra Götalandsregionen, avdelning

Social hållbarhet, har tagit förslaget vidare ör information i Nora Hälso- och sjukvårdsndmnden.

För kommunemas del ska beslut fattas i forbundsdirektionen.

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 o Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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sid 2 (2)

De omr'åden som öreslås vara Hälsokällans fokus for 2022-2025 är:

. Psykisk hälsa
o Våldspreveution
r Fullföljda sfudier
r Integration
o Samspel, sexualitet och relationer

Målen fiir verksamheten ska vara att nå viktiga vuxna som möter bam och unga i åldern 0-20 är

samt att I'erka fti,r en god geografisk spridning i Fyrbodal. Syftet är att skapa förutsätflringar ör
god, järnlik och iämställd hälsa hos alla banr och unga i Fyrbodal. De arbetssätt som ska användas

är ornvärldsbevakning, kompetensutveckling, processtöd, ntetodufveckling, nätverksarbete och

möten med barn och ungdomar.

Bedömning och synpunkter
Förslag till imiktningsdokument for 2022-2025 bygger i allt väsentligt på nuvarande dokurnent då

det iute ansetts nödvändigt med större {tirändringar. MåI, syfte, arbetssätt och målgrupper for

Hälsohällans arbete bygger på en långsiktighet och har därfiir endastjusterats något, bedömningen

är att dessa kan kvarstå även komrnande ffraårsperiod. Detsamma gäller de fokusområden som

anges i inriktningsdokumentet och som väl greppar om större utmaningar kring bam och ungas

hälsa.

Inriktningsdokumentet är framtaget tillsammans med Hälsokällans referensgrupp med

representanter från såväl kommunalförbundet som Västra Götalandsregionen och kotnmunerna.

Förslaget är dänned r'ä1 förankrat.

Finansiering
Inriktningsdokumentet i sig reglerar inte budget for Hälsokällans verksamhet, rnen det arbete som

utörs med avstamp i dokumentet ska ske inom givna budgetramat.

Koppling till mål
Hälsokällans verksamhet har koppling till de strategiska målornrådena Stöd, omsorg och hälsa

samt Utbildning och kompeteusörsö{ning.

Ansvarig tjänsteperson

Titti Andersson

Teamchef Välf;irdsutveckling

Fyrbodals komrnunalförbund

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 c Box 305 . 451 18 Uddevalla o Vxl 0522-44 08 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Hälsokällan arbetar utifrån ett normmedvetet förhållningssätt. Detta innebär att arbetet
utgår från att främja allas lika värde. Det görs bland annat genom att synliggöra normer och

främja kunskaper som granskar, ifrågasätter och utmanar fördomar.

Verksamheten tar sin utgångspunkt i FN:s Barnkonvention. Det vill säga att alla barn har

samma värde och rättigheter, att barns bästa ska komma i första rummet, att barns åsikter
ska beaktas i frågor som rör dem samt att alla barn har rätt att utvecklas såväl fysiskt,
psykiskt, moraliskt och socialt.

5yfte
Skapa förutsättningar för god, jämlik och jämställd hälsa hos alla barn och unga i Fyrbodal

MåI
Hälsokällan ska:

. nå viktiga vuxna som möter barn och unga i åldern o - zo år

. verka för en god geografisk spridning i Fyrbodal.

Målgrupp
Målgruppen för Hälsokällan är viktiga vuxna i barn och ungas närhet. Hälsokällan är en

resurs för personal inom kommunerna, Västra Götalandsregionen och andra verksamheter i

Fyrbodal. Det kan vara exempelvis mödra- och barnhälsovården, familjecentraler,
förskolan, skolan, fritidsgårdar, socialtjänsten, ungdomsmottagningarna och civila
samhället.

lnriktningsdokument
H sokällan 2o2z-2ozs

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som erbjuder kompetensutveckling och processtöd,

samt driver och leder olika nätverk för professionella som möter barn och unga. Hälsokällan
arbetar även med stöd till personal och verksamheter som i sin yrkesroll möter och stödjer
föräldrar, därföräldrar ses som den viktigaste resursen i barn och ungas liv.

Hälsokällan arbetar med kvalificerat hälsofrämjande och förebyggande arbete för att främja
barn och ungas hälsa. Hälsokällans uppdrag är främst kopplade till det psykosociala

området, där utgångspunkten är att verka inkluderande. Ett inkluderande arbetssätt
innebär att man verkar för ett sammanhållande system, att gemenskapen främjas på olika
nivåer, att man verkar för en demokratisk gemenskap, där olikheter ses som en tillgång.

äl
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Fokusområden

Fokusområden för Hälsokällan som listas nedan kan komma att kompletteras med insatser
kopplade till effekter av Coronapandemin. Verksamheten behöver ha en beredskap, vara

lyhörd för och eventuellt prioritera detta.

. Psykisk hälsa
o Våldsprevention
. Fullföljda studier
. lntegration
o Samspel, sexualitet och relationer

Omvärldsbevakning
- Hälsokällan har ett utvecklingsperspektiv utifrån dagens och framtidens behov

och efterfrågan.

Kompetensutveckling
- Hälsokällan arrangerarföreläsningar, utbildningaroch konferenser

Processtöd
- Hälsokällan stödjer verksamheter i samband med förändringsarbete. Det ska

finnas en långsiktig plan och/eller ambition för hur arbetet ska fortsätta
utvecklas framåt.

Metodutveckling
- Hälsokällan utvecklar, tillsammans med verksamheter och andra aktörer,

metoder och utbildningsmaterial samt arbetar för att tillgängliggöra och sprida
dessa.

Arbetssätt

a

a

a

a

o

a

Nätverk
- Hälsokällan initierar, leder och sammankallar nätverk

Möten med barn och ungdomar
- Hälsokällan möter barn och ungdomsgrupper ifrågor där barn och ungdomar ses

som experter och därmed blir referensgrupp i frågor som berör dem enligt
Barnkonventionen.
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Organisation

Hälsokällan är en offentlig verksamhet som finansieras av Norra hålso- och

sjukvårdsnämnden och de kommuner i Fyrbodal som valt att teckna avtal med Fyrbodals

kommunalförbund.

Hälsokällan är organ isatoriskt placerad i Fyrbodals kommunalförbund.

För Hälsokällans stöd finns en referensgrupp bestående av representanterför kommunerna,

Fyrbodals kom muna lförbund och Västra Götalandsregionen.

Ansvaret för framtagandet av inriktningsdokument och aktivitetslista åligger

kommunalförbundet i samråd med representant för Norra hälso- och sjukvårdsnämnden.

lnriktningsdokumentet revideras var fjärde år. Kopplat till inriktningsdokumentet upprättas

varje år en aktivitetslista, som förankras och kommuniceras med referensgruppen.

Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommuna lförbund
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstYrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-1r-23

ÄReNor g Dnr KS 202U538

svar på remiss - Beredskapsplan för civilt försvar västra Götaland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som Melleruds kommuns SVar avseende

rubricerad remiss'

Sammanfattning av ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett utkast (version 1.0) till länets beredskapsplan

för civilt försvar. Remisien består av ett huvuddokument med ett antal bilagor. Ytterligare ett

antal bilagor tomme, ått ir.i.r..i på remiss vid ett senare tillfälle' Kommunen väntas yttra sig

över samtliga remitterade handlingar'

De svar Länsstyrelsen vill ha svar på är:

. Är syfte och mål med Planen tYdligt?

. Är innehållet förståeligt?

r Bör något läggas till?

o Bör något tas bort?

Beslutsunderlag

. Remiss bestående av brev, missiv, huvuddokument samt bilagorna I' 7 'L' 7 '2' 7 '3' 13

och 14
. Förslag till remissvar
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse'

ARBETSMATERIAL
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Kommunstyrelsen

Remiss - Beredskapsplan för civilt försvar Västra Götaland

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som Melleruds kommuns svar

avseende rubricerad remiss.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram ett utkast (version 1.0) till länets

beredskapsplan för civilt försvar. Remissen består av ett huvuddokument med ett
antal bilagor. Ytterligare ett antal bilagor kommer att skickas på remiss vid ett
senare tillfälle. Kommunen väntas yttra sig över samtliga remitterade handlingar.

De svar Länsstyrelsen vill ha svar på är:

. Är syfte och mål med planen tydligt?

. Är innehållet förståeligt?

. Bör något läggas till?

. Bör något tas bort?

Beslutsunderlag
. Förslag till remissvar
o Tjänsteskrivelse
. Remiss bestående av brev, missiv, huvuddokument samt bilagorna I,7.I,

7.2, 7.3, 13 och 14

MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet och kommunens remissvar skickas till
Länsstyrelsen Västra Göta land

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-71-27 KS 20211538

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet
0530-181 18

anna.granlund@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

20
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MELLERUDS
KOMMUN

Remissvar

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-rr-2L KS 2021/s3B

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Länsstyrelsen Västra Götala nd

Remissvar avseende Beredskapsplan för civilt försvar Västra
Götaland

Melleruds kommun är positiv till initiativet att ta fram en regional beredskapsplan

för civilt försvar i Västra Götalands län. När planen är klar kommer den att kunna

utgöra ett gott stöd för den lokala planeringen, särskilt sett i ett sammanhang så

väl som den regionala planeringen. Nedan följer våra svar på de i remissen ställda

frågorna.

Syfte och mål

Syfte och mål är förståeligt. Ett förslag är att andra meningen i syftet flyttas ned till

rubriken må1.

I huvuddokumentet så väl som bilaga 1 finns en beskrivning av mål och syfte' Ett

förslag är att formuleringarna endast finns med i huvuddokumentet'

Är innehållet förståeligt
Innehållet är i huvudsak förståeligt. För att förståelsen ska öka föreslås att

o I bilaga 1, rubriken inriktning och beslut i stoft, bör det tydliggöras hur

beslut i stort i förhåller sig till beslut om skärpt, högsta beredskap eller

beredskapslarm för att tydligare sätta in det i ett sammanhang'

r I bilaga. Överväga att slå samman alternativt tydligare separera styckena

'hktivering av ledning och samordning" och "beslutsfattande i länet"' Om

det är möjligt, förtydliga även vid vilket läge (fredstid, skärpt eller högsta

beredskap) som avses.

. I bilaga 7.3, rubrik 7.3.3.2.1används "region Älvsborg". Vilket område

avses där?

o I rubriken till bilaga 13 kan utbildningsväsendet ersättas med "skola".

Uppgifternas kopplingar till skollagen kan föfidligas så väl som till

socialtjänstlagen i fråga om barn som saknar omsorg,

Bör något läggas till
. Efter att FOI:s typfall tagits fram finns nu även publikationen

"Handlingskraft". Betydelsefulla delar så som planeringsförutsättningar kan

vara relevant att lyfta in i huvuddokumentet för att ge en bild av

konsekvenser på samhällsnivå som behöver beaktas'

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se21
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MELLERUDS
KOMMUN

Remissvar

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-rl-2t KS 2021ls38

Sida

2 (2)

a

a

a

Huvuddokumentet kan kompletteras med en förteckning över uppgifter
inom det civila försvaret som åvilar inte bara Länsstyrelsen utan även

kommuner, regioner och myndigheter. Syftet med en sådan lista är att
skapa en samlad bild kring vem som väntas göra vad och kan även

användas vid utbildning.

I huvuddokumentet bör beskrivningen av demografi kompletteras med en

beskrivning av pendling.

Ett önskemål är att en bilagor även tas fram som stöd för totalförsvarets
intressen i samhällsplanering respektive reservsamband,

På några ställen i bilagorna (t.ex. bilaga 7.3) nämns "länsstyrelsens

stabsorganisation" och L-funktioner. Bilaga 1 bör kompletteras med en

beskrivning av Länsstyrelsens stabsorganisation och ingående funktioner'

Syftet med en sådan beskrivning är dels att skapa förståelse för
Länsstyrelsens organisation och ledning, underlätta samverkan och tjäna
som ett exempel.

I bilaga 1 rubriken att höja beredskapen, alternativt i huvuddokumentet,

bör en utförligare beskrivning av beslut om höjd beredskap finnas'

Exempelvis att ett sådant beslut kan avse del av landet eller en viss

verksamhet samt att kommuner får övergå till krigsorganisation vid skärpt

beredskap och att det måste ske vid högsta beredskap.

I bilaga 7.I bör den tid en fastighetsägare har på sig att iordningställa sitt
skyddsrum anges. Sist i bilagan bör en upplysning finnas om att
skyddsrumsfrågan nu utreds på nationell nivå och tiden för
slutrapportering av uppdraget.

a

a

Bör något tas bort
. I bilaga 7.1, sidan 1 sista meningen. Om detta ansvar inte är reglerat i

författning bör meningen strykas.

övriga synpunkter
. Ett förslag är att infoga innehållet i missivförsti huvuddokumenfef under

ett nytt avsnitt, som t.ex. kan kallas "inledning (och översikt)"'

. I bilaga 1, rubriken uthållighet, bör meningen med referensen i fotnot 18

utredas vad som gäller för detta idag.

Beslut

Beslutet om atL avge detta remissvar har fattats av kommunstyrelsen i Mellerud
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-17-23

Änenoe +

Säkerhetsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet god kä nner redovisningen

Sam manfattning av ärendet

Enhetschefen för Kommunikation och säkerhet redovisar aKuella frågor inom arbetet med
säkerhet och beredskap.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen

FOREDRAGNINGSLISTA

202r-1L-23

ARENDE 5 Dnr KS 20211640

Utrustning för hybridmöten i Tingshuset

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar om

f . inköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med
150 tkr.

2. att finansiering regleras vid överföringsbudgeten tll2022 genom 2022ärs
investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.

Sammanfattning av ärendet

Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna av hybridmöten i

Tingshussalen. EDS har kommit fram till att genom rätt mötesmetodik och komplettering av
utrustningen iTingshussalen är det möjligt att genomföra hybridmöten och följa
kommunallagens krav. Förbättringen kommer även att underlätta för kommunens
webbsändningar av fullmäktiges möten.

Kostnaden beräknas uppgå till cirka 150,000 kronor.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
;r.iri."k,r i:.r; ir-rr. KS 20201537
,iil ii'ri.Je tlr)il:,

0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Kommunstyrelsen

Utrustning för hybridmöten i Tingshuset

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta att:

1. lnköp och installation av utrustning för att möjliggöra så kallade hybridmöten med 150

tkr.
2. Finansiering regleras vid överföringsbudgete n till2022 genom 2022 ärs

investeringsanslag för diverse inventarier och Datorer EDS.

Sammanfattning av ärendet
Enheten för Digital service (EDS) fick i uppdrag att titta på förutsättningarna av hybridmöten i

Tingshussalen. EDS har kommit fram till att genom rätt mötesmetodik och komplettering av
utrustningen iTingshussalen är det möjligt att genomföra hybridmöten och följa
kommunallagens krav. Förbättringen kommer även att underlätta för kommunens
webbsändningar av fullmäktiges möten.

Kostnaden beräknas uppgå till cirka 150.000 kronor.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund

EDS fick i uppdrag att ta fram förutsättningarna för att kunna genomföra möten med deltagare
både på distans och på plats (hybridmöten) iTingshuset för Kommunfullmäktiges möten.
Förutsättningarna i lokalen är inte enkla med tanke på både rymd och ljus, samt
ljudförhållanden. Vi vill även begränsa åverkan på väggar och golv vid nyinstallation av

utrustning med tanke på lokalens helhetsintryck.

Analys
För att kunna genomföra hybridmöten krävs det att vi kompletterar befintlig utrustning med

bland annat kamera som klarar av de förhållandena som råder i Tingshussalen. Kamerans

placering påverkar också prestandakraven på kameran.
Avstånden i lokalen ställer höga krav på typ av kablage för att kunna överföra bild med mera till
och från kameran.

Det kommer också behövas göras förändringar i befintlig lösning för att kunna köra

hybridmöten, Vissa delar behöver bytas ut och viss omprogrammering krävs'

Besöksadress Telefon Bankgirolnforrnationsl<lassad INTERi\l

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se25
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MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
l{iii:,r i:iir- irr KS 20201537
i;ii * ji!r) l'-';,:i

Sida

2 (2)

placering av utrustningen kommer påverkas av att vi vill begränsa åverkan av ytskiktet på

väggar öch golv. Vi behöver därför under installation undersöka förutsättningarna vilket

kommer påverka arbetsinsats och installationstid.

Förutsättningarna påverkar även hybridmötets genomförande- Det innebär att beroende på hur

den tekniskJ lösningen kan se ut så behöver också mötesstrukturen anpassas därefter, för att

leva upp till Kommunallag (2017:725) kap. 5 516.

Slutsats
Genom att anpassa Tingshussalen till att kunna genomföra hybridmöten kommer kommunen

skapa flexiblaie förutsärtningar for ledamöterna att delta på Kommunfullmäktige' Vilket kan till

exempel att det blir lättare fbr dem där det uppstår planeringskrockar eller som är lite sjuka.

Den tekniska lösningen är viktig. Tekniken ska kunna tillfredsställa lagkraven för hybridmöten,

samtidigt som att den behöverlara lätt att använda. Lokalens förutsättningar ger en del

utmaningar i detta.
EDS förslag till lösning syftar till att stödja ovanstående och ändå ge en så kostnadseffektiv

tösning soÅ möjligt. iorning"n bygger också på att göra så li_te påverkan som möjligt på

lokalefis fskikt. Oet innebai aft endast en kamera kommer sättas upp som då riktas mot podiet

och talarstolen. En ny styrplatta med en annan form av programmering kommer ge

mötesordföranden 
"n "nk"l 

hantering av hybridmötet samt att vi går ifrån den trådlösa

uppkopplingen av datorer m.m. för presentationer. Detta för att slippa hanteringen av

pluginprogram som krävs idag.

Den tekniska lösningen kommer även fungera för att kunna livesända samtliga möten på

samma sätt som hai gjorts under pandemin. Oavsett om det är ett hybridmöte eller enbaft ett

möte med deltagarna på plats i lokalen,

installationstiden och datum för driftsättning går inte att bedöma i dagsläget' Det beror på den

komponentbrist som råder i världen. Det gåi helt enkelt inte att få exakta leveranstider från

leverantörerna idag.

Ekonomi
Hårdvara
Installation

Summa

= 100.000 kr

= 50.000 kr

150.000 kr

Installationskostnaden har vi lagt på en högre nivå än vad vi tror att den kommer landa på'

Anledningen är att vi kommer benova fatta beslut under installationens gång som kan påverka

kostnaden och vill därför inte ligga för lågt.

Förslaget är att investeringen finansieras genom tidigareläggning av anslagen för diverse

inventårier samt EDS datorer i kommunstyrelsens investeringsbudget för 2O22'

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Torbjörn Svedung

Digitaliserings och informationssäkerhetschef

nfcr-maticnskl :s:,til I NTFRN
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyre lseförva ltn i n g en

ARENDE 6

Finansiering av nytt HR-system

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-7L-23

Dnr KS 202t1568

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r at:

1. tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende nytt
HR-system.

2. anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Sammanfattning av ärendet

Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Åmål håller på att implementera ett nytt
personalsystem, då det gamla inte längre utuecklats utifrån nya lagkrav mm.

Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering via Dalslands miljö- och
energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick att genomföra och därför föreslås nu
ett tilläggsanslag för detta projeK.

Beslutsunderlag

o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Kommunstyrelsen

Finansiering av nytt HR-system

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att:

Tillföra kommunstyrelsens en investeringsbudget med 2,5 mkr för 2021 avseende
nytt HR-system. Anslaget finansieras genom minskad likviditet.

Sammanfaftning av ärendet
Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed och Ämål håller på att implementera
ett nytt personalsystem, då det gamla inte längre utvecklats utifrån nya
lagkrav mm. Tanken var att implementeringen skulle hanteras som en investering
via Dalslands miljö- och energiförbund. Dock så visade det sig att detta inte gick
att genomföra och därför föreslås nu ett tilläggsanslag för detta projekt.

Bakgrund
Kommunerna Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål har sedan många år
samarbetat runt gemensamt lön/HR-system. År 201B påbörjades en upphandling
av nytt lön/HR-system i gemensam regi, då nuvarande system har fasats ut av
leverantören och underhålls inte längre. D v s att vi inte längre kan få support och
uWeckling på systemet.

Analys
Från början var det meningen att det nya HR-systemet skulle ägas av Dalslands
miljö- och energiförbund (DMEF), som skulle göra en upplåning med motsvarande
investeringsbelopp. Kostnader för drift, avskrivning och ränta skulle faktureras
kommunerna årligen under avtalsperioden.

Upphandlingen är gjord gemensamt men avtalen med systemleverantören
tecknades med varje kommun i stället för DMEF, varvid investeringen måste
belasta respektive kommun. Då DMEF inte har något att koppla sin investering och
eventuella lån mot.

I kommunens investeringsplan för i år och kommande år finns inget
investeringsprojekt för detta projekt. Utgiften beräknas totalt till 2,5 mkr för 2021
och 2022. Ett tilläggsanslag föreslås därför beviljas för detta ändamål och
finansiering sker genom minskad likviditet. Om DMEF skulle äga systemet hade
finansiering skett via nyupplåning. Kommunen har för tillfället god likviditet så

finansiering kan ske via minska likviditet.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-Lt-r7 KS 20211568

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

L (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se28
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Kommunchef
HR-chef
Ekonomichef
Förva ltn i ngsekonom sa m hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
z02r-rt-17 KS 20211568

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@ mellerud'se

Torbjörn Svedung

Digitalisering- och

I nformationssä kerhetschef

Sida
2 (z)

Slutsats
En investeringsbudget för detta viktiga projekt behövs. Driftkostnaderna påverkas

inte av denna hantering.

Kommunerna Mellerud, Färgelanda, Dals-Ed håller på att implementera ett nyft

HR-system då det gamla inte längre uwecklats utifrån nya lagkrav mm.

I kommunens investeringsplan för i år och kommande år finns inget

investeringsprojekt för detta projekt. Utgiften beräknas totalt till 2,5 mkr. Ett

tilläggsanslag fåreslås därför beviljas för detta ändamå1. Driftkostnaderna påverkas

inte att denna hantering. Finansiering sker via minskad likviditet.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-7L-23

Änrruoe z Dnr KS 202U6r5

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med
revisionsrappoft

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.

Sammanfaftning av ärendet

Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01--202I-
0B-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än

budget, Budgetawikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation

för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader for sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den

positiva budgetavvikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och energistrategiska

arbetet ännu inte har använts.

För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om

konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än

budgeterade resultatet för 202L som är -0,5 mkr'

Beslutsunderlag

. Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31
o Revisionsrapport med utlåtande.
. Dalslands miljö- och energiförbund beslut 2021-10-07, 9 20
. Kom m u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nstes krivelse'

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Dalslands miljö- och energiförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-11-10 KS 20211615

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Dalslands miljö- och energiförbunds delårsbokslut 2021-08-31 med
revisionsrapport

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sa m manfattning av ärendet
Dalslands Miljö- och energiförbund har översänt delårsbokslut för perioden 2021-01-01--202I-
0B-31.

Förbundet redovisar ett positivt resultat för perioden på 0,9 mkr, vilket är 1,3 mkr bättre än

budget. Budgetavvikelsen beror dels på effekter och åtgärder för Covid-19 som kompensation
för sjuklönekostnader, ersättning från staten för tillsyn på serveringsställen samt lägre
personalkostnader för sjukfrånvaro, VAB-frånvaro och tjänstledigheter. En annan orsak till den
positiva budgetavvikelsen är att avsatta medel för utveckling av det miljö-och
energistrategiska arbetet ännu inte har använts.

För helåret prognostiseras ett resultat mellan 0 mkr och -0,2 mkr beroende på om
konsultinsatser kommer hinna genomföras inom myndighetsarbetet. Det är bättre än

budgeterade resultatet för 2021som är -0,5 mkr.

Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbund delårsbokslut 2021-08-31
Revisionsrapport med utlåtande.
Dalslands miljö- och energiförbund beslut 202I-L0-07, 5 20

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148831



lngrid Engqvist

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

Dan Gunnardo
den 9 november 2021 11:30
Kommunstyrelsen; Kommunen; kommun@dalsed.se; kommun@fargelanda.se
Marie Johansson

Delårsbokslut 2021

4 - Delårsbokslut 2021-08-31 DMEF.pdf; Dalslands-Miljo-och-Energiforbund-
Utlatande-avseende-delar-2021-signed-2342099.pdf; Revisionsrapport delår 202 1

Dalslands Miljö och Energi.pdf

Hej

Nu har jag äntligen fått revisionsrapport och revisorernas utlåtande avseende förbundets delårsbokslut2O2L

Bifogar delårsbokslut 2O2I samt revisionsrapport och revisorernas utlåtande.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Datstands Mitjö

& Energiförbund

SAM MANTRÄD ESP ROTO KOLL 6

Sammantrådesdatum

2021-tA-07

DMEF 5 20

Delårsbokslut 2O21-O8-31 Dalslands miljö- och
energiförbund

Direktionens beslut

Direktionen godkänner upprättat delårsbokslut för perioden 2021--
01-01 - 2021-08-31 och överlämnar detta till kommunerna och
revisorerna.

Bakgrund

Delårsbokslut 2021 för förbundet föreligger. Dalslands miljö- och
energinämnd har antagit den del av bokslutet som omfattade
nämndens verksamhet 2021-09-23.

Delårsbokslutet redovisar statusen avseende både ekonomiska och
kvalitativa faktorer.

Beredningr
Presidium 2A21-09-27
Förbundschefens tjänsteskrivelse

Beslutsgång:
Ordföranden frågar på förslaget och finner att direktionen bifaller
detta.

Expedierasr
KF Bengtsfors kommun
KF Dals-Eds kommun
KF Färgelanda kommun
KF Melleruds kommun
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Rcvisorerna
2021-10-26

Konuuuufullmäk{ige i Beugts-
fors, Dals-Ecl, Färgelanda, oclr
Mellerud kommuuer

Dilel<tionen i Dalslandslconr-
mullel'llas kommunalför'bund

Utlåtande avseende delårsrappo t't 2(l2l

Rcvisorcma skall varje år i samband ured gransl<niugen av delåmlapporten göra eu
bedömning av otn resultatet är föreuligt med lclaven på god ekononrisk hushållniug.
Bedönrningen slcall avse bådc finansiella tlrål och vcrksanrhetsrnå1, I(onununalla-
gcns krav på att dclårsl'apllorten slcall bshandlas i fulhrräktige gäller är,err l<om-
munalförbnud.

Ettligt l<ommunallagen I I lcap 5 $ slcall budgeten innehålla en plan för verksanrhet-
en och elconorni uncler budgetårcf . Mål och ril<tlirlcr som har bctydelsc för god
el<onornisl< hushållrring sl<all anges försåväl ver{<sanrhet sorn elrononri,

Vi haL översil<tligt granskat för'bundets delårsrapport per 2021-08-31 En övemiktlig
glansklring är i,äsentligt begränsad oclr inlilctad 1lå analys och rnindre på detalj-
grattsknirrg. Gt'anskttingsresultatet. franrgår av bifogad revisionsrapport sorn utarbe-
tats av PwC,

Utifr'årr genomförd granskttirtg gör vi följarrde bedönrring av fö$urrdets clelårsrap-
polt:

Resultulel idekirsrapporlerr är'upprtittad i enlighet med lagens lrrav oclt god re-
davisningsseel i ä,t'igt i crllt viisentligt.

l/i irrsliitrnter i direklionen,r bedömning uv rliiilighetenra alt nå det överg.ipande

./itrctrt,siella m cTletsom clirektionen .fitststiillt.

I/år"s{tnntilu./itttailde lsecliimning lrfing verlrsunrhelsmtileu är tlt wrilupp/),llelsen
uvseende terksarnhetcn clelvis iir'.\öt'eulig metl dircktionens ./itststiillda må1, I/i kan
i tcit'granskrting konslnleru ull .förbundel mtTlslvnting lrchöt,er uh,ecklo.r oclt alt
mcil/bnnuleringuntu bör görus uiit.bqr och uppft)ljnittg,rborct ,/ör alt lrmrnu t,cn.ct

viigledancle.ftjr shn'ningen av verlr.som heten.
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Deltagare

DALSLANDS rutuÖ ocg ENgnelrÖngut{o 222aoo-ae77 sverige

Sig ne rat med Syens kt Ba n kl D

Nanrn returnerat från Sverrskt BanklD: THOMAS GLUE

Thomas Glue

Förtroendevald revisor

2421-11-03 O8:O7:45 UTC

Datum

Leveränskånal F-post

y' Signerat 2Q21-11-O3 08:07:45 UTC Oneflow lD 2342099 Sida 3 / 336



Granskning av
delårsrapport zo2L

Dalslands Miljö och Energiförbund

Proj eklledare Lars Dahlin

Praiektmedarbeta re Daniet Bran dt

}
pwc Revisionsrapport
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Sammanfattnittg

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer översiktligt granskat

förbundets delårsrapport för perioden 2021-01-01 - 2021-08-31. Uppdraget ingår som

en obligatorisk del av revisionsplanen för är 2A21.

Med utgångspunkt från ställda revisionsfrågor lämnas följande sammanfattande
revisionella bedömning per revisionsfråga:

Revisionsfråga Bedömning

Har delårsrapporten
upprättats enligt lagens krav
och god redovisningssed?

Ja o

Är resultaten i

delårsrapporten förenliga
med de av direktionen
fastställda målen för god
ekonomisk hushållning,
d.v.s. finns förutsättningar
att målen kommer att
uppnås?

Delvis

-Lpwc
38



Innehållsförteckning

Sammanfattning

lnledning

Bakgrund

Syfte och revisionsfrågor

Revisionskriterier

Granskningsresultat

Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser

Bedömning

God ekonomisk hushållning

lakttagelser

Bedömning

-rpwc

1

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

2
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Inledning
Bakgrund

Revisorerna ska behandla minst en delårsrapport per år. I samband med direktionens
behandling av delårsrapporten ska även revisorerna bedöma resultatet i

delårsrapporten. Denna granskning utgör underlag för det utlåtande som revisorerna
ska lämna tillfullmäktige i respektive medlemskommun.

Delårsrapporten ska omfatta en period av minst hälften och högst två tredjedelar av
räkenskapsåret och den ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av
förbundets verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.

Revisionsobjekt är styrelsen som är ansvarig för delårsrapportens upprättande. Vårt
ansvar är att granska delårsrapporten utifrån god sed.

Syfte och revisionsfrågor

G ranskn i n g en ska besvara följand e revisionsfrågor:

o Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed?

r Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för
god ekonomisk hushållning, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att
uppnås?

Revisionskriterier

Granskningen av delårsrapporten omfattar:

r Oversiktlig granskning av den finansiella delen av delårsrapporten per 2021-08-31,

o Förvaltningsberättelsens innehåll,

r Hur förbundet redovisar hur väl det prognostiserade resultatet är förenligt med
målen for god ekonomisk hushållning (finansiella och verksamhetsmässiga mål).

Granskningen utgår från Vägledning 4, Granskning av delårsrapport, utgiven av
Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV). Granskningen sker genom analytisk
granskning och intervjuer med nyckelpersoner som är ansvariga för delårsrapportens
upprättande.

En översiktlig granskning har en annan inriktning och en betydligt mindre omfattning
jämfört med den inriktning och omfattning som en revision enligt ISA och god

revisionssed i övrigt har. Detta PM är skrivet i avvikelseform och omfattar våra mest
väsentliga iakttagelser och bedömningar.

Den g ranskade d elårsrapporten faststäl ld es av d irektion en 2021 -1 0-07 .

Rapportens innehåll har sakgranskats av förbundschef och ekonom

-Lpwc 3
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Granskningsresultat
Lagens krav och god redovisningssed

lakttagelser
Den upprättade delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti. Resultatet för
perioden uppgårtill 917 tkr. Styrelsen har överlämnat rapporten inom lagstadgad tid till
medlemskommu nernas fullmäktige.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning har det inte kommit fram några omständigheter
som ger oss anledning att anse att delårsrappoden för 2021 inte, i allt väsentligt, är
upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i

delårsrapporten är att balanskravet kommer att uppfyllas för är 2021.

God ekonomisk hushållning

lakttagelser
MåI

I delårsrapporten görs en avstämning mot årsprognosen avseende förbundets
finansiella mål som fastställts i budget 2021.

Av redovisningen framgår att ett av de finansiella målen bedöms uppfyllas utifrån
prognosen. Det andra finansiella målet saknar mätbart värde och kan därmed inte

bedömas.

Av redovisningen framgär atl14 av 24 verksamhetsmål prognostiseras att uppfyllas, två
verksamhetsmål prognostiseras att inte uppfyllas, B av verksamhetsmålen saknar
mätvärde.

Bedömning

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara förenligt med de finansiella mål som
fullmäktige fastställt i budget 2021.

Grundat på vår översiktliga granskning av delårsrapportens återrapportering har det inte
kommit fram några omständigheter som ger oss anledning att anse att det
prognostiserade resultatet inte skulle vara delvis förenligt med de verksamhetsmålsom
fullmäktige fastställt i budget 2021.

-Lpwc 4
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2A21-10-11

Lars Dahlin Tomas Elander

Uppdragsledare Granskningsansvarig

Denna rapport har uppråttats av Öhdings PricewaterhouseCoopers AB (org nr 556029-6740) (PwC) på uppdrag
av Dalslands Miljö och Energiförbunds revisorer enligt de villkor och under de förutsättningär som framgår av
projektplan. PwC ansvarar inte utan särskilt åtagande, gentemot annan som tar del av och förlitar sig på hela eller
delar av denna rapport.

I
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42



lnqrid Enqqvist

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

Dan Gunnardo
den 9 november 2021 11:36

Kommunstyrelsen; Kommunen; kommun@dalsed.se; kommun@fargelanda.se
Marie Johansson

Bilaga till delårsbokslut 2021

4 - Bilaga delårsbokslut2021.pdf

Hej igen

Ni fick nyligen förbundets delårsbokslut2O2L med tillhörande revisionsrapport/-utlåtande. Jag glömde bifoga

bilagan till delårsbokslutet. Den bifogas idetta mail.

Med vänlig hälsning

Dan Gunnardo
Förbundschef
Dalslands miljö- och energiförbund
Mail : dan.gunnardo@dalsland.se
Tfn. 0709832550
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Sammanfattning av förbundets myndighetsarbete och
miljö- och energistrategiska arbetet 2fJ21 - Bilaga till
delårsbokslut för Dalslands miljö- och energiförbund
202L

Mål- och måluppfyllelse samt status för den myndighetsrelaterade
tillsynen

Tillsynsgruppens arbete har påverkats av den rådande situationen med pandemin även
detta år eftersom den har medfört att viss tillsyn inte har kunnat genomföras enligt plan
I skrivande stund har restriktionerna lättat och förhoppningen är att kunna genomföra
delar av den tillsyn som har fått anstå i slutet av året. Därutöver har det under perioden
varit ett visst underskott av personal som också har bidragit till att arbetet inte ligger i

fas med verksamhetsplanen.

Livsmedelskontroll
Livsmedelskontrollen har i möjligaste mån samordnats med tillsyn avseende trängsel på
serveringsställen (covid- 19).

Livsmedelskontrollen ligger väl i fas med kontrollplanen och den tidigare
kontrolltidsskulden har minskat under året. Den kontrollskuld som förväntas finnas kvar
vid årets slut bör endast härröra från den förskjutning av kontrolltid som uppstår till följd
av att vissa verksamheter inte har ådig kontroll.

Miljöbalkstillsyn
Den styrda tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter med en fast årlig
avgift, bedöms i huvudsak kunna genomföras enligt tillsynsplanen under innevarande år.

Den behovsprioriterade tillsynen, dvs den planerade tillsynen av verksamheter som inte
omfattas av ådig avgift, har dock påverkats av pandemin och ett visst
personalunderskott, Detta innebär att tillsynen av bl.a. enskilda avlopp, lantbruk,
strandskydd, miljöfarlig verksamhet (s.k. U-anläggningar), förorenad mark och
hyresvärdar med återkommande klagomål delvis inte kunnat utföras i enlighet
tillsynsplanen. Delar av nämnda tillsyn förvåntas dock kunna utföras under hösten, men
sannolikt kommer det finnas behov av extra resurser 2422.

Den händelsestyrda tillsynen i form av inkommande ärenden har genomförts löpande
under året. Detta innefattar bl.a. ansökningar om tillstånd, anmälningsärenden, klagomål
och dispenser. Nämnas kan att mängden klagomål inom strandskyddsområdet har ökat
och kommer att ta ökade resurser i anspråk under året,

Det obligatoriska arbete som inte kan finansieras genom avgifter, så kallad
skattefinansierad tillsyn, har i stort utförts enligt plan. Handläggningen har dock i vissa
fall varit mycket tidskrävande och resurser har omlokaliseras från annan handläggning,
nämnas kan:

r ett stort inflöde av remisser och enkäter från olika statliga myndigheter,

. handläggningen av två remitterade detaljplaner med risk för stor miljöpåverkan på
grundvattenförekomsten Ödskölts moar samt

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www,dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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O arbetet med omklassningar och nya avgiftsbeslut efter införandet av den nya
taxemodellen.

Mål för livsmedelskontrollen Aktivitet/u ppföljning Status

MåI1
Livsmedelsanläggningar som är klassade

med 3 kontrolltimmar eller fler ska

inspekteras minst en gänglär.

Kontinuerlig uppföljning av

detaljplaneringen för
livsmedelskontroll.

Målet bedöms kunna

uppfyllas under innevarande
är.

MåI2
Vid behov av uppföljande kontroll ska

sådan ske senast 6 veckor efter
föregående kontroll.

Kontinuerlig uppföljning.
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI3
Kontroll av ny livsmedelsanläggning ska

utföras senast inom 4 veckor efter att
verksamheten startat.

Kontinuerlig uppföljning.
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI4
För verksamheter med årlig avgift ska den
genomsnittliga kontrolltiden för varje
verksamhet under en treårsperiod
motsvara den beslutade kontrolltiden för
samma period.

Låggs in i tillsynsplaneringen
Målet bedöms kunna

uppfyllas under innevarande
år.

MåI5
Verksamheter med 11 timmars kontrolltid
eller mer ska ha minst en årlig revision i

syfte att revidera verksamheternas
system för egenkontroll.

Läggs in i tillsynsplaneringen.
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI6
Under 202L har offentlig kontroll utförts
vid alla anläggningar för produktion av

dricksvatten (mer än 100 m3/ dygn för att
bedöma att kemiska faror i råvattnet har

beaktats i faroanalysen (HACCP) samt att
tillräckliga åtgårder vidtagits för att
eliminera eller reducera dessa faror.

Läggs in i tillsynsplaneringen
Målet bedöms kunna

uppfyllas under innevarande
år.

MåI8
Under 2021 har offentlig kontroll utförts i

butiker som inte är anslutna till de stora
detaljhandelskedjorna för att verifiera att
spårbarhet finns för färskt och fryst kött
av nöt, gris samt får och lamm.

Läggs in i tillsynsplaneringen
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr,
222.000.0877
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MåI9
Under 2021 har offentlig kontroll utförts
för att verifiera att spårbarhet finns för
ägg i bagerier, restauranger och butiker.

Läggs in i tillsynsplaneringen
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

Mål för miljöbalkstillsynen Aktiviteter/U ppföljn ing Status

MåI1
För verksamheter med årlig tillsynsavgift
ska den genomsnittliga tillsynstiden för
varje verksamhet under en treårsperiod
motsvara den beslutade tillsynstiden för
samma period.

Kontinuerlig uppföljning av

detaljplaneringen.
Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI2
Verksamheter med 8 timmar årlig
tillsynsavgift eller mer ska ha minst ett
tillsyntillfälle per år.

Läggs in i tillsynsplaneringen. Målet bedöms kunna
uppfyllas under innevarande
år.

MåI3
Handläggningen av ärenden rörande
enskilda avlopp (tillstånd/anmälan) ska

vara färdigbehandlade inom sex veckor
(tillstånd/beslut ska ha upprättats). (tiden

räknas från då ansökningshandlingar
bedöms vara kompletta).

Uppföljning av
handläggningen genom

utsökning ur ärendesystemet
Vision.

Målet uppnås i över 97% av

ärendena. Avvikelsen beror
på att vissa mer
komplicerade ärenden
kräver ett remissförfarande
med andra myndigheter
som bidrar till en förlångd
handläggningstid.

MåI4
Bristfälliga enskilda avlopp ska åtgärdas.
Tillsynen ska prioriteras inom följande
områden:

- Fastigheter som inte åtgärdat
bristfälliga avlopp trots påminnelser.

- Vattenförekomster som riskerar att inte
uppnå god status avseende
näringsämnen.

- lnom samlad bebyggelse.

- I anslutning till kommunala
verksamhetsområden.

- Där tillsyn aldrig bedrivits av enskilda

avlopp och där det bedöms finnas risk

för påverkan på vattendrag/sjöar,
gru ndvatten eller dricksvatten.

Planering av tillsynen.
Uppföljning via

ärendesystemet Vision.

104 tillstånd om enskilda
avlopp har hittills beviljats
under året. Av dessa är
huvuddelen
förbättringsåtgä rder
avseende brister i befintliga
avloppsanordninga r.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland,se

Org, nr.
222.000.0877
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MåI5
Anläggningar med minireningsverk eller
fosforfällor ska ha en fungerande
egenkontroll. Tillsyn i intervall om 3-4 år.

Genom tillsyn lngen riktad tillsyn mot
minireningsverk eller
fosforfäl lor har genomförts

under året.

MåI6
Samtliga flytgödsel- och urinbrunnar ska

ha täckning för att minska avgången av

kväve.

Genom tillsyn lngen lantbrukstillsyn har
genomförts hittills i år.
Lantbrukstillsynen är
huvudsakligen förlagt till
senare delen av året.

MåI7
Minska antal givna dispenser från
förbudet att sprida gödsel, genom att vid
tillsyn verka för att lantbrukarna planera

sin spridning av gödsel så att det ej

förekommer spridning vid olämpliga
tillfällen. Detta för att minska belastning
av näringsämnen i våra vattendrag.

Uppföljning av behandlade
dispensansökningar

lnga ansökningar har hittills
inkommit i år.

MåI8
Sjöar och vattendrag ska ha goda och

stabila förutsättningar i enlighet med

målen för kalkningsverksamheten

Genom kalkningsuppföljning Redovisas i helårsbokslutet

MåI9
Radonhalten i samtliga flerbostadshus ska

understiga 200 Bq senast 2022.

Kartläggning av beståndet av
flerbostadshus samt tillsyn
med krav på mätningar och
ev. åtgärder.

Kontakt har tagits med
berörda fastighetsägare
gällande flerbostadshus där
mätningar ännu inte skett
eller där ommätning är
aktuell efter utförda
åtgärder. Mätperioden
sträcker sig till 30 april2022

MåI10
Samtli6a potentiellt förorenade områden
inom riskklass 1-2 ska vara

åtgärdsbedömda och vid behov åtgärdade
senast 2050.

Miljökontorets tillsyn samt
samverkan med länsstyrelse
och kommuner.

Av 23 objekt är 4 åtgärdade,
vilket medför t7 %. Arbete
med prioriterade objekt
kommer fortsätta
påföljande år,

MåI11
Samtliga 75 objekt som ska inventeras i

branschklass 1-3 ska vara inventerade
och riskklassade senast 2025.

Miljökontorets tillsyn samt
samverkan med länsstyrelse

och kommuner.

lnventering har påbörjats av

en handfull objekt.
Områden inom riskklass 1-2

har prioriterats (se ovan).

Projekt och särskilda insatser Status

Lantbruk Kontoret har ej medverkat i projekten p.g.a.

underskott av personal.

Postadress
Dalslands mi$ö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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a

a

Medverkan i nationellt projekt
(J ord bru ksverketl; " Ti I I sy n h ö stv e rksa m h ete r
med fokus på nöringsiimnen".

Medverkan i nationellt projektet
(Kemikalieinspektionen) om kontroll av

distributörer som säljer bekämpningsmedel.

Strandskydd
Avslut av pågående strandskyddsärenden.

Handläggning sker fortlöpande av pågående

strandskyddsärenden. lnflödet av nya ärenden till
följd av att allmänheten uppmärksammar potentiella

överträdelser av strandskyddsbestämmelserna är

dock mycket stort i dagsläget.

Enskilda avlopp
. Avloppstillsyn hos fastighetsägare som trots

påminnelser ännu inte åtgärdat bristfälliga
enskilda avlopp eller där tidigare tillsyn visat
på otillräcklig anläggning och dokumentation
saknas över åtgärder.

. Avloppstillsyn inom vattenskyddsområden.

Uppföljning av pågående ärenden har skett
kontinuerligt under året. Handläggningen har

huvudsakligen fokuserats på att följa upp och

komma till avslut ijust pågående årenden.

104 nya tillstånd har hittills beviljats under 2021.

Någon riktad tillsyn av enskilda avlopp inom
vattenskyddsområden har inte genomförts.

Miljöskydd
Tillsyn av U-verksamheter inom industriområden.

Tillsynen har ej utförts på grund av covid-19
restriktioner. I mån av tid kommer den att delvis
genomföras under hösten, i övrigt framflyttad till
2022.

Förorenade områden
Tillsyn av förorenade områden, bl.a. i Stigen,

Färgelanda kommun.

Den riktade tillsynen av förorenade områden har
varit begränsad under årets första del till följd av

begränsade personalresurser.

MIFO 1 är initierad för en handfull förorenade
områden. Tillsynen kommer att intensifieras under
hösten till följd av nyrekrytering av personal.

Hälsoskydd
Tillsyn hyresfastigheter med återkommande
klagomå1.

Tillsynen av hyresfastigheter har ej varit möjlig att
genomföra p.g.a. coronapandemin. Flyttas

eventuellt till 2022.

Klagomål
r Utveckla info/rådgivning via bl.a. hemsidan för

att därigenom minska behovet av

information/rådgivning som sker i samband

med bl.a. klagomålshantering.
r Effektivisera hanteringen av klagomål så att

resurserna för klagomålshantering prioriteras

utifrån behov och risker samt minska

resursbehovet för obefogade klagomå1.

Hemsidan har uppdaterats med tydligare
information om kontorets hantering av klagomål

Arbetet med att effektivisera handläggningen av

klagomål pågår löpande under året.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

F-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Ledning, kansli och administration

Administrativa uppgifter har hanterats löpande. Till följd av covid-19 har arbetet med
verksamhetsutveckling inte fullt ut kunnat bedrivas som planerat. Betydande insatser
avseende kvalitetssäkiing av uppgifter/handlingar (såväl äldre pappershandlingar som
handlingar i ärendesystemet Vision) har genomförts under året. Kansliet utvecklar
kontinuerligt ha ndlä gga rstödet genom uppdaterin g och utvecklin g av ärendesystemet
Vision, Arbete pågår med att utveckla användningen av de funktioner som finns i

systemet för att underlätta handläggning och uppföljning av ärenden. Uppföljning sker av
vissa ärendetyper för att följa volymer och tidsåtgång. Ombyggnationen av förbundets
lokaler har krävt resurser hos framförallt ledning och kansli. Adminsitrationen av nämnd
och direktion kräver betydande resurser. Bristerna i det nya ekonomisystemet Xledger
har medfört ett merarbete för kansliet,

Det pågående utredningen kring en långsiktig utveckling av förbundets verksamhet har
krävt betydande resurser under perioden,

Konkretiserade mål ledning & kansli Aktiviteter som skall bidra till
mål-uppfvllelsen

Måluppfyllelse

Mål 18. Miljönämndens beslut ska vara

rättssäkra {gäller hela förvaltningen)
Nyckeltal: Andel överklagade beslut där
miljönämndens beslut står fast

Uppföljning av nämndbeslut
som överklagats.

Fyra ärenden har avgjorts av

högre instans hittills under

2021. I tre av dessa har

nämndens beslut stått fast

Mål 19. Miljönämndens ärendebalans ska

vara god (gäller hela förvaltningen)
Nyckeltal: Antal nya ärenden i relation till
avslutade ärenden

Uppföljning av nya resp.
avslutade ärenden i Vision

Redovisas i helårsbokslutet

Mål 20. Finansieringen av miljönämndens
myndighetsutövning ska till minst 50 %

vara avgift sfinansierad.
Nyckeltal: Procent avgiftsintäkter i

relation till miljönämndens kostnader för
mvndiehetsutövnins.

Uppföljning via

ekonomisystem.
Redovisas i helårsbokslutet.

Mål 21. Miljönämnden ska alltid tillse att
de anställda har rätt kompetens
genom att dessa ges möjlighet att delta i

relevanta
utbildningar och/eller ta del av

handböcker, vägledningar och annat
stödjande material inom
identifierade och prioriterade områden.

Uppföljning genom översyn av

kompetens och

utbildningsbehov.

Kompetensutveckling sker

regelbundet.

Proiekt och särskilda insatser enligt TP 2020 Status

översyn av styrdokument, rutiner och riktlinjer i

förbundet
Rutiner/riktlinjer u ppdateras regelbundet. Översyn av

internkontrollen har påbörjats.

Ärendesystemet Vision; Kvalitetssäkring av

äldre uppgifter i systemet, Utveckling av

hand läggarstöd, stöd för tidsredovisning,
uppföljning mm,

Huvuddelen av äldre uppgifter i ärendesystemet Vision är

kvalitetssäkrat, men en del återstår. Utveckling av

handläggarstöd, tidsredovisning etc. pågår. Regelbunden

uppföljning sker av vissa ärendetyper

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@da lsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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Kvalitetssäkring av vissa äldre handlingar Äldre pappershandlingar hörande till DMEK har gåtts

igenom och kvalitetssäkrats samt förts in i

ärendesystemet Vision. Arkiverade handlingar från DKKF

(Håverudskontoret) ej genomgångna. Det finns
fortfarande handlingar (före 2007) hos kommunerna som

berör DMEK:s mVndighetsarbete.

Färdigställande av dokumenthanteringsplan Arbete med att färdigställa dokumenthanteringsplanen
pågår. Det bedöms dock inte finnas resurser för att
färdisställa denna under 2021.

Fortsatt utveckling av rutiner för
verksamhetsutveckling, uppföljning och GDPR

Arbete pågår avseende verksamhetsutveckling och

uppföljning.

Utveckling av det systematiska

a rbetsmiljöarbetet
En arbetsmiljöhandbok håller på att tas fram. Arbetet har

fördröjts då fokus under 2021 varit kring rutiner och

riktlinjer avseende arbetsmiljö p.g.a. covid-19.

Faktureringsrutiner till följd av nytt
ekonomisystem

Har ej kunnat tas fram p.g.a. brister i ekonomisystemet.

Miljö- och energistrategiskt arbete

Kommun- och förbundsgemensam inriktning av det miljö- och energistrategiska
arbetet
Arbetet med att utveckla Hållbarhetskompass Dalsland har inte kunnat genomföras som
avsett på grund av covid-lg och att kommunerna är i olika fas i sitt interna
målstyrn ingsarbete.

Strategerna har medverkat i ett flertal remisser och enkåtundersökningar, exempelvis
Aktueli Hållbarhets kommunranking. Strateqerna har följt upp kommunernas åtqårder i

det regionala åtaä rdsprog rammet för m iljömålen.

Miljöledning och miljöutbildning i kommunerna

Miliöledning
Dialog kring hur miljöledningsarbetet kan integreras i kommunernas ledningssystem har
fortsatt med kommunledningar och ansvariga för ledningssystemen i kommunerna.

Vidare har möten nåttits med några av förvaltningscheferna i Bengtsfors, Mellerud och
Dals-Eds kommun för att diskutera miljömål och förvaltningarnas hållbarhetsarbete.
Dialogmöten med förvaltningarnas ledningsgrupper har eller ska planeras in under
hösten,

Under våren 2021 har en hållbarhetsutbildning tagits fram tillsammans med företaget
lunglemap. Utbildningen riktar sig till alla kommunanställda och år en s.k, nanoutbildning
med korta lektioner varje vecka. Dals-Eds och Bengtsfors kommun har tecknat avtal med
Jungelmap och kommer att sprida utbildningen under hösten till kommunens
verksamheter. Färgelanda och Mellerud har valt att inte delta i detta utbildningsupplågg i

nulåget.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www.dalsland,se

Org. nr.
222.040.0877
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Revision
Uppföljningen av internrevisionen på Omsorg och stöd i Färgelanda 20L9/2A20
redovisades för förvaltningschefen och hans ledningsgrupp under början av 2021.

Energi- och klimatstrategiskt arbete

Löpande arbete i kommunernas energiqruoper
Samverkan med energigrupperna har åven denna vår nåttits via teams på grund av
coronapandemin. Arbetet med kommunernas klimatlöften fortgår och de själva bedömer
att de ska kunna uppfylla de antagna löftena. Förbundet har fått i uppdrag att ta fram en
gemensam klimatstyrande resepolicy (Klimatlöfte 11), eftersom alla kommuner angivit
att de antingen ska ta fram en policy eller uppdatera befintlig, Arbetet årtänkt att
genomföras under hösten. Energigrupperna i Åmål och Färgelanda är igång.

Förbundet har påbor3at arbetet med en Dalslandsgemensam energi- och klimatstrategi
tillsammans med kommunerna (även Åmål medverkar),

Energiuppföljningen för 2A2A kommer att redovisas för kommunerna under hösten.

Energi- och klimatrådgivning (EKR'l
Förbundet har köpt in konsulthjälp och kommer att fortsätta göra det året ut, för att
stötta upp bemanningen, Oå det varit personalbrist under en del av året, Konsulten
hanterar inkommande energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen är
foftfarande av lite lägre intensitet än vanligt på grund av att energi- och
klimatrådgivarna inte kunnat vistas ute bland allmänheten som normalt och inte kunnat
genomföra några evenemang eller riktade insatser. Under hösten planerar energi- och
klimatrådgivarna att genomföra evenemang i varje kommun, främst under
Mobilitetsveckan i september. Månatliga energispartips läggs ut på förbundets Facebook
och hemsida.

Projektet samo rdnas ngt möjligt med kommunernas energi- och klimatarbete.
Projektet inneh åller flera arbetspaket

o
sa som:

Biooas Fyrbodal: insatser har bl.a. gjorts för att hitta avsåttning inom industrin för att
öka efterfrågan på gas och på Oet sättet garantera avsättning för gasen. Samtidigt
arbetas det runt om i kommunerna för att öka den lokalt producerade biogasen.
Fossilfria arbetsfordon: en inventering har gjorts över kommunernas olika arbetsfordon,
Under hösten planeras en "prova på dag" i Trollhättan, med Trollhättans Stad som
arrangör, där kommunerna i hela Fyrbodal bjuds in att provköra och testa olika maskiner
och fordon.
Laddinfrastruktur; Förbundet har varit med och bidragit till en kommunövergripande
strategi/plan för hur kommunerna inom fyrbodal ska kunna bedriva sitt fortsatta arbete
med publik laddinfrastruktur. Projektet har genomförts genom workshops i vardera
kommun.
Kommunal samlastninq: delprojektet avslutades vintern 2020 och resultatet lämnades
över till kommunerna för fortsatt hantering och beslut. Frågan har hanterats politiskt i

respektive Dalslandskommun. Dalslandskommunerna vill inte gå vidare med projektet för
nuvarande, men ser möjligheter framöver att implementera projektid6n till vissa delar,

Postädress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www,dalsland.se

Org. nr.
222.004.0877
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Mihöanpassad offentlig upphandling
Förbundet har samverkat med kommunernas upphandlare och deltagit på gemensammä
upphandlingsmöten. Under våren har strategerna varit aktiva i upphandlingarna för
d iskrumsprodu kter, livsmedel, sju kvå rdsprodukter och skolskjutsa r.

Hållbar samhällsplanerino
Arbetet med att förankra arbetssått och principer för Dalslands katalysatorgrupp har
fortgått, men aktiviteterna har begränsats på grund av coronapandemin. Kontakter och
nätverk har dock underhållits och utvecklats.

Förbundet har fortsatt medverkat i arbetet med översiktsplan för både Melleruds och
Dals-Eds kommuner. OP för Dals-Ed har i sommar varit ute på granskning och DMEK har
nyligen skrivit förslag till yttrande till DMEN,

Samverkan i klimatanpassningsfrågor sker regelbundet mellan kommunerna och
förbundet.

Natu rvårdsola nerino
Arbete pågår med en översättning till engelska av boken; Vågledning till naturen i

Dalsland.

Förbundet medverkar i arbete med kommunala naturreservat i Fårgelanda och Dals-Eds
kommuner, Förbundet medverkar i Melleruds friluftsgrupp och är behjälplig i

naturvårdsfrågor, främst kopplade till de kommunala naturreservaten.

Vattenplanering
Förbundet har medverkat i kommunernas arbete med VA-planeringsfrågor. Behov finns
av ökad samverkan mellan såvål kommunerna som mellan kommunerna och förbundet.

Förbundet har deltagit aktivt i vattenrådens arbete inom förbundets geografiska område.
LOVA-projektet; Lokal åtgårdssamordning i Örekilsälvens övre del drivs vidare enligt
projektplanen. Dals-Fds kommun är projektägare. Samverkan i vattenmiljö- och
markanvändningsfrågor sker med lokala aktörer, fiskevårdsområden, vattenråd,
markavvattningsföretag etc, förbundet, Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen samt
vattenexpertis från företaget Milva, Projektområdet kommer hösten 2021 att utökas till
att åven omfatta Valboåns vattensystem (östra delen av Orekilsälven) sedan Gullmarns
vattenråd ijuni beviljats LOVA-medel till ett treårsprojekt. Det innebår att en mycket stor
del av Färgelanda kommun kommer att ingå i projektområdet förutom som tidigare södra
delen av Dals-Eds kommun. Fokus är att i dialog ta fram förslag till åtgärder mot
övergödning, erosion och stora vattenflödesvariationer. Förbundet har aktivt medverkat i

processen med ansökan. Just nu pågår arbete med att skapa en gemensam
projektorganisation för hela Örekilsälven, eftersom tre olika LOVA-projekt nu finns i

området.

Miljö- och energikontoret medverkar i Dalslands kanals vattenvårdsförbundlvattenråd
genom en sekreterarfunktion. För närvarande utreds frågan om ett utvidgat
kontrollprogram längs vattendraget och en förbättring av samarbetet med
vattenmyndigheterna. Skolprojektet som pågar i flera år fortsåtter.

Inom DalbergsåTHolmsåns vattenråA pågår flera insatser i Teåkersälven i enlighet med
åtgårdsplanen för Teåkersälven, där arbetet sker i bred samverkan mellan olika aktörer.
Förbundet ansvarade för LOVA-projektet som skapade en fiskväg vid Kårud och projektet

Postadress
Dalslands milJö
& energikontor
Kyrkogätan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@da lsland.se

Hemsida
www.dalsland.se

Org, nr.
2Z2.OOO.0877
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slutredovisades våren 202!. Flera andra delprojekt pågår i Teåkersälven, tex om
grumlighetens orsaker, om möjligheten till återmeandring av älven och situationen för
flod på rlmusslorna.

Förbundet har avslutat och slutrapporterat pilotprojektet "Lokalt åtgärdsarbete mot
övergödning i Lillån" (Vänersborgs kommun har medverkat). Förbundet har-genom
ansökan om UOVR-stöd utökat piojektet till att omfatta hela Dalboslätten från 2021 och
förlängt projekttiden till 2023-12-31. Vänersborgs kommun medverkar åven i detta
projekt. Referensgrupp och arbetsgrupp finns för projektet. Projektet nåtverkar lokalt,
regionalt och nationellt. Ett stort antal markägare är intresserade av samverkan och
åtgårder. Förbundet har inom ramen för dessa projekt även utverkat medel för
ytfedigare åtgärder via LOVA-stöd och stöd från Vattenmyndigheten, Genom dessa stöd
har bl.a. en inventering av låmpliga lägen för våtmarksanlåggningar och fosfordammar
upphandlats och genomförts. Inventeringen redovisar 38 lämpliga omräden
fdrvattenvårdande åtgårder. Fokus i projektet 202t har varit att få titt stånA åtgärder
utifrån inventeringen som gjordes 2O2O. Anmälan om vattenverksamhet har utförts för
fyra lågen på platier dår göd vattenrenande effekt bedöms uppstå. Dessa handläggs hos
Länsstyrelsen för tillfället. Fler anmälningar/åtgärder planeras utföras under hösten
202L. Även under 3r2O2L har projektet varit tvunget att anpassats och iviss
utsträckning reduceras till följd av covid-19 (exempelvis så har fysiska dialoger på plats
hos lantbrukare inte varit lämpliga att utföra p.g.a. covid-19). Under hösten 2021 (när
restriktionerna hävs) bedöms dock projektet kunna bedrivas vidare som planerat.

Förbundet deltar i samverkan kring "Vänerfrågor" med Vänerns
vattenrådlvattenvårdsförbund och Melleruds, Vänersborgs och Åmåts kommuner,

Förbundets strateger har i år skrivit yttrande till DMEN och kommunerna över
Vattenmyndighetens (i Västerhavets vattendistrikt) omfattande förslag till ny
förvaltningsplan, åtgärdsprogram och miljökvalitetsnormer ftr 2V?-2027.I yttrandet
framförs behov av ökade insåtser och statlig finansiering i vattenvårdsarbetet.

Postadress
Dalslands miljö
& energikontor
Kyrkogatan 5
464 30 Mellerud

E-post
kansli@dalsland.se

Hemsida
www,dalsland.se

Org. nr.
222.000.0877
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2A2t-rt-23

ÄneNor e Dnr KS 20211627

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2021-08-31

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrappoften för Fyrbodals kommunalförbund'

Sammanfattning av ärendet

Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01-2021-08-31'

Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en awikelse mot budget

på +864 tkr för perioden, Budgetawikelsen beror på lägre personalkostnader orsakat av

vakanser och föräldraledigheter samt lägre omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin'

prognosen för helåret visar på ett överskott med +998 tkr, vilket är en awikelse mot budget på

+B0B tkr.

Beslutsunderlag

. Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31

. Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; 5 85

o Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

BILAGA
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MELLERUDS
KOMMUN

Kad Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styrelsefö rua ltn i n g e n

Datum Diarienummer
202r-rt-t6 Ks202u627

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mellerud.se

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (1)

Kommunstyrelsen

Fyrbodals kommunalförbunds delårsrappoft 2021-08-31

Förslag till beslut
Komm u nfu ll mä ktige besl uta r att god kä n na delå rsra pporten för Fyrboda ls

kommunalförbund.

Sammanfattning av ärendet
Fyrbodals kommunalförbund har översänt delårsrapport för perioden 2021-01-01-
2021-08-31,

Förbundet redovisar för perioden ett överskott på + 991 tkr, vilket är en awikelse
mot budget på +864 tkr för perioden. Budgetawikelsen beror på lägre
personalkostnader orsakat av vakanser och föräldraledigheter samt lägre
omkostnader i huvudsak hänförligt till pandemin.

Prognosen för helåret visar på ett överskott med + 998 tkr, vilket är en awikelse
mot budget på +808 tkr.

Beslutsunderlag

Fyrbodals kommunalförbund, delårsrapport 2021-08-31
Fyrbodals kommunalförbunds direktionsbeslut 2021-10-28; $ 85

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltni ngen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148855



Ingrid Enqqvist

Från:
Skickat:
Till:

Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Kansl iet Fyrbodals Kom mu na lförbu nd < kansli @fyrbodal.se >

den '16 november 2021 13:53

Thomas Boström; Bengtsfors kommun; Dals Eds kommun; Färgelanda kommun;
Lysekils kommun; Kommunen; Munkedals kommun; Orust kommun; Sotenäs
kommun; Sotenäs kommun; Strömstads kommun; Tanums kommun; Trollhättans
stad; Uddevalla kommun; Vänersborgs kommun;Ämåls Kommun
Carina Ericson

Delå rsrapport Fyrbodals kommu nalforbund 2021 -08-31
5 85 Delårsrapport 2021-08-31.pdf; 3.1 Delårsrapport 210831 Fyrbodals
kommunalförbund slutversion.pdf;3.2 Aktivetsplan bilaga till delårsrapporten.pdf

Till medlemskommunerna i Fyrbodal

Ärende 3 vid förbundsdirektionens sammanträde 2021-10-28: Delårsrapport 2021-08-31

Direktionen beslutar
att godkänna delårsrapporten per 202L-O8-3t samt att översända densamma för handläggning till
medlemskommunerna.

Revisorernas granskningsrapport kommer i separat utskick efter förbundsdirektionens sammanträde 2021-L2-O9.

Eventuella frågor besvaras av administrativ chef Carina Ericson, carina.ericson@fvrbodal.se.

Bifosas
Besl ut 5 85, fö rbundsd irektio nens sam ma nt räde 2O2L-LO-28

Delårsra pport 2021-08-3 1
Uppföljning av aktivitetsplan 2O2I

Med vänlig hälsning

Fyrbodals kommunalförbund

Telefon: 0522-44 08 20 Mobil:0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
wwr,v.fvrbodal.se
Facebook
Twitter
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Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum : 2O2t-1O-28
Di arien um me r : 2021,/ 0135
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Delå rs ra ppo rt 2021 -08-31

Enligt fastställt årshjul lör 2021 ftir Fyrbodals kommunalförbund ska delårslapport per 2021-08-3 I

lämnas till direktionen vid oktober månads möte.

FörbLrndet har sedan delårsrapporten ftiregående år arbetat vidare nted utveckling av dokumentet utiffån

revisolernas granskningar och synpunkter. I förvaltningsber'ättelsen finns därrned ett avsnitt för
nrålupplyllelse lör de strategiska målornrådena i verksamhetsplanen. Vidale finns bilagan Uppföljning
av aktivitetsplan för en mer detaljerad beskrivning av vilka aktiviteter' ftirbundet hal genornfört under

perioden.

Den ekonomiska rapporten för år'ets två första tertial visar ett överskott orn 991 tkr vilket år en avvikelse

mot br"rdget med +80 I tkr jämfört med budgeterat helårsresultat på + 190 tk och en avvikelse nred +864

tkr i förhållande till budget för perioden pä+127 tkr.

Överskottet i delårets resultat härleds till basverksamheten där de främsta orsakerna är ej upparbetade

personalkostnader och lägre rörliga administrativa l<ostnader fi'ämst på grund av pandemin.

Prognosen för tredje tertialen är baserad på utfallet per den 3l augusti 2021 och kända faktorcr för
kommande period och den löpande basverksamheten. Det ber'äknade resultatet för helåret är + 998 tkr
jäm lört med budgeterat resLrltat på + I 90 tkr. Detta är en avvikelse mot budget nr ed + 808 tkr.

Bedöniningen är aft om inget oförutsett händer kommer förbundet att hålla prognosen, dock med

reservation för kostnader sorn uppstår i sarnband rned viss återgång till arbetsplatsen i takt nred att

pandemin avtar.

Den förväntade utvecklingen är att komnrunalltirbundets verksamhet och ekononri fbljer tidigare års.

Dock med reservation för omställningar som hargjorts på grund av Covid-19. Effekten av pandemin är

minskade kostnader, sorn till exempel resor och möteskostnader jämfört med budget.

Ärendet föredrogs av Jeanefte Lärnmel. förbundsdirektör och Carina Ericson, adrninistrativ chef.

H tr n d I i n gar t i I I iire n tle t h i fo gu s pro t o lco I I e t.

J ustera re Utd rags bestyrka nd e

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan2 . Box305 . 451 lSUddevalla . Vxl0522-440820. kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Forlsättning $ 85

ArbetsLrtskottet har belett är'endet och föreslår direktionen att godkänna delåtsrappolten per 202 l -08-3 I

sarnt att översända densamuta för handläggrring till nedlerrrskommunerna,

Direktionen beslutar

g1l godkänna delårsrapporten per 202 l-08-3 I samt att översånda densantma lör handläggning till
medlemskomrlunerna.

Beslutet exped ieras till

Vledlemskomrnunerna i Fyrbodal

Revisionen

Administrativ chef

Justerare utd nde:

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

lvluseigatan 2 . Box 305 . 451 18 Uddevalla . Vxl0522-44 08 20 o kansli@fyrbodal.se o www.Erbodal.se
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSIISTA

202L-7L-23

Änrruor g Dnr KS 20211633

Statsbidraget fiäkersälla en god vård och omsorg av äldre
personer 2022

Förslag till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget, Säkerställa
en god vård och omsorg om äldre personer.

2, anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr.

Sammanfattning av ärendet

I samband med budgetpropositionen för 202L beslutades om ett permanent generellt
statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande. Statsbidraget "Säkerställa
en god vår och omsorg om äldre personer" administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har
ansökt och erhållit bidraget från Socialstyrelsen för 2027. Bidraget får användas utifrån lokala
behov i syfte att möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten, Rekvirerade medel
för 202L kommer inte att återkrävas.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och utveckla god
redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal bokföring- och redovisning.

RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag och ska
redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens anvisningar för att
rekvirera statsbidrag tör 2021framgår att: rekvirerade medel för 2O2L kommer inte att
återkrävas. Detta innebär att med gällande normering ska bidraget 2021 klassificeras som
ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger några villkor i form av krav på prestation från
bidragsmottagaren att genomföra vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget.

Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom höjd budget
för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt bidrag utan det är
klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats. Socialnämnden har räknat in
detta bidrag i prognos 2 för helåret.

Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.

59



A
{l
-ll

1't-

4r

Kommunstyrelsen

Statsbidraget Säkerställa en god vård och omsorg av äldre
personer

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:

Socialnämnden beviljas ett tilläggsanslag med 4 958 tkr avseende statsbidraget,
Säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer.

Anslaget finansieras genom höjd budget för generella statsbidrag med 4 958 tkr

Sammanfattning av ärendet

I samband med budgetpropositionen för 2021 beslutades om ett permanent
generellt statsbidrag till äldreomsorgen utan krav på bemanning eller liknande.
Statsbidraget "Säkerställa en god vår och omsorg om äldre personer"

administreras av Socialstyrelsen. Kommunen har ansökt och erhållit bidraget från
Socialstyrelsen för 2021. Bidraget får användas utifrån lokala behov i syfte att
möjliggöra förbättringar och utveckling av verksamheten. Rekvirerade medel för
2021 kommer inte att återkrävas.

Rådet för kommunal redovisning, RKR, har som huvuduppgift att främja och

uWeckla god redovisningssed i kommuner i enlighet med lagen om kommunal
bokföring- och redovisning.

RKR beslutade i oktober att bidraget ska klassificeras som ett generellt statsbidrag
och ska redovisas under skatteintäkter med följande motivering: Socialstyrelsens

anvisningar för att rekvirera statsbidrag för 202L framgår att: rekvirerade medel
för 2027 kommer inte att återkrävas. Detta innebär att med gällande normering
ska bidraget 2021 klassificeras som ett generellt statsbidrag, då det inte föreligger
några villkor i form av krav på prestation från bidragsmottagaren att genomföra

vissa avgränsade åtgärder för att få tillgodogöra sig bidraget,

Socialnämnden tillförs därför ett tilläggsanslag 4,9 mkr, vilket finansieras genom

höjd budget för generella statsbidrag med motsvarande belopp. Det är inget nytt
bidrag utan det är klassificeringen av hur bidraget ska bokföras som har ändrats.
Socialnämnden har räknat in detta bidrag i prognos 2 för helåret.

Ärendet är avstämt med kommunens sakkunniga revisorer.

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202r-7r-77 KS 20211633

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
4fl BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se60
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Socialnämnden
Ekonomichef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
202L-LL-L7 K520211633

Elisabeth Carlstein

Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.ca rlstein@ mel lerud,se

Sida

2 (2)
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SOCIALSTYRELSEN 2021-03-03 Dnr 9.2-678212021 s(e)

Morkoryds kommun

Morks kommun

Melleruds kommun

Mjölby kommun

Moro kommun

Motolo kommun

Mullsjö kommun

Munkedols kommun

Munkfors kommun

Mölndqls stod

Mönsterås kommun

Mörbylångo kommun

Nocko kommun

Norq kommun

Norbergs kommun

Nordonstigs kommun

Nordmolings kommun

Nonköpings kommun

Norrtölje kommun

Norsjö kommun

Nybro kommun

Nykvorns kommun

Nyköpings kommun

Nynöshomns kommun

Nössjö kommun

Ockelbo kommun

Olofströms kommun

Orso kommun

Orusl kommun

Osby kommun

Oskorshomns kommun

Ovonåkers kommun

Oxelösunds kommun

Pojolo kommun

Pqrtille kommun

Persiorps kommun

PiteÖ kommun

5l47B9B

15 292 898

4958 tO2

l1 749 168

10 789 787

19484015

3 457 932

5 r55 698

2165757

20 718 991

6 707 867

7 903 844

33 058 347

5 706 887

3 057 540

4 9AA 903

3 782 925

53 t7t 549

33 060 947

2 126 7s8

r0 r08 600

3 632 t28

26 748 27t

12 456 354

13 134940

3 036 740

7 009 461

3 678 927

8759 227

6 6A3 870

r 3 030 943

6 328275

6 700 068

3 959 722

12 7q6 947

3 106 939

t9 218 820
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-rt-23

Änrnoe ro Dnr KS 20211624

Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens budget för 2O2l

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. omdisponera högst 550 tkr från kommunstyrelseförualtningen till samhällsbyggnads-
förvaltningen för 2021, avseende engångsåtgärder inom parkverksamhet och
fastighetsverksam het.

2. ett tilläggsanslag för samhällsbyggnadsförvaltningen för kvarstående kostnader för röjning
vid Upperud under 2022, dock högst 200 tkr, Anslaget finansieras ur kommunstyrelsens
förfogande anslag.

Sammanfattning av ärendet

Vid prognosen i delårsbokslutet prognostiserades ett överskott för kommunstyrelseförvaltningen
med + 4,5 mkr för 2O2L. Till stor del orsak av lägre kostnader för Covid-l9, Inom
samhällsbyggnadsförvaltningen finns behov av ett antal engångsåtgärder för att öka
kommunens attraktivitet, Bland annat rojning av stranden vid Näs Sannar, röjning av sly vid GC-
vägar för att öka tryggheten mm, Det finns även ett föreläggande gällande rivning av Sandlycke
gård. Medel föreslås därrör omdisponeras från kommunstyrelseförvaltningens budget till
samhällsbyggnadsförvaltningens budget under 2021.

Ätgärderna är följande: Belopp tkr:
översyn av träd vid Wibergsön 25

Röjning av strand vid Näs Sannar 45

Röjning vid Upperud, ta fram fornminne 200

Röjning av sly bakslänter, öka trygghet mm 40

Rivning av Sandlyckegård, föreläggande från BN 240

Totalt 55O

Det är osäkert om framtagning av fornminne vid Uppreud hinner genomföras i år, till följd av
att godkännande måste ske av Länsstyrelsen, Om denna åtgard inte helt hinner genomföras
innan årsskiftet föreslås att resterande kostnad under 2022 finansieras ur förfogandeanslaget.
Motsvarande summa minskas från omdisponering från kommunstyrelseförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen för 202I.

Beslutsunderlag

r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Åtgärderna är följande:

Översyn av träd vid Wibergsön

Röjning av strand vid Näs Sannar

Röjning vid Upperud, ta fram fornminne

Röjning av sly bakslänter, öka trygghet mm 40

Rivning av Sandlyckegård, föreläggande från BN

Totalt

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförua ltningen

Datum Diarienummer
202r-tt-L7 K520211624

Belopp tkr:

25

45

200

550

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (2)

Kommunstyrelsen

Omfördelning av medel inom kommunstyrelsens budget för
202L

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att

Omdisponera högst 550 tkr från kommunstyrelseförvaltningen till
sam hä I lsbygg nadsförva ltn i ngen för 202L, avseende en gå ngsåtgä rder inom
parkverksamhet och fastighetsverksamhet,

Ett tilläggsanslag för samhällsförvaltningen för kvarstående kostnader för röjning
vid Upperud under 2022, dock högst 200 tkr. Anslaget finansieras ur
kommunstyrelsens förfogande anslag.

Sammanfattning av ärendet
Vid prognosen i delårsbokslutet prognostiserades ett överskott för
kommunstyrelseförvaltningen med + 4,5 mkr för 2021. Till stor del orsak av lägre
kostnader för Covid-19. Inom samhällsbyggnadsförvaltningen finns behov av ett
antal engångsåtgärder för att öka kommunens attraktivitet. Bland annat röjning av
stranden vid Näs Sannar, röjning av sly vid GC-vägar för att öka tryggheten mm.
Det finns även ett föreläggande gällande rivning av Sandlycke gård. Medel föreslås
dä rför omd isponeras frå n kom m u nstyrelseförva ltn i ngens budget til I

samhällsbyggnadsförvaltningens budget under 2021.

240

Postadress
Melleruds kommun

Kom m unstyrelseförva ltni n gen

464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-148865
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Magnus Olsson

Samhållsbyggnadschef

Beslutet skickas till
Kommunchef
Ekonomichef
Sam hä llsbygg nadschefen
Förvaltningsekonom kommunstyrelseförvaltningen
Fö rva I n i n gse ko nom sa m hä I I s byg g nadsfö rva ltn i n ge n

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyre I seförua ltn i n ge n

Datum Diarienummer
202r-Lt-t7 K520211624

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisa beth.ca rlstein @ mellerud.se

Sida

2 (2)

Det är osäkert om framtagning av fornminne vid Uppreud hinner genomföras i år,
till följd av att godkännande måste ske av Länsstyrelsen. Om denna åtgärd inte
helt hinner genomföras innan årsskiftet föreslås att resterande kostnad under 2022
finansieras ur förfogandeanslaget. Motsvarande summa minskas från
omd isponeri ng frå n komm u nstyrelseförva ltningen til I

samhällsbygg nadsförvaltningen för 202L.
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyre lsefö rva ltn i n ge n 2027-t1-23

ARENDE 11 Dnr KS ZOZU474

Intern kontrol I pla n för kom m u nstyrelsens verksa m het 2O22

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2022.

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella
gemensamma nämnders verksamhet. Enligt kommunallagen 6 kap 6 $ ska nämnden se till
att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt
tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige antog 2021-03-2L; $ 12 reglemente för intern kontroll. Reglementet syftar
till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en tillräcklig intern kontroll. dvs.
de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås:

. Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet

e Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten

. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och uppföljning av
den interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska finnas en riskbedömning,
Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförualtningen har genomfört en
riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera de risker som kommunen utsätts för.

Riskerna har sedan värderats utifrån sannolikhet och konsekvens. De riskerna med högre värde
kommer granskas i intern kontrollplanen, Dialog har även genomförts med KS presidium
angående riskbedömning och värdering.

Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och kontorllerinom
följande område:

Riskområde: Ätqärd

Behöriq heter ekonom isystem Kontroll av riskbehöriqheter

Brister i den tekniska infrastrukturen Plan för kontinuerligt utbyte av utrust-
nino

Delegering Stickprov på efterlevnad av delegat-
ionsordnino

Direktupphandling dokumentationsplikt Kontroll på att upphandlingar görs i

anvisat svstem

Avslut av anställning Stickprov på att checklista följs vid av-
slut av anställninq

Statsbidrag Organisation för bevakning och me-
todstöd

Riktlinier orivata utförare Utarbeta riktlinier för privata utförare
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSIISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n 202r-71-23

Risker med awikelser från 202I trs intern kontrollplan kommer även följas upp i

2022 trs plan.

Under 2022 kommer samhällsbyggnadsförvaltningen riktade åtgärder och kontroller inom
följande område:

Riskområde: Ätoärd

Arrenden Kontroll av avtal

Delegering Stickprov på efterlevnad av delegat-
ionsordninq

Avslut av anställning Stickprov på att checklista följs vid av-
slut av anställninq

Risker med awikelser från 2021 års intern kontrollplan kommer även följas upp i

2022 års plan.

Beslutsunderlag

. Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen

. Riskanalys och intern kontrollplan samhällsbyggnadsförualtningen
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

BITAGOR
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-Ir-r7 KS 202U474

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida

1 (3)

Kommunstyrelsen

Intern kontrollplan 2O22 för kommunstyrelsen

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar fastställa Intern kontrollplan för 2022

Sammanfattning av ärendet
Enligt kommunallagen 6 kap 1 $ ska styrelsen leda och samordna förvaltningen av
kommunens eller regionens angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders
och eventuella gemensamma nämnders verksamhet, Enligt kommunallagen 6 kap

6 5 ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksam-
heten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.

Kommunfullmäktige antog 2021-03-2I; $ 12 reglemente för intern kontroll. Regle-

mentet syftar till att säkerställa att styrelsen och nämnderna upprätthåller en till-
räcklig intern kontroll. dvs. de ska med rimlig grad av säkerhet säkerställa att föl-
jande mål uppnås:

. Ändamålsenligt och kostnadseffektiv verksamhet

. Tillförlitlig finansiell rappoftering och information om verksamheten

. Efterlevnad av tillämpliga lagar, förskrifter, riktlinjer, reglemente, policys

mm

Enligt reglemente ska nämnderna varje år anta en plan för granskning och

uppföljning av den interna kontrollen. Som grund för intern kontrollplanen ska fin-
nas en riskbedömning. Kommunstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen har genomföft en riskbedömning. Riskbedömningen innebär att identifiera
de risker som kommunen utsätts för. Riskerna har sedan värderats utifrån sanno-
likhet och konsekvens. De riskerna med högre värde kommer granskas i intern
kontrollplanen. Dialog har även genomförts med KS presidium angående
riskbedömning och värdering.

Under 2022 kommer kommunstyrelseförvaltning göra riktade åtgärder och

kontorllerinom följande område:

Postadress
Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Riskområde: Ätgard

Behörigheter ekonom isystem Kontroll av riskbehörigheter

Brister i den tekniska infrastrukturen Plan för kontinuerligt utbyte av utrust-
ning
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Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-rr-r7 Ks202t1474

Lena Francke

Förvaltningsekonom

Sida
2 (3)

Risker med awikelser från 202I års intern kontrollplan kommer även följas upp i

2022 ärs plan.

Under 2022 kommer samhä I lsbyggnadsförvaltn ingen riktade åtgärder och

kontroller inom följande område:

Risker med awikelser från 202I ärs intern kontrollplan kommer även foljas upp i

2022 års plan.

Beslutsunderlag
Riskanalys och intern kontrollplan kommunstyrelseförvaltningen
Riskanalys och i ntern kontrollpla n samhäl lsbyggnadsförvaltningen

Karl Olof Petersson

Kommunchef Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37

elisabeth.carlstein@mel lerud.se

Delegering Stickprov på efterlevnad av delegat-
ionsordning

Direktupphandling dokumentationspli kt Kontroll på att upphandlingar görs i

anvisat system

Avslut av anställning Stickprov på att checklista följs vid av-
slut av anställning

Statsbidrag Organisation för bevakning och me-
todstöd

Riktlinjer privata utförare Utarbeta riktlinjer för privata utförare

Riskområde: Åtgaro

Arrenden Kontroll av avtal

Delegering Stickprov på efterlevnad av delegat-
ionsordning

Avslut av anställning Stickprov på att checklista följs vid av-
slut av anställning
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Beslutet skickas till
Ekonomichef
Förvaltningsekonom samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u n styre lsefö rva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2021-Lr-17 K5202L1474

Sida

3 (3)
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MELLERUDS KOMMUN FöREDRAGNINGSLISTA

Kom m u nstyrelseförva ltn ingen 202r-1r-23

ARENDE 12 Dnr KS 202U579

Långsiktig finansiering och ny uWecklad organisation för
Kommunakademin Väst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på titts vidare.

2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 krlinvånare och år från och med 2023.

3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023.

Sammanfattning av ärendet

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal (genom
kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och
samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som
bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.
Arbetsutskottet inom Fyrbodals kommunalförbund beslutade i oktober 2020 att utse en
arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av
direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen
har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och överlämnat ett förslag till
den politiska styrgruppen.

Under 2022 finansieras Kommunakademin Väst via en extra debitering från kommunerna om
2,75 krlinvänare. Detta ställde sig KSAU bakom i ett beslut i juni 2021.

På Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskottets möte den 7 oktober 2021, $ 82, gjordes
bedömningen - baserat på den politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag
framtaget som gör att respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett
ställningstagande om huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om
man förordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att avtalet
upphör att gälla 31 december 2022.

Den sammanlagda summan som kommunerna ska finansiera är 750 000 kr. Fördelning mellan
kommunerna grundar sig på folkmängd och innebär för Melleruds kommun 2,75 krlinvänare
eller totalt cirka 25 tkr. För att avtalet ska komma till stånd krävs samtliga kommuners
godkännande.

Beslutsunderlag
. Remisshandlingar
. Komm u nstyrelseförva ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Långsiktig finansiering och ny uWecklad organisation för
Kommunakademin Väst

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. Melleruds kommun förordar att samverkansavtalet gällande Kommunakademin Väst löper
på titts vidare.

2. godkänna en långsiktig medfinansiering med 2,75 krlinvånare och år från och med 2023'

3. kostnaden hanteras i budgetarbetet inför 2023'

Sammanfattning av ärendet

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal (genom

kommunalförbundet) och Högskolan Väst (HV) som i ömsesidighet genom samverkan och

samproduktion ska bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsuUeckling

som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort.

Arbetsutskottet inom Fyrbodals kommunalförbund beslutade i oktober 2020 att utse en

arbetsgrupp bestående av kommundirektörer och en styrgrupp bestående av

direktionsledamöter avseende långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst.

Arbetsgruppen har berett uppdraget tillsammans med kommundirektörsnäWerket och

överlämnat ett förslag till den politiska styrgruppen.

Under 2022finansieras Kommunakademin Väst via en extra debitering från kommunerna om

2,75 krlinvänare. Detta ställde sig KSAU bakom i ett beslut i juni 2021.

På Fyrbodals kommunalförbunds arbetsutskottets möte den 7 oktober 2021, $ 82, gjordes

bedömningen - baserat på den politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag

framtaget som gör att respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett
ställningstagande om huruvida man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller

om man fcirordar att samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars 2022 innebärande att
avtalet upphör att gälla 31 december 2022.

Den sammanlagda summan som kommunerna ska finansiera är 750 000 kr. Fördelning mellan

kommunerna giundar sig på folkmängd och innebär för Melleruds kommun 2,75 kr/invånare

eller totalt cirka 25 tkr. För att avtalet ska komma till stånd krävs samtliga kommuners
godkännande.

Beslutsunderlag
o Remisshandlingar

MELLERUDS
KOMMUN

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-LL-ZZ KS202rls79

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
r (2)

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se73
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Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Fyrbodals kommunalförbund
Ekonomichefen
Ekonom kommunstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrel seförva ltn i n gen

Datum Diarienummer
2O2t-rL-22 KS20ZLl579

Berit Hallersbo
T.f. HR-chef
0530-181 20

berit. hallersbo@mellerud'se
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2 (2)
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Page 1 of I

Från : Ka nsl iet Fyrboda ls Kom mu na lförbu nd <ka nsli @fyrbodal.se>
Skickat: den 20 oktober 2021 15:56
Till: Bengtsfors kommun <kommun@bengtsfors.se>; Dals Eds kommun <kommun@dalsed.se>;

Färgelanda kommun <kommun@fargelanda.se>; Lysekils kommun <registrator@lysekil.se>; Kommunen
<kommunen@mellerud.se>; Munkedals kommun <munkedal.kommun@munkedal.se>; Orust kommun
<kommun@orust.se>; Sotenäs kommun <registrator.kommun@sotenas.se>; Sotenäs kommun
<info@sotenas.se>; Strömstads kommun <kommun@stromstad.se>; Tanums kommun
<ks.diarium@tanum.se>; Trollhättans stad <trollhattans.stad@trollhattan.se>; Uddevalla kommun
<kommunen@uddevalla.se>; Vänersborgs kommun <kommun@vanersborg.se>; Ämåls Kommun
<kommun@amal.se>
Kopia: Jeanette Lämmel <jeanette.lammel@fyrboda Lse>

Ämne: Fråga för ställningstagande - Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst

Medlemskommuner i Fyrbodals kommunalförbund

Fråga för ställningstagande - Långsiktig finansiering och nv utvecklad organisation för
Kommunakademin Väst

På uppdrag av arbetsutskottet sänds denna fråga till respektive kommun för ställningstagande.

Kommunernas ställningstagande ska var Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast den 31 december
2O21. och tillsändas kansli@ odal.se

Bifogas:
- Fräga för ställningstagande Långsiktig finansiering och ny utvecklad organisation för Kommunakademin
Väst
- Sammanställning av samproduktion
- Ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst
- Beslut 5 82 Förbundsdirektionens arbetsutskott
Med vänlig hälsning
Fyrbodals kommunalförbund
Telefon: 0522-44 08 20 Mobil: 0733-358500
Postadress: Box 305,451 18 Uddevalla
Besöksadress: Riverside, Museigatan 2, Uddevalla
www.fvrbodal.se
Facebook
Twitter

http:llw3d3.mellerud.se/Asp/Download.asp?inline:1&FILEREF:29027}&frame:l 202I-ll-2275



Fvrbodal
I - -s=rF; \s-+\

Saru ur nntiiidesproto ltol i

Fö rbun<lsdircktiontns l rbetsu tsl<ott
Snrnnrantt'äclesclatLrnr: 202 I - 1 0-07

Dialienumnrer': 201 I - 0l lB
Sitia 7 (21)

$82

Kommunnl<arlemin Väst - långsiktig finansiering och ny utvecklad
organisation

Italtglirrrd

Arbetsutskottet beslutade 1020-10-08, $ 9zl, att utse €n arbetsgrupp bestående av konrmundirektör'er

och en stvrgrLrpp bestiiencle av ilirektionsledanötel avseencle långsil'tig finansierirrg av KAV santt fltt

ge t'öLbLrndsdilelitör'ert i uppdrag alt konkletisera u-t1 Rirslag på lbnnr.rleriug av linan*<ieringsuppclr*ger

till arbets- och styrgruppen till direktionsnlötet, På dilektionsnrötet 2010-10-29, $ 9-1" beslutades i

errlighet nied artretsLrtskottets fblslag. Föliande Iedanröter utsågs att ingå i den politiska sl-vrgruptrrenl

lngenral sirntuelsson isarnnrankallancle). l-iselotte Frö"jd. Tobias Belnlraldssou. PaLrl Ä[erlund. En

pl'ocess har där'efier ptigfitt unt'ler ett ih'.

lngenrar Sanltelsson löredrog ärendet, FIan inlornrelacle orn politiska styrgnlppcrns senaste nr(ite cien

l6 septentlrel 202 I . Då gjoldes bedönrningen aft det nu flnns ett unclerlag fi'anrtaget sonl gör ått

respel<tive komr.tturt fbreslås ges mtijlighet att görn ett ställningstagande oni huluvida rrran f'örordal aft

stunverkansAvtalet ltiper på tills vidare irrrrebär'ande en nretlflrrausielino onr 2.75 kr per

konimuninvånare fi'o m l -ianuari 2021 ellef onl man f'ör'ordar atl samvelkansavtalet sägs upp senast

den 3l nrars 2012 innebärande alt avtalet upplrör att g[illa ] I deceml-rer 1022.

Reltommendationen fiån den politiska styrgruppen till arbetsutsi<otlet är alt clen långsiktign

finansieriugen {ör KAV slizr ske genorn att rnecllernsavgiften liö.js med 2.75 kr per kommunitrvånale

och år'fi'ån och med 103i. Arbetsutskottet rrrrletar att detta innebär'en l'örändring av basfinansieringen

son i praktiken inne[rär erft korrrrnunelnas clel iatt finansiela Kornnrunakaderlin Våst adnrinistreras via

rrredlemsavgiften.

Arbetsutskottet vill göra utskicket i nåira tid fbr att ge medlemskonrrnunen'la mesta mojligo tid att fatta

beslut i är'endet. Senast den i I december 202 I behöver treslutat vala kolnnnnalför'bundet tillhtrnda.

Baselat på konrnrunerllas svar l<ornmer arbetsutskoltet den 20januaLi 202? att ta franr lörsiag på beslui

till komnande clirehtionsnröte den "i tbbnraLi 2022.

H ta rcl I i n g* r t i I I ti re ntl e t b i fo gex p r o t o kr.t I I e t

A rbctsutskottet besluta r

4it ge iörbundsdirel<tören i uppdrag åit göru ett utskicli till nredlemskommunerna fdr ett

ställrringstagande kring långsiktig flnansieling i'ör l(onrnrunakaclemin Väsl onr humvida nran lör'ordar

ntt samverkarisavtnlet löpel prl tills viclale innebärande en nrecllinansiering om l,75 kr per-

J usterare

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan? r Box305 .451 lSUrjdevålla I Vxl0522-440820. kansli@fyrbodål.se c www.fyrbodål.se
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Sammariträdesplotokol I

Förbundsdirektionens a rbetsutskoft
Samrn anträdesdatum : 202 l - l0 -07

Diarienummer: 202 I * 0l l8
Sida 8 (21 )

komrnuninvånare fi'o nr I januari 2023 eller orn man förordar att sanrverkansafialet sägs upp senast

den 3 I mars 2022 innebärande att avtalet upphör att gälla 3 I december 2022.

{{ besluta an den politiska slyrgrr.rppen inlomrerar direktionen om processen på kommancle

dilektionsrnöte den 28 oktober.

J usterare nde

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling
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Museigatan 2. Box 305 . 451 lSUddevalta t Yxl0522-440820 . kansli@fyrbodal.se r www.fyrbodal.se
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Fyrboda Uddevalla 2021-10-15

sid 1 (4)

Medlemskommuner i Fyrbodals kommunalförbund

Fråga för ställningstagande - Långsiktig finansiering och ny
utvecklad organisation för Kommunakademin Väst

Bakgrund

Arbetsutskottet beslutade den 2020-10-08 S 94, att utse en arbetsgrupp bestående av

kommundirektörer och en politisk styrgrupp bestående av direktionsledamöter i syfte att

finna en långsiktig finansiering av Kommunakademin Väst. Arbetsgruppen har berett

uppdraget tillsammans med kommundirektörsnätverket och har överlämnat forslag på

dels långsiktig finansiering, dels förslag på en ny utvecklad organisation för
samverkansytan till den politiska styrgruppen.

Nuläge

På arbetsutskottets möte den 2021-10-07 S 82 gjordes bedömningen - baserat på den

politiska styrgruppens arbete - att det nu finns ett underlag framtaget som gör att

respektive kommun härmed bereds möjlighet att göra ett ställningstagande om huruvida

man förordar att samverkansavtalet löper på tillsvidare eller om man förordar att

samverkansavtalet sägs upp senast den 31 mars2022 innebärande att avtalet upphör

att gälla 31 december 2022.

Baserat på kommunernas ställningstagande kommer arbetsutskottet den 2A januari 2022

ta fram ett förslag till beslut till direktionsmötet den 3 februari 2022.

Fråga för ställningstagande

1) Kommunen förordar att samverkansavtalet löper på tills vidare innebärande en

medfinansiering om 2,75 kr per invånare och år från och med 2023. Detta innebär

en förändring av basfinansieringen som i praktiken innebär att kommunernas del i

att finansiera Kommunakademin Väst administreras via medlemsavgiften. Detta

ställningstagande kräver samtliga kommuners godkännande.

2) Kommunen förordar att samverkansavtalet sägs upp innebärande att det sker

senast den 31 mars 2022 och att avtalet upphör att gälla 31 december 2022

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 o 451 18 Uddevalla . Vxl0522-44 0B 20 r kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Tidplan för beslutsprocessen

Kommunernas ställningstagande ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast

den 31 december 2021.

Uddevalla 2021-10-15

Jeanette Lämmel

Förbundsdirektör

Fyrbodals kommunalförbund -14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

Museigatan 2 . Box 305 o 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Ärende- och processbeskrivning

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

*)

Datum Aktivitet

2020-10-08 Beslut om att utse en arbetsgrupp av

kommundirektörer, utse en politisk styrgrupp

för beredning av finansieringsuppdraget

2020-10-29 Beslut i direktionen, ledamöter till den politiska

styrgruppen. Förankring av ärendet.

2020-11-13 Möte för Kommundirektörsnätverket, utse

arbetsgrupp

2021-01-15 Möte för Kommundirektörsnätverket,

presentation av förslag till den politiska

styrgruppen

2021-02-04 Arbetsgruppen presenterar förslaget till

styrgruppen, verksamhetsledaren för l(AV

medverkade

2021-02-11 Direktionsmöte, delrapport lämnades av

stvrgruppen om fortsatt beredninq

2021-02-26 lnformation om nuläget vid nätverksmötet för

kommundirektörerna

2021-03-18 Politiska styrgruppen möts, förslag till ett

temporärt finansieringsbeslut för 2022

2021-03-25 Direktionsbesl ut att rekommendera

kommunerna besluta om temporär utdebitering

enligt fördelningsnyckel per invånare för 2022

2021-06-04 Politiskt styrgruppsmöte, genomgång av

sammanstållning av samproduktion

2021-06-28 Politiska styrgruppen har dialogmöte med

representanter för ledningen inom Högskolan

Väst

2021-09-16 Politiska styrgruppen har uppföljande möte

med representanter från HV. Genomgång av

material. Uppdrag till FD från styrgruppen om

utskick till kommunerna.

Museigatan 2 . 9ox 305 . 451 1B Uddevalla . Yxl0522-44 0B 20 r kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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*) Mellan mötena i den kronologiska sammanställningen har kommundirektörsnätverket
hållits informerade. Vidare har ett flertal arbetsmöten ägt rum för framtagande av
underlag där KAV:s verksamhetsledare, presidiet, ledningsråd och styrgrupp haft
återkommande möten för utveckling av innehåll och organisation. Detta har skett i

samverkan mellan avtalstecknande pafter.

Bilagor:

Kommunakademin Väst - samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och
Högskolan Väst 20 1 8-2021
Underlag - ny organisering och förtydligat uppdrag för Kommunakademin Väst

Fyrbodals kommunalförbund - 14 kommuner samarbetar för hållbar utveckling

o

o

Museigatan 2 . Box 305 r 451 18 Uddevalla . Yxl0522-44 0B 20 . kansli@fyrbodal.se . www.fyrbodal.se
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Kommunakademin
Väst

Ny organisering och fortydligat uppdrag for Kommunakademin Vast

Bakgrund

Kommunakademin Våst är en samverkansarena mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Våst som i

ömsesidighet genom samverkan och samproduktion skall bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och

verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i

stort.

Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med

ledningsrådet. Under vintern 2020 genomfördes en utvärdering av Kommunakademins verksamhet och

organisering i styrgruppen, och under hösten 2020 påbörjades ett arbete i kommunerna avseende

Kommunakademin Västs uppdrag och finansiering. Detta arbete presenterades för Kommunakademin

Västs styrgrupp i februari 2021.

Kommunerna föreslår att Kommunakademin Västs uppdrag förtydligas, då det upplevs att det har blivit för

brett och dårmed otydligt. Förslaget från kommunerna år att sätta fokus på den direkta nyttan för de

samverkande parterna, det vill såga kommunerna i Fyrbodal som organisationer och Högskolan Väst med

sin profil arbetsintegrerat lärande.

Vidare konstaterar man att en förutsättning för att den förväntade nyttan skall nås är att ett engagemang

skapas i kommunerna och man föreslår därför en ny organisering av Kommunakademin Väst som är

tydligare kopplat till det föreslagna förtydligade uppdraget för Kommunakademin Väst. Förslaget är att tre

tematiska beredningsgrupper inom områdenaVörd och omsorg, Löronde och Hållborcsqmhölle tillsätts,

Beredningsgrupperna föreslås ledas av verksamhetsledare och bestå av sex personer vardera, lika många

från kommunerna och Högskolan Väst. De kommunala representanterna föreslås väljas av, och

återrapportera till, Fyrbodals chefsnätverk,

Nytton med samverkon

ldag möter vi ett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om

stora samhällsutmaningar men också om mindre utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att

möta dessa utmaningar behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en

samverkansarena, En samverkansarena kan definieras som

en strukturerod och återkommande form av möten dör okodemin och externa oktörer tröffos. De

medverkande somlas kring ett gemensomt intresse för en sörskild fråga eller ömnesområde, ofta med oliko

synvinklor. Grundtanken med en samverkonsoreno ör qtt den skopar och möjliggör utbyten av kunskop pä

ett stobilt och långsiktigt sött. Den ger utrymme och förutsöxningar för ott utveckla gemensommo

somarbetsprojekt, ondra tidsbegrdnsade initiotiv och långsiktigo relotioner. Den erbjuder synlighet och

kontaktytor för deltogarna och en tydlig ingång till okodemin för externo oktörer. En samverkonsorenq ksn

lyfto en forsknings- och utbildningsmiljö inom ett lörosiite och somtidigl möta sqmhöllets behov och

utmaningar. Den bidror till nyo impulser och perspektiv, till förnyelse ov eller ökod somhöllsrelevons av

forskning. Arenon öppnor för kunskopsöverföring och gemensom problemlösning. Det bidror till att göro

samhöllsutmaningor till vetenskopligt intressonto frågestöll ningor.l

I https://samsynwiki.su.se/wiki/Samverkansarena

82



För Kommunakademin Väst är ömsesidighet och den gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår
gemensamma plats där vi tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så

unik. Vi arbetar utifrån gemensamma problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar

tillsammans. I det utbytet utvecklas alla parter och blir bättre, både kommunernas förmåga att svara upp

mot behov och utmaningar och högskolans forsknings- och utbildningsmiljö.

Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar, i underlaget som kommunerna har tagit
fram beskrivs kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de kommande åren. Men

också framtidens välfård kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en

utmaning som är gemensam för alla kommunerna. Utöver detta tillkommer sannolikt utmaningar som år
gemensamma for några av kommunerna, och utmaningar som enstaka kommuner brottas med.

Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap

och gör den tillgänglig för fler. lddn om att man tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider

kunskap, kompetens och lärande och att det år i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande samhälle

som det båst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och

utmaningar är vägledande för Högskolan Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är
Arbetsintegrerat lärande, kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och omvärlden.

Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal

och Högskolan Väst, tillsammans kan parterna hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka

forskning och utveckling i regionen. Detta konstateras också i kommunernas underlag där man beskriver att
det finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste utmaningarna och den inriktning på

utbildning och forskning som är Högskolan Västs profil.

Ko mmu nokodemi n Vosts syfte

Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling

som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst samt samhället i stort. Samverkan

kännetecknas av ömsesidighet, tillit och samproduktion och sker med utgångspunkt ivetskapen om att

samverkan är nödvändig för att vi gemensamt ska kunna ta oss an framtida samhällsutmaningar.

När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål och vision enligt

nedan:

. Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna iFyrbodal

. Öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner
r Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna
. Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst

r Stårka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta

. Bidra till att utveckla Högskolan Västs profilArbetsintegrerat lärande

. Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter

. Arbeta gemensamt med id6er för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta

aktuella och framtida samhällsutmaningar

I det underlag som kommunerna har tagit fram föreslår man att Kommunakademin Västs uppdrag

förtydligas där fokus bör vara att initiera samverkan som leder tillverksamhetsutveckling i kommunerna

och därmed ges Högskolan Väst tillgång till en större arena för utbildning och forskning. Kommunakademin

Väst utgör enligt förslaget länken mellan de kommunala organisationerna och högskolan, vilket ökar

möjligheten för samverkan att stärkas med alla kommuner. Författarna till underlaget från kommunerna
gör bedömningen "att en väl utvecklad samverkan mellan kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst ur

flera aspekter och på många plan bidrartillatt stärka attraktionskraften hos båda parterna. För
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kommunerna handlar det inte minst om att öka möjligheterna att möta de identifierade utmaningarna

avseende kompetensförsörjning och verksamhetsutveckling inom välfå rdssektorn.'2

Kommunakademin Västs övergripande syftet och mål stämmer väl överens med det kommunerna kommer

fram till i sitt underlag, de stämmer också väl överens med det som framkommit under diskussionerna i

styrgrupp och ledningsråd. De övergripande målen föreslås därför ligga fast så länge inte parternas behov

förändras.

Nuyoronde orqonise ri ng

Kommunakademin Väst styrs av en styrgrupp och leds av en verksamhetsledare tillsammans med

ledningsrådet. I styrgruppen ingår Högskolan Västs prorektor samt ytterligare tre företrädare från

högskolans ledning och fura företrädare för ledningen i kommunerna/kommunalförbundet.
Verksamhetsleda ren företräder verksam heten i styrgruppen.

I ledningsrådet har varje kommun respektive varje enhet från Högskolan Väst en medlem, denne medlem

utses av kommunchef/kommundirektör/prefekt/chef eller motsvarande. Medlemmarna i ledningsrådet har

mandat att företräda hela den egna organisationen och utgör en länk mellan den egna organisationen, den

egna ledningsgruppen och Kommunakademin Västs styrgrupp. Ansvarsfördelningen mellan styrgrupp,

verksamhetsledare och ledningsråd beskrivs i arbetsordningen för Kommunakademin Väst.

Ledningsrådet har haft svårt att finna sina arbetsformer. Rollen för medlemmarna i ledningsrådet har varit

oklar och under en lång period bestod ledningsrådets möten primärt av rapportering som skulle båras

tillbaka till den egna organisationen, Från hösten 2020 har mer fokus lagts på diskussion och workshops i

ledningsrådet, detta med ambitionen att uppdraget skulle bli tydligare och verksamheten mer förankrad i av

ledningsrådet identifierade behov. Det finns trots detta fortsatt en otydlighet som till viss mån förhindrar

handlingskraftighet och effektivitet i verksamheten, Pandemin har också påverkat verksamheten på ett

negativt sätt, både genom att man har varit upptagen med att hantera pandemins effekter i den egna

verksamheten och genom att man inte har kunnat ses ffsiskt under långa perioder.

Forslag till ny organisering

Precis som man kommer fram till i underlaget från kommunerna så finns det ett behov av en effektivare

organisering av Kommunakademin Väst. Det är svårt att bedriva verksamheten effektivt i en så stor
gruppering som ledningsrådet utgör. Aven om ledningsrådet har möjlighet att utifrån identifierade behov

tillsätta uppgiftsorienterade arbetsgrupper så har det visat sig svårt att både identifiera behoven

gemensamt och i att föreslå lämpliga personer till arbetsgrupper,

Det förslag som presenteras hår är att Kommunakademin Väst fortsatt styrs av en styrgrupp och leds av en

verksamhetsledare. Verksamhetsledare leder i sin tur arbetet i tre temagrupper inom områdena Vård och

omsorg, Löronde och utbildning samL samhöllsplonering och samhiillsbyggnad. Hållbarhet/håtlbart samhälle,

ledning/styrning och digitalisering har relevans i alla tre temaområden och är därför övergripande för alla

områden. Bedömningen är att denna form av organisering leder till ökad effektivitet och ökat engagemang

då grupperna kan besättas av personer som har specifik kunskap inom de olika områdena, Temagrupperna

foreslås ges möjligheten att adjungera studenter till gruppen och att tillsätta uppgiftsorienterade
arbetsgrupper.

Då temagrupperna kommer att bestå av färre personer finns ett behov av en länk till alla kommuner och

avdelningar på högskolan, både för att säkerställa förankring, delaktighet och spridning av äktiviteter. Detta

behov föreslås mötas delvis genom att Kommunakademin Väst årligen arrangerar ett forum där

2 Uppdrag och finansiering för Kommunakademin Väst - redovisning från arbetsgruppen
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temagrupperna kan presentera pågående arbete och dår man också kan fånga upp behov som finns hos de

samverkande parterna.
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Process

I den föreslagna nya organiseringen av Kommunakademin Väst kommer det inte längre att finnas ett forum

dår alla samverkande parter är representerade vilket innebär att vikten av kommunikation via webbsida och

nyhetsbrev blir allt större. För att säkerställa att alla samverkande parter känner delaktighet och nytta av

Kommunakademin Väst år behovsinventering och förankring hos samtliga parter viktig.

Behovsinventeringen föreslås genomföras genom att verksamhetsledare besöker parterna, genom

omvärldsbevakning och på det årliga forumet. Tillsätts temagrupperna med personer som har kunskap och

engagemang inom de olika områdena har åven de en god bild av behoven.

När behovsinventeringen är klar sammanstålls och analyseras den av verksamhetsledare, en prioritering
görs och förslag på verksamhetsplan tas fram. Verksamhetsplanen skickas därefter på remiss till
kommunernas och Högskolan Västs ledningsgrupper. När verksamhetsplanen år fastställd av styrgruppen

tar temagrupperna fram aktivitetsplaner, genomför aktiviteter och utvärderar dem.

Nedan ses en skiss av hur en sådan process skulle kunna se ut,

$

7
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Plonering f or fiosten 2021

Under hösten 202'l kommer verksamhetsledare att genomföra besök hos de samverkande parterna, både

för att genomföra en awalsuppföljning och för att genomföra en behovsinventering. Denna typ av besök

föreslås därefter vara återkommande varje höst som ett led i verksamhetsplaneringen för kommande år.

Utifrån de behov som framkommer under verksamhetsledarens besök hos de samverkande parterna ett
förslag till verksamhetsplan och budget för 2022 fram, förslaget går därefter på remiss till parternas

ledningsgrupper, Verksamhetsplan och budget antas därefter av styrgruppen i december 2021.

Senast i december 2021 bör temagrupperna tillsättas för att de skall kunna påbörja sitt arbete under januari

2022.

Årshjul f or Kommu nokodemin fost

Under januari tar temagrupperna, utifrån verksamhetsplanen, fram aktivitetsplaner som i februari går till

styrgruppen för kännedom och input. I februari fastställs även verksamhetsberättelsen for föregående år.

Under mars påbörjas planeringen av det årliga forumet och i april skickas en inbjudan ut. På

styrgruppsmötet ijuni presenteras en delårsrapport över verksamheten. I september genomförs det årliga

forumet och processen med avtalsuppföljning och behovsinventering påbörjas, I oktober avslutas arbetet
med avtalsuppföljning och behovsinventering och utifrån inventeringen tas ett förslag till verksamhetsplan

och budget för fram för att sedan antas av styrgruppen i december.
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Kommunakademin
Väst

Kommunakademin Väst - samproduktion mellan Fyrbodals kommuner och Högskolan Väst 2OLg-ZOz1.

ldag möterviett antal utmaningar som är svåra att lösa inom den egna organisationen. Det kan handla om stora samhällsutmaningar men också om mindre
utmaningar som är gemensamma för olika parter. För att möta dessa utmaningar behöver vi samverka. Samverkan mellan olika parter sker ofta inom en
samverkansarena.

Kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst har organiserat sin samverkan i Kommunakademin Väst. För vår samverkansarena är ömsesidighet och den
gemensamma nyttan i fokus, arenan är vår gemensamma plats där vi tillsammans stärker varandra. Det är det som gör Kommunakademin Väst så unik. Vi
arbetar utifrån gemensamma problemformuleringar, där vi genom kunskapsutbyte hittar lösningar tillsammans. I det utbytet uwecklas alla parter och blir
bättre, både kommunernas förmåga att svara upp mot behov och utmaningar och högskolans forsknings- och utbildningsmiljö.

Några exempel på den ömsesidiga nyttan för parterna som samverkar inom Kommunakademin Väst kan vara:

o När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering leder det till att högskolan kan planera så att resurser och kompetenser som behövs för att
möta behoven finns på plats och vi kan göra gemensamma insatser för att påverka regeringen om att det behövs fler utbildningsplatser i regionen

' Nyttan blir större och långsiktigheten bättre om kommunerna gör behovsinventeringen i samverkan med högskolan än om var och en gör det på
egen hand

o En samverkanstruktur medför ett långsiktigt tryggande och bättre matchande av kompetensförsörjningsbehovet i delregioneno När vi i samverkan gör en systematisk behovsinventering innebär att vi gemensamt får syn på behoven av kompetensutveckling och tillsammans kan
arbeta för att ta fram rätt kompetensutvecklande insatser exempel på det ser ni i beskrivningen av arbetet med kursen Bygglovets svåro frågor lite
längre fram i texten

I dokumentet finner ni en sammanfattning av de aktiviteter som Kommunakademin Väst har genomfört under åren, värdet av de aktiviteterna är svårt att
mäta men kännetecknande för många av aktiviteterna är att de inte avslutas efter en insats utan att de återkommer på nytt och genererar fortsatt värde
och positiva effekter för både kommunerna och Högskolan Väst. Det finns till exempel idag arbetsintegrerade lärarutbildningar på flera lärarprogram,
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biblioteksnätverket har återkommande träffar där de lär av varandra och utvecklas tillsammans och ledarskapsutbildningen är återkommande och
genomförs på Campus Väst Lysekil.

När Kommunakademin Väst bildades var ett av de centrala målen att höja andelen invånare med eftergymnasial utbildning i kommunerna i Fyrbodal. lnom
Kommunakademin Väst bildade man då en arbetsgrupp bestående av personer från både kommuner och Högskolan Väst som tillsammans arbetade fram en
ansökan om projektmedeltillVästra Götalandsregionen. Ansökan beviljades 6,9 miljoner för ett treårigt projekt som avslutas2023. Genom att ansökan
arbetades fram tillsammans säkerställde man att projektets fokus gynnade både kommunerna och Högskolan Väst. Projektet genomför just nu aktiviteter
som syftar till att öka övergången till eftergymnasial utbildning och utifrån dessa aktiviteter kommer material att tas fram som innebär att kommunerna kan
arbeta vidare även efter att projektet är avslutat.

Ett annat projekt som också tydligt visar styrkan när vi arbetar tillsammans är projektet Bygglovets svåro frågor. Projektets syfte var att utveckla och
genomföra en kurs om mer komplexa frågor kring bygglov. Det råder stor brist på arbetskraft inom samhällsplanering i regionen och utgångspunkten var att
både Högskolan Väst och de deltagande kommunerna skulle förstärka sin juridiska kunskap om hur bygglov hanteras. Kursen togs fram i samarbete med
Sotenäs kommun och förslaget skickades därefter ut till fler kommuner där möjlighet fanns att komma med input och synpunkter. Kursen genomfördes i

seminarieform och deltagarna träffades både på Högskolan Väst och ute i kommuner. När kursdeltagarna utvärderade kursen var man väldigt nöjd med att
det fanns utrymme att påverka innehållet i kursen. Man uppskattade också kontakten man fick med kollegor från andra kommuner för att de efter kursen
har kunnat ställa frågor till varandra och hjälpas åt. Kursen kommer att genomföras på nytt så fort det är möjligt att träffas fiTsiskt igen. Under kursens gång
fick man ställa om till digitala träffar och det visade sig att det ömsesidiga utbytet blev något mindre vid de digitala träffarna och man har därför bestämt sig
för att awakta med ny kursstart.

Kommunerna i Fyrbodal har ett antal gemensamma utmaningar. Man beskriver kompetensförsörjning som en av de viktigaste utmaningarna under de
kommande åren. Men också framtidens välfärd kombinerat med ekonomiska utmaningar och demografi identifieras som en utmaning som är gemensam för
alla kommunerna.

Högskolan Västs vision är att vara en aktiv samhällsaktör som tillsammans med omvärlden skapar kunskap och gör den tillgänglig för fler. ld6n om att man
tillsammans med omgivande samhälle skapar och sprider kunskap, kompetens och lärande och att det är i mötet mellan akademin, arbetsliv och omgivande
samhälle som det bäst skapas insikter, problemlösningar och utveckling som möter dagens och framtidens behov och utmaningar är vägledande för
Högskolan Västs verksamhet. Högskolan Västs främsta styrka är Arbetsintegrerat lärande, kunskap och utveckling som skapas i mötet mellan akademin och
omvärlden.

Samverkan som utgår från gemensamt identifierade behov är gynnsam för både kommunerna i Fyrbodal och Högskolan Väst, tillsammans kan parterna
hjälpas åt att möta gemensamma utmaningar och stärka forskning och utveckling i regionen. Detta konstateras också av kommunerna som beskriver att det
finns tydliga kopplingar mellan de för kommunerna viktigaste utmaningarna och den inriktning på utbildning och forskning som är Högskolan Västs profil.
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Att samverkan är en nödvändighet för att lösa de utmaningar som samhället möter syns också i det stora antal samverkansarenor som finns, bland annat
samverkar Västerås och Eskilstuna tillsammans med Mälardalens Högskola, Region Sörmland och Region Västmanland inom ramen för en arena som de
kallar Samhällskontraktet. I Stockholm samverkar Stockholms Stad och Region Stockholm med Karolinska lnstitutet, KTH, Stockholms universitet och
Södertörns Högskola inom ramen för Open Lab Stockholm. I Skaraborg har man genomfört en förstudie där man har tittat på möjligheten att starta en
samverkansarena likt Kommunakademin Väst mellan Skaraborgs kommunalförbund/kommunerna iskaraborg och Högskolan iSkövde. Kommunakademin
Väst är unik i att det är så många samverkande parter och många tittar på Kommunakademin Väst för inspiration i sitt eget samverkansarbete.

Syfte och mål

Kommunakademin Västs syfte är att bedriva gemensam kunskaps-, kompetens- och verksamhetsutveckling som bidrar till nytta för Fyrbodals kommuner
och Högskolan Väst samt samhället i stort. Arbetet kännetecknas av att det är behovsdrivet och samverkan kännetecknas av ömsesidighet, tillit och
samproduktion på lika villkor.

När Kommunakademin Väst grundades så sammanfattades arenans övergripande mål enligt nedan:

o Höja kompetensnivån och stärka kompetensförsörjningen i kommunerna i Fyrbodal

. öka övergången till högre utbildning i Fyrbodals kommuner

o Utveckla verksamheter i de aktuella kommunerna

o Stärka forskning och utbildning vid Högskolan Väst

r Stärka Högskolan Västs strategiska arbete med samverkan och samhällsnytta

o Bidra till att utveckla Högskolan Västs profil Arbetsintegrerat lärande

o Gemensamt och ömsesidigt utveckla närvaro, intresse och engagemang i varandras verksamheter

o Arbeta gemensamt med id6er för forskning, utbildning och kunskapsutveckling för att möta aktuella och framtida samhällsutmaningar

Målen sattes med utgångspunkt i de behov som framkom under arbetet med förstudien innan uppstarten av Kommunakademin Väst, dessa mål är
fortfarande de som styr verksamheten.
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Verksamhetsledare träffade under våren 2018 parternas olika ledningsgrupper och sammanställde därefter en analys av de identifierade behoven vilken
sedan låg till grund för verksamheten under hösten 2018, samt för verksamhetsplaneringen 20L9.

Notering
Kursen genomfördes inte på

grund av för långt intresse

Kursen genomfördes första
gången 2019

Kostnaden för att köpa
utbildningen bedömdes för
hög, arbete för att hitta en
annan ekonomisk lösning
togs vidare i en arbetsgrupp

Antal högskolepoängAntaldeltagande kom muner

Lysekil

Orust, Lysekil, Sotenäs,
Strömstad, Munkedal,
Färgelanda och Bengtsfors

AntaldeltagareAktivitet
Flexibel utbildning: koncept
för akademisk
inspirationskurs
Flexibel utbildning:
etablerandet av nod för
nätbaserat
maskiningenjörsprogra m

Utifrån behov identifierade
inom Kommunakademin
Väst tog Högskolan Väst
fram en arbetsintegrerad
lärarutbildning
Kartläggning av
kompetensbehov inom
lantmäteriteknik
Framtagande av
uppdragsutbildning i

ledarskap för chefer
Framtagande av forslag till
utbildningsinnehåll och
utkast till forskningsplan för
verksamhetsnära
kom petensutveckling av
undersköterskor
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Två träffa under året,
nätverket har därefter
fortsatt att träffas ett antal
gånger årligen

Biblioteksnätverk för
undervisande bibliotekarier

20L9

Under 2018 fattades beslut om inrättande av ett ledningsråd som tillsammans med verksamhetsledare ansvarar för att verksamhetsplanen genomförs,
ledningsrådet hade sitt första möte i januari 2019. Ledningsrådet består av en representant från vardera kommunen samt enhet på högskolan.
Ledningsrådet hade under 2019 åtta möten.

Notering
Genomfördes i

samverkan med
Högskolan Väst

Genomfördes i

samverkan med
Hälsoakademin Väst
Genomfördes
tillsammans med
Hälsoakademin Väst
Kursen har därefter
genomförts 2O2O med L7
deltagare och kommer
att genomföras2O2L
också med 17 deltagare,
förhoppningen är att den
under hösten skall kunna
genomföras på Campus
Lysekil)

Antal högskolepoäng

7,5

Antal deltagande kommuner

Genomfördes på Campus
Lysekil

Antaldeltagare
79 anmälda deltagare

108 deltagare

16

Aktivitet
Konferens: " Dig ita lise ri nge n i
skolan - möjligheter och
utmoningor"
Konferens: " Digitoliseri n g i
proktiken inom vörd och
omsorg"
Seminarium : Sköra öldre

Uppdragsutbildning ledarskap
för chefer: Ledarskap och
projektledning
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Tre personer hoppade
tidigt av kursen. 16
personer fullföljde
kursen.

Projektet beviljades 6,9
miljoner kronor av VGR

och startade 2020

Projekten genomfördes
primärt under och
redovisades 2020
Ansökan beviljades ej
medel

Arbetet genomfördes i en
arbetsgrupp med
representanter från både
Högskolan Väst,
Fyrbodals
kommunalförbund samt
kommunerna
Seminariet iTanum
genomfördes men
seminariet i Trollhättan
ställdes in på grund av för
få anmälda
På grund av brist på

sökande från Lysekils

15

Ansökan togs fram i en
arbetsgrupp bestående av
personer från Lysekil, Dals-
Ed, Strömstad och flera av
Högskolan Västs avdelningar
och institutioner

Kommuner som valt att ingå
i projektet om det hade
beviljats medel: Bengtsfors,
Dals-Ed, Lysekil, Mellerud,
Munkedal, Sotenäs,
Uddevalla och Tanum

Tanum och Trollhättan

Lysekil

19Uppdragsutbildning: Juridik

för sociolt arbete,
hondlöggning och

dokumentotion
Projektansökan till VGR: Ökod
högskoleövergång i Fyrbodal

Projektutlysning, sex projekt
beviljades medel

Projektansökan till VGR:

Lokalt tekniskt basår

Framtagande av
kom m unikationsstrategi och
plan

Frukostseminarier för
näringslivet

Nätbaserat
maskiningenjörsprogra m
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kommun kunde ingen
nod startas i Lysekil

2020

Kommunakademin Väst saknade verksamhetsledare under perioden januari till maj 2020, detta och pandemin har påverkat aktiviteten inom arenan. I

gengäld har mycket fokus legat på att utveckla arenans arbetssätt för ett ökat fokus på ömsesidighet och samproduktion. Ett ytterligare fokus har varit att ta
fram indikatorer för att kunna mäta effekt och utfall av arenans arbete.

Ledningsrådet hade under 2020 sex möten.

Notering

I nter-professionellt lä rande i

denna form kommer man
att fortsätta med på Kliniskt
Lärandecentrum

Antal högskolepoängAntal deltagande kommuner
Uddevalla och Sotenäs

Trollhättan och Vä nersborg
Elever från

Deltaga nde organisationer:
Trollhätta ns Stad, Högskolan
Väst, City Trollhättan, ALMI,
E-handelsföreningen,
Studentkå ren Högskola n

Väst och Miljöbron

Antal deltagare
Enskilda intervjuer med 30
rektorer,
fokusgruppsintervjuer med
4 kuratorer,
fokusgruppsintervjuer med
18 lärare,
fokusgru ppsinte rvjuer med
12 stödpersoner
90 ssk studenter och 69 usk
elever

Aktivitet
Projekt:
Kom pete nsutve ckl i n g för
ku n s ko psförsörj n i n g i nom
skola och utbildning

Proje kt: I nte r-profession e I lt
liirande (Kliniskt
Lörondecentrum på
Högskolan Vöst)
Projekt: Sa mve rko ns proje kt
för utveckling av AIL inom
små och medelstoro företog
(sME)
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Denna kurs kommer att
genomföras igen så snart
det är möjligt att träffas
fysiskt igen
Nätverket fortsätter att
genomföra aktiviteter

Projektet genomfördes ej på

grund av att den tilltänkta
projektledaren skulle avsluta
sin anställning samt på

grund av att utföraren av
projektet, eDlT, behövde
prioritera annat arbete
under året
Konferensen genomfördes
digitalt på grund av
pandemin

Genomfördes i samverkan
med Högskolan Väst

Konferensen ställdes in på
grund av pandemin
Konferensen skulle
genomförts i samverkan
med Hälsoakademin Väst

3Orust, Vänersborg, Tanum,
Dalsed, Fä rgelanda, Sotenäs,
Munkedal

Befintligt nätverk består av
Munkedal, Lysekil, Tanum,
Strömstad, Orust,
Färgelanda, Sotenäs och
Dals-Ed. Sex nya kommuner,
Trollhättan, Vänersborg,
Uddevalla, Bengtsfors, Ämål
och Mellerud, deltog i

projektets aktiviteter
Dals-Ed

15 startade
11 avslutade

35-40 per aktivitet (fyra
nätverksträffar samt
deltagande på Framtidens
lärande 20L9)

20

70 anmälda deltagare

Projekt: Bygglovets svåra

frågor

Projekt: Utökad etoblering
av oreno för
erfarenhetsutbyte och
so m prod u ktion g ii I lo n de
utbi ld ni ng och di g ita I ise ri n g

Projekt: Öka den generella
utbi ld ni n gsnivå n i Do lsl a nd

Slutkonferens projekt

Konferens: " Dig italise ri n ge n
i skolan - möjligheter och
utmoningor"
Konferens: "Digitalisering i
praktiken inom vård och
omsorg"
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Medel beviljades inte,
ansökan har omarbetats och
skickats in på nytt ien ny
utlysning

En ny logotype för
Kommunakademin Väst togs
under vintern/våren 2020
fram

Projektet påbörjades under
våren, initialt med en
tonvikt på kartläggning och
inläsning. Två planerade
aktiviteter under hösten
ställdes in på grund av
pandemin.

Ett par-tre kommuner har
visat intresse att delta om
projektet beviljades medel

10 artiklar publicerades
under året, det totala
antalet visningar var 5556

Ansökan till KK-stiftelsen
tillsammans med
Hälsoakademin om medel
till ett projekt för insatser
för att motverka psykisk

ohälsa i pandemins spår
Framtagande av logotype

Nyhetsa rtikla r o m a ktiviteter
inom Kommunakademin
Väst

Projekt: ökod
högskoleövergång

2021

Verksamheten påverkas fortsatt av pandemin, men detta har dock inneburit att ett fokus har kunnat läggas på arbete med en effektivare organisering av
Kommunakademin Väst och förtydligat uppdrag för verksamheten. Planering för besök i kommunerna och på högskolans avdelningar pågår och skall
genomföras under hösten då förhoppningsvis restriktionerna har lättats.

NoteringAntal högskolepoängAntal deltagande kommunerAntaldeltagareAktivitet
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Konferensen ställdes in på

grund av pandemin,
konferensen skulle
genomförts isamverkan
med Högskolan Väst.
Planering för konferensen
2O22 päbörjas hösten 2021.
Konferensen ställdes in på

grund av pandemin,
konferensen skulle
genomförts isamverkan
med Hälsoakademin Väst.
Planering för konferensen
2O22 påbörias hösten 2021.
En egen webbsida för
Kommunakademin Väst tas
fram, i samband med det tas
även bilder fram

Ansökan beviljades ej
medel, men arbetet
fortsätter för att söka medel
hos andra finansiärer

Ett par-tre kommuner har
visat intresse att delta om
projektet beviljades medel

Även Vårdförbundet på

nationell nivå är
samverkanspart

Konferens: " Di g itol ise ri ngen
i skolan - möjligheter och
utmaningar"

Konferens: " Di gitaliseri ng i
praktiken inom vård och
omsorg"

Webbsida och bilder
Kommunakademin Väst

Uppdaterad ansökan till KK-

stiftelsen tillsammans med
Hälsoakademin om medel
till ett projekt för insatser
för att motverka psykisk
ohälsa i pandemins spår
En forskningsansökan för
projekt som rör hållbart
a rbetsliv för sjuksköterskor
har skickats till Forte,
Kommunakademin Väst
kommer att vara delaktig i

projektet om det beviljas
medel
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lnget besked från MSB har
givits ännu kring om
ansökan har gått vidare i

processen

Föredrag från kommunernas
olika förvaltningar om hur
det är att arbeta i en
kommun, samt vilka
möjligheter det finns till
exempelvis praktik,
examensarbeten och
studentmeda rbeta rska p

riktat till alla studenter men
med särskilt fokus på att nå

vissa program på Högskolan
Väst

lnledande samtalom
eventuella utbildningar på

Campus Dalsland, planerar
gemensamt möte med
kommunerna för att
diskutera deras behov i

relation till vad institutionen
skulle kunna erbjuda

Sotenäs, Tanum (eventuellt
också Lysekil, Munkedal och
Strömstad)

Bengtsfors, Färgelanda,
Mellerud, Åmå1, Dals-Ed
(och Ärjäng)

Kommunakademin Väst har
skrivit en avsiktsförkla ring
för samverkan i ett projekt
om cybersäkerhet och
kommunal
riskha ntering/riskbedöm ning
där ansökan har skickats in
tiII MSB

Samarbete mellan
kommuner och
studentkåren/lnWest

Samverkan med
lärarprogrammen på

Högskolan Väst kring
införandet av övningsskolor
Samverkan mellan
loS/lärarprogrammen på

Högskolan Väst och Campus
Dalsland
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Kommunakademin Väst
följer processen med
tillsättandet av en
kommundoktorand för att
om möjligt skapa vägar för
fler kommundoktorander

lsamverkan med
Hälsokällan

I samverkan med
kommunala
vuxenutbildningen
Strömstad
lsamverkan med lnclude

Mellerud

Dals-Ed, Färgelanda,
Vänersborg och Bengtsfors

Bengtsfors, Färgelanda,
Mellerud, Ämå1, Dals-Ed
(och Årjäng)

Skola iMunkedal
Skola iStrömstad
Skola i Uddevalla

Strömstad

Kommundoktorand

Ansökan tillVinnova om
medel för projekt om
forskning som följer
införandet av Framtidens
vård informationsmiljö ( FVM )
i kommuner (tillsammans
med Hälsoa

Aktivitet inom projekt
högskoleövergång:
Samverkan om lärmiljöer på

ett lokalt campus itiden,
Campus Dalsland.
Samverkan om kurstart
HögskoleVux H2O22

Aktivitet inom projekt Okad
högskoleöve rg å ng: Vad ska
jag bli när jag blir stor?

Aktivitet inom projekt Ökod
högskoleövergång:
HögskoleVux

Aktivitet inom projekt ökod
högskoleövergång:
lnventering och uppföljning
av högskolors och
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lsamverkan med
komm u nikationsavdelningen
på Högskolan Väst

Genomförs tillsammans med
verksamhetsledare för
Kommunakademin Väst

I samverkan med
avdelningen för bibliotek,
forskarstöd och
språkhandledning på

Högskolan Väst

Kursen kommer att ges som
en uppdragsutbildning för
anställda inom
äldreomsorgen i Trollhättan
oavsett om medel beviljas.
Ambitionen är att, om
medel beviljas, kunna ta
fram ett utbildningskoncept
som sedan kan användas i

andra kommuner.
Unilink är en ideell förening
som har som syfte att
utveckla och förnya
samverkan mellan akademin
och det omgivande
samhället.
Kommunakademin Väst är

Två eller tre gymnasieskolor
i Fyrbodal, ej klart vilka
ännu.

Sotenäs, Strömstad, Tanum,
Munkedaloch Lysekil

Trollhättan1500

universitets
utbildningsmässor
Aktivitet inom projekt. Okad
högskoleövergöng:
Påverkansaktivitet
gymnasieskolor

Aktivitet inom projekt Ökod
högskoleövergång:
Utvecklingsarbete om lokalt
campus i Bohuslän

Aktivitet inom projekt ökad
högskoleövergång:
Utvecklingsa rbete Breddat
deltagande i

decentra liserade lärm iljöer
och på Högskolan Väst
Ansökan tillVinnova om
medel för ett projekt för
framtagande av ett
utbildningskoncept med
fokus på arbetsintegrerat
lärande samt följeforskning
för att studera hur den nya
kunskapen tillämpas i

praktiken.

Arenaträff UniLink
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med i planeringen av

arenaträffen och kommer
även att delta i två av
programpunkterna.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyre lseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSTISTA

2027-1L-23

Änenor r+

Information kring offentlig renhållning och förslag på foftsatt
organisation

Sammanfattning av ärendet

Offentlig renhållning, tidigare kallat servicelaget har genom åren haft ett stort ansvar för att
hålla det rent och snyggt från nedskräpning i kommunen. Regelbunden skötsel utförs dagligen
på gator, parker och torg i våra tätorter samt vid återvinningsstationer, lekplatser och
rastplatser, Man ansvarar även för papperskorgart hundlatriner, grillplatser, badplatser samt
borftag av klotter. Vintertid stöttar man i med snöskottning/halkbekämpning hos de kommunala
verksa mhetsfastig heterna.

I Sverige ser man att nedskräpningen ökar och detta tyvärr även i Melleruds kommun. Hur
önskar vi att framtidens standard ska se ut i Melleruds kommun? Idag har vi svårt att
upprätthålla den standard som vi är vana vid.

De som idag utför dessa uppgifter för kommunen har olika anställningsformer som är via någon
form av bidrag och som även är under tidsbegränsade perioder.

För att öka stabiliteten och kunna utföra det behov som finns gällande offentlig renhållning
behövs en grundbemanning som man vet består och som kan vara ett stöd för de personer som
kommer från AME & LSS, Här är det viktigt med minst Wå personer som har körkort, Detta är
idag svårt att få tag i, vilket skapar problem,

Offentlig renhållnings framtida behov är att få ekonomi att anställa en person som kan vara
handledare och som har en anställning som är på lång sikt så att vi kan säkra upp de Wå bilar
som finns idag, Detta skulle ge oss en stabil verksamhet som kan utföra det ökande behovet av
renhållning,

Beslutsunderlag

. Samhä I lsbygg nadsföwa ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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MELLERUDS
KOMMUN

Magnus Olsson

Samhällsbyggnadschef

Tjänsteskrivelse

Sa m hä I Isbyg g nadsfö rva ltn i n g en

Datum Diarienummer
2021-11-18

Sida

Glr)

Information kring offentlig renhållning och förslag på
foftsatt organisation

Information av ärendet
Offentlig renhållning, tidigare kallat servicelaget har genom åren haft ett stort ansvar för att
hålla det rent och snyggt från nedskräpning i kommunen, Regelbunden skötsel utförs dagligen
på gator, parker och torg i våra tätorter samt vid återvinningsstationer, lekplatser och

rastplatser. Man ansvarar även för papperskorgar, hundlatriner, grillplatser, badplatser samt
borttag av klotter. Vintertid stöttar man i med snöskottning/halkbekämpning hos de
kommu nala verksamhetsfastigheterna.

I Sverige ser man att nedskräpningen ökar och detta tyvärr även i Melleruds kommun. Hur
önskar vi att framtidens standard ska se ut i Melleruds kommun? Idag har vi svårt att
upprätthålla den standard som vi är vana vid.

De som idag utför dessa uppgifter för kommunen har olika anställningsformer som är via
någon form av bidrag och som även är under tidsbegränsade perioder.

För att öka stabiliteten och kunna utföra det behov som finns gällande offentlig renhållning
behövs en grundbemanning som man vet består och som kan vara ett stöd för de personer

som kommer från AME & LSS. Här är det viktigt med minst Wå personer som har körkort.
Detta är idag svårt att få tag i, vilket skapar problem.

Offentlig renhållnings framtida behov är att få ekonomi att anställa en person som kan vara
handledare och som har en anställning som är på lång sikt så att vi kan säkra upp de Wå bilar
som finns idag. Detta skulle ge oss en stabil verksamhet som kan utföra det ökande behovet
av renhållning,

Postadress
Melleruds kommun

Samhällsbyggnadsförvaltningen
464 80 MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Suzanne Håkansson
Enhetschef Ren hållning

Telefon
0s30-180 00

Webb
www,mellerud,se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488129



MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSLISTA

202t-LL-23

ARENDE 15

Samhä llsbygg nadsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Sam häl lsbyggnadschefen redogör för a Kuel la samhäl lsbyggnadsfrågor.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202t-tr-23

ÄRrruoe re Dnr KS 20211639

Fördjupad översiktsplan Sjöskogen - begäran om planuppdrag

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att

1. ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen för Sjöskogen.

2. kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till kommunstyrelseförvaltningen med högst
1,1 mkr under åren 2022 och 2023.

3. anslaget finansieras ur kommunstyrelsens förfogandeanslag.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds kommun, I
den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt. Eftersom det finns många
allmänna intressen att hantera i området blev lösningen, efter länsstyrelsens remissyttrande, att
utreda dessa och skapa förutsättningar för byggnation i en kommande fÖP, fördiupad
översiktsplan.

När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det viktigt att arbetet
med FÖP:en påbörjas.

Beslutsunderlag

. Melleruds översiktsplan, nu-2030 ( www.oversiktsplan.mellerud.se )o Kommu nstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202t-02-17 KS 202U99

Telefon
0s30-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
1 (2)

Kommunstyrelsen

föe SiOskogen - Begäran om planuppdrag

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att ge planuppdrag för den fördjupade översiktsplanen
för Sjöskogen.

Kommunstyrelsen beviljar ett tilläggsanslag till komm u nstyrelseförvaltn ingen med
högst 1 100 000 kronor under åren 2022 och2023.

Ansla get fina nsieras u r kom m u nstyrelse förfoga ndea nslag.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige i Mellerud har nyligen antagit en ny översiktsplan för Melleruds
kommun. I den visas grunddragen över att centralorten ska växa österut på sikt.
Eftersom det finns många allmänna intressen att hantera i området blev lösningen,
efter länsstyrelsens remissyttrande, att utreda dessa och skapa förutsättningar för
byggnation i en kommande FöP, fördjupad översiktsplan.

När intresset av byggbar mark nu ökar samtidigt som utbudet minskar är det
viktigt att arbetet med FÖP:en påbörias.

Beslutsunderlag
o Mellerudsöversiktsplan, nu-2030

Beskrivning av ärendet
Tidsplan och kostnad

Arbetet bedöms mer omfattande än en detaljplan, men inte lika omfattande som
en kommunövergripande översiktsplan. Oavsett så bedöms resurserna inte finnas
inom organisationen fullt ut, varför den största delen föreslås läggas ut på konsult,
Till planen ska även en miljökonsekvensbeskrivning tas fram och troligen någon

översiktlig naturvärdesinventering och trafikutredning göras, vilka avropas enligt
befintligt ramavtal för tekniska konsulter.

Utefter en omvärldsbevakning kan sägas att den uppskattade kostnaden är svår att
bedöma, men kostnadsbilder omkring 500 000 till 1 100 000 kronor har
förekommit. Eftersom den uppskattade kostnaden med storsta sannolikhet hamnar
över gränsen för direktupphandling kommer en vanlig upphandling att genomföras

efter att planuppdrag givits.

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488132
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MELLERUDS
KOMMUN

Karl Olof Petersson

Kommunchef

Beslutet skickas till
Byggnadsnämnden

Tjänsteskrivelse

Komm u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
2021-02-17 KS 202U99

Freddie Carlson
Bygglovshandlä9gare
Klicka här för att ange text.
Klicka här for att ange text.

Sida
2 (2)

Genom denna tjänsteskrivelse begärs medel från förfogandeanslagen för att kunna
genomföra uppdraget på konsultbasis. Tilläggsanslaget ska täcka FÖP,

miljökonsekvensbeskrivning och eventuella utredningar. Summan ska avses vara
ett pristak som utgår från omvärldsbevakningen, men som innan upphandling
genomförts är omojlig att ge en exakt siffra på.

Tidsåtgången för att genomföra en upphandling bedöms till cirka två månader
efter kommunstyrelsens beslut, Därefter bedöms tidsåtgången för själva FÖP:en till
L,5-2 år.
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MELLERUDS KOMMUN

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

FOREDRAGNINGSTISTA

2027-t7-23

Änenor rz Dnr KS 202L1626

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland

Förslag till beslut
Kommunfullmäktige besluta r att

1. anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen.

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland -
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig uWeckling i Dalsland" (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
uWecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling, I rappoften presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet för
Reg ion utveckl i ngsnä m nden i Västra Götala ndsreg ionen under 2020 I 202L.

Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att fungera
som en ram för genomförande under perioden 2021till ZO25.I planen beskrivs bland annat hur
genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar sig parterna
att medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland" och den
genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag
r Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum Diarienummer
202L-Lr-16 K520211626

Telefon
0530-180 00

Webb
www.mellerud.se

Sida
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Kommunfullmäktige

Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland

Förslag till beslut
Kommunfullmä ktige beslutar att

1, anta avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalslandenligt föreliggande förslag.

2. uppdra åt kommunstyrelsens ordförande att underteckna avsiktsförklaringen,

Sammanfattning av ärendet
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 "Det Goda Livet i Dalsland -
diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland" (VGR Analys 2020:51).
Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens
strukturella förutsättningar, Den ger även en bild av hur Dalslänningarna ser på sina liv och
utuecklingsförutsättningar samt beskriver landskapets resurser och förutsättningar för
utveckling. I rapporten presenteras ett förslag till en strategi för regional utvecklingspolitik för
Dalsland.

Dialoger kring underlaget och dess förslag har förts mellan kommunerna i Dalsland inklusive
Vänersborg, Länsstyrelsen iVästra Götalands län, Fyrbodals kommunalförbund och presidiet
för Regionutvecklingsnämnden i Västra Götalandsregionen under 2020 1202L

Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att
fungera som en ram för genomförande under perioden 202L till2025.I planen beskrivs bland
annat hur genomförande och organisation ska se ut. Genom att anta avsiktsförklaringen åtar
sig parterna att medverka till och driva satsningar inom ramen för "Det Goda Livet i Dalsland"
och den genomförandeplan som tagits fram för ändamålet.

Beslutsunderlag
. Avsiktsförklaring avseende Det Goda Livet i Dalsland.

Karl-Olof Petersson

Kommunchef
0530-181 05

karl.olof. petersson@ mel lerud.se

Postadress
Melleruds kommun

Kommunstyrelseförva ltn i ngen

464 BO MELLERUD

Besöksadress
Storgatan 13

E-post
kommunen@mellerud.se

Bankgiro
5502-2776

Organisationsnummer
212000-1488135
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Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun
Ämåls kommun
Fyrbodals kommunalförbund
Regionutvecklingsnämnden, Västra Götalandsregionen
Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Tjänsteskrivelse

Kom m u nstyrelseförua ltn i ng e n

Datum Diarienummer
202L-LL-L6 KS202L/626

Sida
2 (2)
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Avsiktsförklaring avseende "Det Goda Livet i Dalsland"
Denna avsiktsftirklaring ("Avsiktsftirklaringen") har träffats dag som nedan mellan Bengts-

fors kommun, Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Melleruds kommun, Vänersborgs
kommun, Ämåls kommun, Fyrbodals kommunalftirbund, Västra Götalandsregionen och Läns-

styrelsen i Västra Götalands liin ("Parterna").

'1. Bakgrund
Västra Götalandsregionen presenterade i december 2020 en rapport med ett

diskussionsunderlag för en strategi ftir långsiktig utveckling i Dalslandl. Rapporten

togs fram som en fristående utredning inom Västra Götalandsregionen på initiativ av

regionutvecklingsdirektören, vilken hade identifierat behovet tillsammans med

presidiet vid regionutvecklingsnämnden.

Rapporten beskriver den långsiktiga utvecklingen och hur denna har påverkat dagens

strukturella ft)rutsättningar. Den ger även en bild av hur Dalslåinningama ser på sina

liv och utvecklingsftirutsättningar. Den beskriver dessutom landskapets resurser och
förutsättningar ftir utveckling och presenterar ett ftirslag till en strategi ft)r regional

utvecklingspolitik ftir Dalsland. Vidare finns en koppling till den gemensamma vis-
ionen i Västra Götaland - Det goda livet. I underlaget presenteras ett fbrslag till stra-

tegi ftir Dalslands framtid - "Det Goda Livet i Dalsland".

Dialoger kring underlaget och dess ft)rslag har ftirts mellan kommunerna i Dalsland

inklusive Våinersborg, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Fyrbodals kommunal-
ftirbund och presidiet ftir Regionutvecklingsniimnden i Västra Götalandsregionen un-

der 20201202L

Dialogerna har bekräftat analysens slutsatser och lett fram till en plan som är tänkt att

fungera som en ram ftir genomftirande under perioden 2021till2025.

2. Strategi för "Det Goda Livet i Dalsland"
Det övergripande målet att öka dalslänningarnas välbefinnande och har en direkt
koppling till Västra Götalands vision om "Det goda livet". Strategin har till syfte att

stärka levnadsftirhållanden och utvecklingsftirutsättningar i landskapet. Fyra områ-

den pekas ut som viktiga att ftilja: sysselsdttning, samhörighet, attraktivitet och ut-

bildning/skolresultat. Medlen ftir att nå mål och delmål består dels av ftirdjupade
satsningar med grund i ordinarie utvecklingsarbete, dels att "dalslandssäl<ra" imple-
mentering av det mer "komplexa" samhällsutvecklingsarbete som sker vid Västra

Götalands regionala noder. Till detta kommer den experimentella delen med Dals-

land som testarena for breda satsningar som har ftirutsättningar att ändra de grund-

läggande forutsättningamaftir omställning och utveckling långsiktigt och som i flera
fall visat sig framgångsrika i andra länder eller andra miljöer tidigare. De fem ftirsla-
gen presenteras i principiella termer som en utgångspunkt för fortsatta diskussioner,

utredning och preciseringar. Strategin beskrivs schematiskt som nedan

1 "Det Goda Livet i Dalsland - diskussionsunderlag för en strategi för långsiktig utveckling i Dalsland", VGR Analys 2020:51
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Livst i llf redsstå I lel*/Vå I befi nnande

Syssel-

såttning
Utbildning/

Skola
Sarn-

hörighet
Attrak-
tivitet

ft\
Ift

A. Fördjupedr retrninger

Salslandsnrodellen för fullfö|jda studier och minskat utanförskap

Campus Dalsland * l'tögskoleutbi!dning i Oalsland

Utbyggnad av digital infrastr*ktur

Bioekonomi och förnybar energi

B- Drlclrnd rom t.rtrr.nr
Att råktl tritet, ku lt ur, turi sm och kotlektivtrafi k

Lårlingsplatser eller motsvarande för unga i Dalsland

Sigitralisering -digital decentrallsering av jobb från region och stat

Dalsland som testarena för subjektlvt vålbefinnande

Attraktivt boende och attrektiv turisrn * byg6ande oe h strandskydd

C. Prioriturdr *aten i nger inom ordi nrric utve ckl i ng*e rbrte
I nf rast ruktur och kol lektivtrafik, K u I tur och t uri im, M i ijö,.

Nåringslivsutr,eekling, Pla*ering, Social hållbarhet, Utbild ni ng

3. Genomförande, övergripande organisation och projektplanering
Västra Götalandsregionen har tagit fram en plan för genomftirande202l ti\I20252,
vilken är tänkt att fungera som en ram ftir arbetet.

Kommunledningarna i Dalsland inklusive Vänersborg, Regionutvecklingsnämndens
presidium och ordftirande i Fyrbodals kommunalftirbund möts två gånger per år för
att stämma av genomförandet. En styrgrupp bildas med tjänstepersoner från
kommunerna, Västra Götalandsregionen, Länsstyrelsen i Västra Götalands liin och

Fyrbodals kommunalftirbund. Styrgruppen ansvarar också ftir att genomftirandet

ftiljs upp och utvärderas.

2 "Det Goda Livet i Dalsland - plan för genomförande 2021-2025",VGR
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Utredningen och den ftiljande processen har identifierat viktiga frågor som beskrivs i
denna plan men utan att i detalj precisera hur de ska genomftiras. Förslagen har olika
starttid och löptid. Projektplaneringen bör, i de fall det inte redan finns, identifiera
aktörer, ansvar, åtgärder, resursbehov och tidplan. Ansvariga kontaktpersoner ftir
projekten utses av styrgruppen. De organisationer som är berörda ingår i arbetet. Ar-
betet ftiljs upp en gång per år. Indikatorer ftir mål och delmål samt ftir genomftiran-

det som helhet och i dess olika delar beslutas av styrgruppen. Mål och delmål kopp-
las niir det är låimpligt till motsvarande mål i "Regional utvecklingsstrategi för Västra

Götaland 2021 -2030" (RUS).

4. Parternas åtagande
Partema åtar sig att medverka till och driva satsningar inom ramen ftir "Det Goda Li-
vet i Dalsland" och den genomft)randeplan3 som tagits fram ftir åindamålet.

5. Kommunikation
Styrgruppen enligt punkten "Genomftirande, övergripande organisation och projekt-
planering" ansvarar ft)r att tafrarn en kommunikationsplan fiir arbetet och för "Det
Goda Livet i Dalsland".

6. Giltighet
Avsiktsftirklaringen träder i kraft vid parternas undertecknande och upphör att gälla

vid utgången av 2025. Avsiktsftirklaringen kan dock ftirlängas om
genomftirandeplanen inte iir fullgjord och parterna iir skriftligen överens om en

ftirliingning. Den regionala utvecklingsstrategin for Västra Götaland, som är central i
sammanhanget, löper till 2030 och en ftirsta utvärdering av densamma sker under

2024.

7. Finansiering
Västra Götalandsregionen bidrar inledningsvis med särskilda resurser till
genomft)randet i form av en processledare med ansvar ftir helheten samt en person

som blir ansvarig ftir att driva arbetet med "Testarena Dalsland". I övrigt bär vardera
part sina egna kostnader och utlägg hänftirliga till genomftirandeplanens olika delar

med tillhörande projekt.

8. Förutsättningar för avsiktsförklaringens giltighet
Ändringar i och tillägg till denna avsiktsförklaring är möjliga, men endast om de

skriftliga och godkåinda av alla parter. Denna avsiktsftirklaring utgör inget legalt bin-
dande avtal och parts underlåtelse att fullgöra vad som i övrigt stadgas häri ska inte

medfora någon skadeståndsskyldighet.

3 "Det Goda Livet i Dalsland - plan för genomförande 2021-2025",vGR
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Denna Avsiktsftirklaring har upprättats i nio (9) likalydande exemplar, varav Parterna erhållit
var sitt.

Bengtsfors kommun, 2021-

Stig Bertilsson, kommunstyrelsens ordftirande

Dals-Eds kommun, 2021-

Martin Carling, kommunstyrelsens ordftirande

Färgelanda kommun, 2021 -

Tobias B ernhardsson, kommunstyrel sens ordftirande

Melleruds kommun, 2021-

Morgan E. Andersson, kommunstyrelsens ordftirande

Våinersborgs kommun, 2021 -

Benny Augustsson, kommunstyrelsens ordftirande

Ämals kommun, 2021-

Michael Karlsson, kommunstyrelsens ordftirande
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Fyrbodals kommunalftirbund, 2021 -

Martin Carling, ordftirande i Fyrbodals kommunalftirbund

Västra Götalandsregionen, 2021-

Kristina Jonåing, ordftirande regionutvecklingsnämnden

Liinsstyrelsen i Västra Götalands län,2021-

NN
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MELLERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelsefö rva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

2021-Lt-23

Änenor rg Dnr KS 202L1637

PIan för arbetet med barn och unga (0-20 år) avseende tandhälsa,
fetma och språkförstående, uppdrag

Förslag till beslut

Arbetsutskottet besl utar att

1, ge folkhälsostrategen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0-20 år)
avseende tandhälsa, fetma och språkförstående,

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den >o< w<.2022.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 202I, S 130, att anta en motion om att
Melleruds kommun förstärker insatserna för barns och ungas hälsa i den del som avser
tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram
en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år) i Melleruds kommun.

Beslutsunderlag
o Kommunfullmäktiges beslut 202L-LI-I7, S 130.
r Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
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MELLERUDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum
z02L-LL-17

sida
4

s 13O Dnr KS ZO2L/277

Svar på motion om att Melleruds kommun förstärker insatserna för
barns och ungas hälsa

Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1, anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år)
i Melleruds kommun.

2. iövrigt anse motionen som besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

. uppdra till kommunstyrelsen att skyndsamt arbeta fram en plan där kommunens alla

verksamheter involveras för att placera Melleruds kommuns barn och unga (0 - 20 år)
minst i nivå med medelvärdet bland kommunerna i Västra Götaland vad gäller barns och

ungas hälsa.

Beslutsunderlag

r Motion
r Kommunstyrelseförvaltningens $änsteskrivelse,
r Arbetsutskottets beslut 2021-Lt-02,5 355.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-11-03, 9232.

Förslag till beslut på sammanträdet

Michael Melby (S) och Karin Nodin (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt fö$ande:

Komm unfullmäKige beslutar att

1. anta motionen, i den del som avser tandhälsa, fetma och språkförståelse, genom att ge

kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en plan för arbetet med barn och unga (0 - 20 år)
iMelleruds kommun.

2. i övrigt anse motionen som besvarad.

Beslutsgång

Ordföranden frågar på förslaget och finner att kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutet skickas till
Michael Melby
Marianne Sand Wallin
Kommunstyrelsen

';ilff sign Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202r-7L-23

ÄRrnoe rg

Aktuella frågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor.
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MELTERUDS KOMMUN

Kom m u nstyrelseförva ltn i n g en

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-tL-23

Änrnor zo

Rappofter

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen,

Sammanfattning av ärendet

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

Kom m u nstyrelseförva ltn i n ge n

FOREDRAGNINGSTISTA

202t-L1-23

ARENDE 21

Näringslivsfrågor

Förslag till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Nä ringsl ivsutveckla ren redogör för a Kuel la nä ringsl ivsfrågor.
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MELTERUDS KOMMUN

Ko m m u nstyrelseförva ltn i n gen

FöREDRAGNINGSLISTA

202L-t7-23

ARENDE 22

Företagsbesök

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens arbetsutskott besöker företag i Melleruds kommun för att informera sig
om deras verksamheter och framtidsplaner.
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