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Tid

Klockan 18.00

Plats

Skållerudsrummet i kommunkontoret (för presidiet) och via Microsoft Teams
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Information
Kan du inte närvara?
Ledamöter ska meddela om man inte kan närvara vid sammanträdet. Anmälan sker till respektive
partis gruppledare eller annan som partiet utsett. Denna person ansvarar för
att ersättare kallas och rapporterar detta till kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se eller
telefon 0530-181 04 senast klockan 12.00 sammanträdesdagen.
Adressändring?
Om du byter/ändrar adress, e-postadress eller telefonnummer ska detta omgående anmälas till
kommunkansliet – e-post kommunen@mellerud.se.
Motioner
Ny motion ska vara underskriven och lämnas till kommunkansliet senast klockan 12.00 dagen före
sammanträdet för att kunna kopieras upp till sammanträdet. Motion som kommer in senare får
motionären själv kopiera upp om den ska lämnas på sammanträdet.
Interpellation
En interpellation ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00
fyra dagar före sammanträdet där ledamoten avser att ställa den.
Ska du svara på en interpellation ska svaret ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00
dagen före sammanträdet. Dessutom ska den som har ställt interpellationen få ta del av svaret senast
dagen före sammanträdet. Detta kan kommunkansliet hjälpa till med om du inte själv har möjlighet.
Fråga
En skriftlig fråga ska vara underskriven och ha kommit in till kommunkansliet senast klockan 12.00
fyra dagar före det sammanträde vid vilket ledamoten avser att ställa den. En fråga bör besvaras
under det sammanträde vid vilket den har ställts. Svaret på frågan behöver inte vara skriftligt.
Saknar du något i kallelsen eller har andra synpunkter?
Hör av dig till Ingrid Engqvist – e-post ingrid.engqvist@mellerud.se eller telefon 0530-181 04.
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Dnr KS 20171464

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

till beslut

KommunfullmäKige bifaller motionen med hänvisning till

1.

pågående översyn av taxor med inriktning mot ett begränsat antal kostnadsfria besök för
privatpersoner och

2,

pågående utredning om inrättande av kretsloppspark med inriktning mot ökad
kundanpassning av öppettider,

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÅVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser till framtidens
behov för Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskolleKivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÄVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
L2fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

. Anette Levins motion
. Sa m hä lsbygg nadsförva ltn ingens tjä nsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-06-22, 9 229.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 194.
I
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Dnr KS 2017/464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återuinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till

1.

pågående översyn av taxor med inriKning mot ett begränsat antal kostnadsfria besök för
privatpersoner och

2.

pågående utredning om inrättande av kretsloppspark med inriktning mot ökad
kundanpassning av öppettider.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÄVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en ombyggnation
av Hunnebyns ÅVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som ser tillframtidens
behov för Hunnebyns ÄVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens behov är för
medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella ändrade
öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÄVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
L2 fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att slänga
mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

o

.
r

Anette Levins motion
Sam hä llsbygg nadsförua ltni ngens tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 202L-06-22, 9 229.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till

1, pågående översyn av taxor med inriktning mot ett begränsat antal kostnadsfria
privatpersoner och

2. pågående

utredning om inrättande av kretsloppspark med inriktning mot ökad
kundanpassning av öppettider.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
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Dnr KS 2017/464

Svar på motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återuinningscentral samt att
öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att motionen anses vara under utredning med hänvisning till den
pågående utredningen om inrättande av en kretsloppspark i Melleruds kommun.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÅVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats, Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet,

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

Beslutsunderlag

o
.

Anette Levins motion
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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Kommunstyrelsen

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

till beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Liberalerna Mellerud har den 11 aug 2017, lämnat in motion om att Melleruds kommun ÄVC
Hunnebyn ska låta privatpersoner få slänga sitt avfall utan särskild avgift på plats. Gällande
öppettiderna kan det tyckas rimligt att ha lördagsöppet regelbundet samt kvällsöppet en
dag/vecka. Då våra grannkommuner har gratis för privatpersoner samt mera flexibelt
förhållningssätt gällande öppettider.
Melleruds kommuns ansvar när det gäller renhållningen är att samla in och ta hand om
hushållens avfall. På Hunnebyns ÄVC kan hushållen lämna grovavfall, elektronik och farligt
avfall som inte får slängas i det gröna eller bruna kärlet.
Samhällbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag att utreda möjligheterna till en
ombyggnation av Hunnebyns ÄVC, där målet är att kunna möjliggöra en kretsloppspark som
ser till framtidens behov for Hunnebyns ÅVC. I detta ingår en översyn av hur framtidens
behov är för medborgarna som ingår i renhållningskollektivet och på vilket sätt eventuella
ändrade öppettider kan anpassas till både medborgarna och de anställda vid Hunneyns ÅVC.
Parallellt med ovanstående utredning pågår det också en översyn av hela renhållningstaxan,
där man ser över möjligheterna till att låta det bli helt avgiftsfritt för hushållen eller alternativt
L2fria besök per kalenderår, då ett "normalt" hushåll inte bör ha ett större behov än att
slänga mer än en gång per månad.

Beslutsunderlag

o

Motion

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

Suzanne Håkansson
Enhetschef Renhållning

Beslutet skickas till
Liberalerna Mellerud

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

kommunen@mellerud.se
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212000-1488
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Dnr KS 20L71464.45O

Motion om att det ska bli avgiftsfritt att lämna sopor för
privatpersoner vid Hunnebyns återvinningscentral samt
att öppettiderna ses över för ökad tillgänglighet,
utredningsuppdrag
Arbetsutskottets besl ut
Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att utreda motionen och lämna förslag

till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde

den

19 december 2017.

Sammanfattning av ärendet
Anette Levin (L) föreslår i en motion den 11 augusti 2Ol7 att kommunfullmäktige
beslutar att privatpersoner ska få slänga sitt avfall vid Hunnebyns återvinningscentral utan särskild avgift på plats.
Vidare vill motionären att öppettiderna vid Hunnebyns återvinningscentral ses
över för att öka tillgängligheten och servicen för medborgarna.
Beslutsunderlag

o

Motion,

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordförande Tommy W Johansson (S): Arbetsutskottet beslutar att
1. ge samhällsbyggnadschefen iuppdrag att utreda motionen och lämna förslag
till svar.

2. redovisning av uppdraget ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 19
december 2Ol7.

Beslutsgång
Ordförande frågar på forslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Sa m hä I lsbyg g nadschefe n
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Liberolernq

Till Kommunfullmäktige i Melleruds kommun

om att det skall bli avgiftsfritt att lämna sopor fiir privatpersoner vid
Hunnebyns återvinningscentral samt att öppettiderna ses över ftir ökad tiltgänglighet

MOTION

-

Från Liberalernas sida öreslås att privatpersoner ska få slänga sitt avfall vid Hunnebyns
återvinningscentral utan särskild avgift på plats. Flera av våra grannkommuner har denna

möjlighet och det fiirefaller rimligt att vi har liknande system. Kostnadstäckningen tas i stället
ut via den faktura som går ut till samtliga hushåll fiir vanlig sophämtning. På så sätt minskas
administrativt arbete på plats ftir att frigöra personal fiir annat så som sortering, lastning mm.
För de foretag som lämnar avfall bör faktura sändas.
När det gäller öppettiderna vid en återvinningscentral så är de enligt oss Liberaler ett mått på
hur god servicen är i en kommun. I dagär det kvällsöppet enbart en dag på ojämna veckor och
tre extra lördagar under årei. Det kan tyckas rimligt atthalördagsöppet regelbundet samt
kvällsöppet en dag i veckan. Många av vära grannkommuner har ett mer flexibelt
forhållningssätt gällande öppettider varför vi vill att öppettiderna ses över fiir en ökad
tillgänglighet gentemoLväramedborgare. Med fri lämning och ökad tillgänglighet så minskas
dessutom flera anledningar till att dumpa avfall där de inte borde vara.

Mellerud den 2017-08-11
Liberalerna

erud

Levin
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Svar på motion om att Melleruds kommun säkerställer resurser för
att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor och våld i nära
relataoner
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategi och inriKning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

2.

motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare,

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

.
o

.

ien motion som inkom den

10 maj

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.
ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.
uppdra till socialförualtningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta lorinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförä nd ri ngsi nsatser.

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för aft ge en långsiktighet i arbetet.
En struKur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förualtningar i enlighet med skiss ovan, Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aKivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen,

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
för uppföljning/uWeckling implementeras.

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
föruäntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp. Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

. Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
o Kom m nstyrelseförvaltn ngens tjä nsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9243.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 201.
u
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Dnr KS 202I/276

5 201

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

relationer
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

motionen delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategi och inriktning för arbetret inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

2. motionens

förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
individ
och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.
inom

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår
2021 att kommunfullmäKige beslutar att

ien motion som inkom den

10 maj

o

ge kommunstyrelsen i uppdrag att isamverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

.

uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.
En struKur för uppföljning, utveckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förualtningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aKivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.

Socialförualtningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för aft struktur
för uppföljning/uWeckling implementeras.

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
föruäntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp. Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

o Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S).
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9243.
Utdragsbestyrkande

11

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

2021-09-08

Sammanträdesdatum

Förslag

sida

24

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige beslutar att

1.

motionen deMs antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategioch inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

2.

motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

n

12

SAM MANTRÄOTSPNOTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN
Komm

u

nstyrelsens

a

Sammanträdesdatum
2021-08-10

rbetsutskott

g 243

sida
6

Dnr KS 20211276

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

relationer
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.

motionen delvis antas genom aft ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, strategioch inriktning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

2. motionens

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår
202L aft kommunfullmäKige beslutar att

ien motion som inkom den 10 maj

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

.

uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser'

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver må|, inriktning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer. Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.

struftur för uppföljning, utveckling och verkstiillande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förualtningar i enlighet med skiss ovan, Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap king våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.
En

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struKur
för uppföljning/utveckling implementeras.

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och uWeckling
förväntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos $änstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp, Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Beslutsunderlag

.
o

Motion från Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S)
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse'

sign
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Utdragsbestyrkande

SAM MANTRÄOCSPROTOKOTL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens

Förslag

a

2021-08-10

rbetsutskott

sida
7

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett handlingsprogram
som beskiver övergripande må|, st"tegi och inrilGning för arbetet inom våld i nära relationer i
Melleruds kommun.

1. motionen

2.

motionens förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta

J

sign
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KS

Kommunfullmäktige

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

relationer
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att

up$rag att ta fram ett handlingsprogram
för
arbetet inom våld i nära relationer i
må|,
inriktning
strategioch
som beskiver övergripande
Melleruds kommun.

1. motionen

delvis antas genom att ge kommunstyrelsen i

2. motionens

förslag delvis anses vara tillgodosett med hänvisning till redan pågående arbete
inom individ och familjeomsorg avseende stödinsatser till våldsutsatta och våldsutövare.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) och Marianne Sand Wallin (S) föreslår i en motion som inkom den 10 maj
2021 att kommunfullmäktige beslutar att

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns våld mot kvinnor i Melleruds kommun.

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp,

.

uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de utsatta kvinnorna och en plan med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeförändringsinsatser.

Beslutsunderlag

r

Motion.

Beskrivning av ärendet
Bakqrund
Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer samt hedersrelaterat våld och förtryck aktualiserar
flera olika avsnitt i svensk lagstiftning,
De senaste åren har lagstiftningen genomgått flera stora förändringar i syfte att förstärka
skyddet för våldsutsatta kvinnor, offer för sexuella övergrepp, människohandel och hedersvåld,
samt barn som bevittnar våld,

Bankgiro

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Sexualbrottslagstiftningen har gjorts könsneutral och utvidgats så att flera kränkande handlingar
omfattas av våldtäktsbrottet. I socialtjänstlagen har kommunernas ansvar föfidligats. Regler om
sekretess, kontaktförbud, och målsägandebiträde har reviderats.
Det finns sedan 2011 en framtagen handlingsplan för arbetet mot Våld i nära relationer som är
framtagen i Dalslandssamverkan inom ramen för 4 D,

I vardagen hanteras stöd till personer som blivit utsatta för våld i nära relationer av Individ

och

Familjeomsorg. Spetskompetens inom området finns i den verksamheten.
Ett arbete med att vidareutveckla kompetens och säkerställa kunskap iorganisationen är
pågående inom socialförualtningen och ledningsgrupp inom det sociala området MellerudBengtsfors har behandlat frågan under våren.
Pågående arbete i Mellerud och Bengtsfors

Under våren har sektorschef för Individ och Familjeomsorg arbetat med att inventera vilka
rutiner och arbetssätt som finns inom området. Arbetet har utmynnat i nedanstående
processkafta som beskriver hur systematisk uWeckling och uppföljning kan ske inom området,
Enligt planering kommer processkaftan lyftas till Kommunchefens ledningsgrupp i både Mellerud
och Bengtsfors under hösten -21.

HANDTINqSPl.AN VINB

KOMMUNLEDNINGSGRUPPEN

politiskt antagen handlingsplan för
lnriktninS och mål inom området våld
nära relationer
Äterrapporter;ng 1 BånB per å.

StyrgrupDeo återråppoilerer till
(omnilnledningsBiufrpen
! gång per år

SWRGRUPP
Sammanlallande IFO Chef
Chef/-er barn-och utblldninx.
Verksamhetsche{er sociala området
Möte 2ggrlår (vår, höst)
Fattar beslut om och Iölje. ilpp
akt jvitetsplån utif rån 6ntagen

i

hfiF velrenuos

l!ll

ror.atvtur,t

händlingsplan för kun5kåpsutve.k,ing
kring våld i nära relation i kommunen

Arbetsgruppen återrappoflerår till Styrgruppen

fraM vÅlD I NÄRA REr.aroN rao
Ansvariga 1e socialsekreterare samt
handläggåre med rpetskompetens våld

AREETS6RUPP
lnhetschefer IFO . HR representant,
Enhetschefer Stöd o(h Service.
Enhetschefer VO, Rektorer
Möte var t.edje månad
Tillse att aktiviteter i lokal
handlingsplån verkstålls

inom respektive enhet inom
Möte lggr/månaden

IFO

Syftet nred teemet på lfo är etl säkerdå|,å råtts$åkerbeten I hrndlå88nlD8en, etl lorun för
metodulveckllnS. 5Irel5kompelens fiNl5 hos alla handlå8Bare sanil åven uisedd representenl tör
$anrverkån, tåntårbete med onrnnltuset Åmål
1ånken år att arbelst.uppen kan tå fiEd sig nvkkjDlifierade årendc lill lerrnet tör nretodulve(klin8 satril
därefter få återkoppling av tenmet krinB ståltdå kågeilålloingrr.

Syftel nred mök'sstrukhrren år atl 5åkerilållr etl levarde och nktivt årbcte
kring våld i nåra relåtiorer

Genom arbetssätt som ses i skiss ovan säkerställs upprätthållande och uWecklande av
kompetens för våld i nära relationer området i kommunen,
Frågan kring våld i nära relationer har diskuterats i ledningsgrupp Mellerud-Bengtsfors under
våren -21 där inriktningsbeslut tagits kring att:

. Arbeta för att implementera arbetssätt i enlighet med processkafta
o Lyfta den gemensamma handlingsplanen i samverkan socialtjänst Dalsland för samsyn
frågan och undersöka möjligheten att uppdatera planen i samverkan
. Ta fram en aKivitetslista/lokal handlingsplan som uppdateras årligen och säkerställer att de
i

åtgärder avseende kompetensutveckling, utveckling av rutiner och arbetssätt och liknande
som behövs vidtas
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Analvs
Våld i nära relationer väcker mycket engagemang, Frågan är viktig politiskt och av principiell
karaktär. Frågan är också i högsta grad en verksamhetsfråga där det är av största vikt att
kunskap inom området finns, uppdateras och uWecklas i det dagliga arbetet. Därför krävs flera
nivåer i arbetet för att säkerställa ett fullgott arbetssätt och en god kvalitet på arbetet inom
kommunen.
En rimlig slutsats är dädör att det behövs både ett inriktningsbeslut från politisk nivå och ett
framtaget arbetssätt på tjänstemannanivå som säkerställer utveckling och rätt kvalitet inom

området.
Vid omvärldsbevakning framkommer att det är vanligt förekommande med att man på politisk
nivå fattar beslut om ett handlingsprogram för våld i nära relationer som anger må|, inriktning
och strategi för arbetet.
Svar på specifika frågestiillningar i motionen

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan med Länsstyrelsen Västra Götaland och
övrlqa myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns uåld mot kvinnor i Melleruds kommun.

Förvaltningen ser att behovet finns av att en ny långsiktig strategi, ett handlingsprogram, tas
fram antingen kommunvis eller gemensamt i Dalslandssamverkan.

.

ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan och beskriva insatserna för att
Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna och hur dessa följs upp.

Förvaltningen ser att detta bör rymmas i samma dokument, i ett handlingsprogram som
beskriver den långsiktiga strategiska inriktningen inom området.

.

uppdra till socialförualtningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser för de ubatta fuinnorna och en plan med stödinsaBer till uåldsutövare i nära
relatr'oner med focus på beteendeförändringsinsaher.

Spetskompetens kring våld i nära relationer finns inom Individ och Familjeomsorgen, Här finns
rutiner och arbetssätt för att hantera stödinsatser till både de som utsatts för våld och de som
utövat våld. Socialnämnden har ett uppföljningsansvar för att stöd ges på rätt sätt till
våldsutsatta. Om mer information behövs för att skapa tydlighet vilka stödinsatser förvaltningen
erbjuder till våldsutsatta bör den frågan hanteras av socialnämnden,
Slutsatser

Ett handlingsprogram behöver tas fram som antas på politisk nivå som beskriver mål, inriKning
och strategi för Melleruds arbete med Våld i nära relationer, Handlingsprogrammet bör spänna
över minst 3 kalenderår för att ge en långsiktighet i arbetet.
En struktur för uppföljning, utueckling och verkställande av handlingsplanen behöver tas fram
och förankras inom kommunens förualtningar i enlighet med skiss ovan. Styrgrupp bör ansvara
för framtagande av aktivitetsplan för olika insatser som behövs inom området där säkerställande
av att kunskap kring våld i nära relationer finns på bredden i kommunen.

Socialförvaltningen kan ansvara för framtagandet av både handlingsprogram och för att struktur
för uppföljning/uWeckling implementeras.
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Ekonomiska konsekvenser

Arbetet med framtagande av handlingsprogram och struktur för uppföljning och utveckling
föruäntas kunna rymmas inom ordinarie arbetstid hos tjänstemän. Vidareutbildning av personal
inom området bör till största del kunna genomföras inom ordinarie arbetstid genom
webutbildning tex på APT och ledningsgrupp, Kostnaderna bör sammanfattningsvis vara ringa
och rymmas inom ordinarie budget.

Tanja Mattsson

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Socialchef
0530-18149
tanja, mattsson@ mel lerud.se

Beslutet skickas

till

Michael Melby
Marianne Sand Wallin
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MOTION

Melleruds kommun säkerställer resurser för att förebygga och bekämpa
mäns våld mot
kvinnor och våld i nära relationer.
Våld i nåra relationer år ett stort samhällsproblem. Regeringen har
därför beslutat om en
nationell strategi för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Den nationella
strategin innefattar Våld i nära relationer, hedersrelaterat våld och förtryck,
sexuellt våld,

prostitution och människohandel för sexuella åndamål.

Våld i nära relationer drabbar både kvinnor och män, men kvinnor
drabbas oftare av
upprepat och allvarligt våld och förövaren år i majoriteten av fallen
en man. Enligt Brå lever
cirka 150 000 barn i landet tillsammans med en förålder som
blivit misshandlad av den andra

föräldern.

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att ge kompetensstöd och
stärka samverkan mellan
myndigheter, kommuner, regioner, civilsamhällets organisationer och
andra aktörer.
Socialdemokratiska gruppen, kommunfullmäktige i Mellerud beräknar
att mäns våld mot
kvinnor år lika vanligt förekommande i vår kommun som det är i riket för
övrigt. Lägger man
till detta de många orosanmälningar som Melleruds kommun har i förhållande
till sin storlek,

bör åtgårder prioriteras.

Vi socialdemokrater vill att kommunen säkerställer resurser
för att förebygga och bekämi:a
mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer att uppnå
bättre tottrraria, trygga
uppväxtförhållanden, och en socialt hållbar kommun.

till beslut
Med hänvisning till ovanstående föreslås kom mu nful lmäktige
besluta:
Förslag

' Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att i samverkan

med Länsstyrelsen västra Götaland och
Övriga myndigheter och verksamheter ta fram en ny strategi
för att förebygga och bekämpa
våld i nära relationer, med fokus på mäns vård mot

kvinnoii Meileruds kommun

'

Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en handlingsplan
och beskriva insatserna för
att Melleruds kommun skall uppnå de nationella målsättningarna
och hur dessa foljs upp.

' Att uppdra till socialförvaltningen att ta fram en plan för hur man ska tillhandahålla
stödinsatser fÖr de utsatta kvinnorna och en plan
med stödinsatser till våldsutövare i nära
relationer med focus på beteendeforändringsinsatser.
MELLERUDS KOMMUN

Socialdemokraterna i kommunfullmäktige
Michael Melby och Marianne Sand Wallin
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MELTERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSLISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

202r-09-t5

Änrruoe g

Dnr KS 20211L48

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

till

besl

ut

KommunfullmäKige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.
den 23 juni 2021, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud,

I kommunfullmäktige

Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förualtningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i
samordningsförbundet Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt
utifrån att Mellerud då får medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera
parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordnings-förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering
genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23

juni202t, $ 78, framkom ett antal punkter

där förtydliganden önskas.
u nfu lmä ktige besl uta r att återrem ittera (m inoritetsåterrem iss) ä rendet ti I
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

Komm

I

I

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande mm,
kan finnas för Melleruds kommun ien framtagen verksamhetsplan november 2022.
b, Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
r Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
r Kommunfullmäktiges beslut 2O2L-06-23, S 78.
. Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse/utred ng.
r Arbetsutskottets beslut 2OZI-09-07, g 274.
o Kommunstyrelsens beslut 202L-09-08, S 202.
u
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Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/ Mellerud
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp.

Reservationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD)
och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Arendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturlrgt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part till hjälp för våra
invånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt kofta
rader uttrycka att det är svåt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.

Att avslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsft)rbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

I kommunfullmäktige

den 23 juni 2021, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mel lerud,
Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förvaltningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i
samordningsförbundet Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt
utifrån att Mellerud då får medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera
parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur
Samordnings-förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering
genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 2027, $ 78, framkom ett antal punkter
där förtydliganden önskas.
Kom m u nf u llmä ktige besl uta r att återrem ittera ( m i noritetsåterrem iss) ä rendet til I
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande mm.
för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.
kan

-åL

Utd ragsbestyrka nde

21

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

sida
26

b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

o Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
. Kommunfullmäktiges beslut 202I-06-23, S 78.
e Komm unstyrelseförua ltningens tjänsteskrivelse/utred ng.
r Arbetsutskottets beslut 202L-09-07, 9 274.
n

Förslag

i

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan
enligt följande:

E Andersson (C)

och DanielJensen (KD): Bifalltill arbetsutskottets förslag

Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp.
Michael Melby (S) och Ulf Rexetjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
rbetsutskottets förslag.

a

Omröstning begärs
Kommunstyrelsen godkän ner följa nde beslutsgå ng
Ja-röst til I arbetsutskottets förslag.
Nej-röst till Michael Melbys m.fl. förslag.

Omröstningsresultat
Med sex ja-röster för arbetsutskottets förslag och fem nej-röster för Melbys m,fl. förslag
r komm u nstyrelsen enl igt arbetsutskottets förslag.

besl uta
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Omröstningslista g 202
Ordinarie ledamöter
Peter Liunqdahl

Pafti
(c)

DanielJensen

(KD

Mohamed Mahmoud

(MP)

Eva Pärsson
Jöroen Eriksson

(M)
(KIM)

Michael Melby
Marianne Sand-Wallin
Thomas Haqman
Ulf Rexefiord

Liselott Hassel
Morqan E Andersson

Ersättare

Pafti

Ja

Nei

X
X

Martin Eriksson

(c)

X
X

X

(s)
(s)
(s)

X
X
X

(SD)
(SD)

X

X

(c)

X

6

Summa

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign

23

5

Avstår

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
Kommu nstyrelsens

a

sida

202r-o9-07

rbetsutskott

5274

3

Dnr KS 202L/I4B

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/ Mellerud
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp,

Reseruationer
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Årendet om att Mellerud skulle gå vrdare med samordningsförbundet Vänercborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark paft till hjälp för våra
inuånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
mdei uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
ft)rslagen.

Att avstå detta efter en återremiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsftirbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.
den 23 iuni 202L, $ 78, fattades beslut om att upplösa
samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud.

I kommunfullmäKige

Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förualtningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i
samordningsförbundet Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt
utifrån att Mellerud då får medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera
parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek, Avgörande för valet är även hur
Samordnings-förbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering
genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni202L, $ 78, framkom ett antal punkter

där förtydliganden önskas.

att återrem ittera (minoritetsåterremiss) ärendet til I
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta:
Komm

u

nfu llmä

ktige

besl utar

a. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022
lusterandes si
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b. Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens
med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

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

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oKober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020
. Kommunfullmäktiges beslut 202L-06-23, S 78.
. Kommu nstyrelsefcirua ltningens tjänsteskrivelse/utredning.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C) och Daniel Jensen (KD): Kommunfullmäktige beslutar att
avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer forslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
m,fl. förslag.
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Kommunfullmäktige

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp sa mt Vänersborg/ Mellerud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp och i stället ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Väst

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden,

I kommunfullmäktige den 23 juni 202I, $ 78, fattades

beslut om att upplösa

samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud.
Förualtningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förvaltningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i samordningsförbundet
Väst överuäger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt utifrån att Mellerud då får
medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering genom
mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni 2021, $ 78, framkom ett antal punKer

där förtydliganden önskas,
Kommunfullmäktige beslutar aX återemittera (minoritetsåterremiss) ärendet till
kommunstyrelsenmed uppdrag att ta fram ett besluBunderlag baserat på fakta:

a.

Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom

skola/utbildning, arbetsmarknaQ ESF-projekt, rehabilttering, hälsostö4 socialt ft)retagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan november 2022.
Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,
Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

b.

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

Beslutsunderlag

o
r

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm unstyrelseförvaltni
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

n

gen
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Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december

2020

Beskrivning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten i
de båda styrelsernas förslag är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses, Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den L januari 2022.
Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud lämnat sin
tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig för tiden den 1 juli 2020 och fram till
och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i
Trollhättan. Förbundadministrationen har gjort gällande att nuvarande ordning där förbundschef
delas inte kommer att förlängas utan istället valt att hemställa till medlemmarna att ta ställning
till upplösning av samordningsförbundet Mellerud-Vänersborg och att ta ställning till samgående
i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Det bör understrykas att detta
således inte är ett val socialförvaltningen i Mellerud gjort utan ett faktum man ställts inför. Hade
Mellerud valt att lämna samordningsförbundet för att överuägande tydliga skäl fanns för att ett
annat samordningsförbund bättre skulle komma Mellerudborna till gagn hade läget varit
annorlunda. Så är alltså inte fallet vilket kan vara viktigt att tydliggöra eftersom det påverkar
hur starkt vägande de olika skälen är för att gå in i samordningsförbundet Väst eller
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Argumenten för att välja det ena
eller andra alternativet av dessa Wå väger relativt jämnt. Det är framförallt erfarenhet i
organisationen och tillgång till flexibilitet och lokal utformning som forvaltningen anser väger
tyngre för medlemskap i samordningsförbundet väst.

Möjl i ga sa mverka nytor, ökade kom petensområden,

sa

mverka n i nom

skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande i nom ra men för respelGive sa mord n ingsförbund
I återremissen från KF 5 78 och 79 202framgår att förtydligande önskas kring vilka mer
specifika olika områden och/eller insatser som kan förväntas fås i respeKive förbund.
Nedan finns de insatser som i nuläget ges av samordningsförbundet Väst och

samordningsförbundet Trollhättan, lilla Edet och Grästorp. Detta är även sedan tidigare listat
den fördjupande analysen av handlingsalternativen längre fram i dokumentet,
Samord ni ngsförbu ndet Trol hätta n, Lil la Edet och Grästorp
I

i

:

o All In (ESF-projekt) Vänder sig till utrikesfödda,

främst kvinnor, som står långt från
arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och
självförsörjning.

.

Friska vindar 2.0(arbetsförberedande rehabilitering) iTrollhättan. Vänder sig till kvinnor och
män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergång till arbete, studier
eller andra arbetsförberedande insatser
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Samordningsförbundet Väst:

o

o

utredningArbetsförmågeutredningar via mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla. Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs
möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och
arbetsliknande situationer, Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska
problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden,
Rehabvägledare mobilt team (6 st). Rehabvägledaren fungerar som individuellt stöd för
personen och arbetar med kartläggande, motiverande och vägledande samtal.
Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesök, hjälpa till med
kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera, De arbetar lokalt i förbundets
samtliga kommuner

Insatserna kan till delar sökas direkt av den enskilde själv eller via socialtjänsten som ett led i
kompetenshöjning i syfte att möjliggöra egen försörjning till exempel, De insatser ett
samordningsförbund ger uWecklas och omformas hela tiden idialog med ingående parter, Det
är en del i styrkan i ett samordningsförbund och det gör att samverkansklimatet och
samordningsförbundets möjlighet till flexibel utformning av insatser är viktigt. Detta gör också
att det inte på förhand går att säga mer exakt vilka möjligheter, insatser och tänkbara projekt
som kan tänkas erbjudas i framtiden av respektive förbund. Detta är avhängigt medel från
Staten, EU och andra överenskommelser som ännu ej är kända.

Tidsplan för förbundsordning och ekonomi
Vid ansökan om medlemskap i ett samordningsförbund måste detta godtas av övriga parter och
forbundsordningen uppdateras utifrån de nya förhållandena. Det är oftast svårt att ange en
exakt tidsplan för hur lång tid detta kan ta. Förvaltningen har vid kontakt med samordningsförbundet Väst fått löfte om att förbundet kommer behandla ansökan skyndsamt men någon
exakt tidsram är inte möjlig att ge.
Budget för samordningsförbundet Väst fastställs av förbundsstyrelsen senast 30 november
föregående år vilket således ger en viss tidspress inför eventuell ansökan om medlemskap

till l januari 2022,
Konsekvenser på individnivå om Mellerud står utan samordningsförbund
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att individen ska få sina behov tillgodosedda detta
förändras inte på något sätt om vi står utan samordningsförbund. Anledningen till att de flesta
kommuner väljer att arbeta tillsammans i samordningsförbund är att man kan tillsammans kan
få ut mer för de medel man skjuter in i form av bättre utformade och anpassade insatser och
således ett bredare utbud, I en övergångsperiod skulle det kunna bli så att fler insatser behöver
köpas om de ej finns att tillgå via samordningsförbund vilket skulle kunna medföra en något
högre tröskel för den enskilde om bedömningen görs att insatsen kan vänta eller att behovet
kan tillgodoses på annat sätt. Den typen av bedömningar görs dock dagligen inom
socialtjänsten,
Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och
att alternativen väger relativt jämt, Utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansföfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund,
där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är
även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av
insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för
kommuninvånarna.
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Evidensbaserad praktik
Den evidensbaserade modellen

Personens

situotion sqmt
kontextuellq
omstöndigheter
Professionell
experfls
Personens

Böstq tillgöngligo
ku nsko p

erforenhet och
önskemål

'Att arbeta evidensbaserat
Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expertis med bästa
tillgängliga kunskap, den enskildes situation, erfarenheter och önskemål vid beslut om insatser.
Evrdensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera

kunskapskällor för beslut om insaBer:

.
.
.

den bästa tillgängliga kunskapen
den professionelles expertis

berörda personens situation erfarenhet och önskemå|.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och
lokala sammanhanget, till exempelvilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinlEr och sammanställning av lokal kunskap".l
Ovanstående citat från Socialstyrelsen belyser svårigheten i att augöra om något har evrdens
eller inte. För 10-15 år sedan pratade man inom socialtjänsten mer om att arbeta efter
evidensbaserade metoder och mer i termer av att metoderna antingen var evidensbaserade
eller inte. Idag pratar man mer om evidensbaserad praktik som är ett bredare begrepp. Det
finns fortfarande inom det socbla området alltför få metoder som verkligen är tydligt
evidensbaserade vilket innebär att man i många fall snarare behöver göra bästa möjliga
bedömning utifrån det bästa tillgängliga kunskapen som finns just nu. Det finns således
självklart ingen evidens för att det skulle vara lättare eller svårare att samarbeta med vissa
kommuner än andra. Den samlade erfarenheten i förualtningen är dock när det gäller att få till
bra verksamhet genom ett samordningsförbund att det är väldigt viktigt med lokal förankring
1

Att arbeta evidensbaserat - SocialsWrelsen
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(eftersom många individer som behöver den här typen av stcd inte vill resa till annan ort) och
att insatserna kan utformas flexibelt i dizlog med respekive kommun (för att kunna möta det
individuella behovet) och som det ser ut idag gör förualtningen bedömningen att detta bäst kan
tillgodoses av samordningsförbundet Väst där parterna har mer likaftade förubättningar.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund
Alternativ 1 - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
och Vänersborg

i

Mellerud

Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

Konsekvenser:

r
.
.

Fortsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31,
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-L2-31, förbundens eget
befintliga kapital står kvar.
Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-0L-0L.

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.
. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
o Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
. Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg.
. Till stor del en gemensam arbetsmarknad.
r Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda kvinnor).
Nackdelar:

r
.
.

De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered

n

ingsg ru pp/styrelse).

Verksamhet:
9ka även foftsatt finnas verkmmhet i alla kommuner, enligt förbundschefen.
Ny verksamhetsplan för 2022 i november.

. Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
o Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
o All In (ESF-projekt)
Ekonomi:

o
.
o

Budget ca 10 miljoner.
Kostnad för Mellerud 175 tusen.
Befolkningsantal I28 L52 invånare.
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Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

.
o

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from. 2021-06-30,
Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund. Uppsägningstid i befintligt
(Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar.

Fördelar:

o

En enligt enhetschefen för AME välfungerande befintlig samverkan.

Nackdelar:

.
o

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

Verksamhet:

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

o
o
o

Budget ca 4,2 miljoner.
Kostnad för Mellerud 193 tusen.
Befolkningsantal 48 936 invånare.

Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda, Munkedal,
Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud
Mellerud beslutar att:

1.

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

2,

anta förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202L-L2-31.

Konsekvenser:

o
.

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

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

Fördelar:

.
o
.
o
o

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
Färgelanda är medlem,
Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:

.
.

Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
beredn ingsg ru pplstyrelse).
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Verksamhet:
Alla kommuner ska ha tillgång till insaBerna utifrån behov enligt förbundschefen

.

r Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar
Uddevalla.
. Rehabvägledare mobilt team (6 st).
o Socialt företagande

i

Ekonomi:

r
r
.

Budget ca I0,4 miljoner.
Kostnad för Mellerud ca 175 tusen,
Befolkningsantal 141 618 invånare.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Ämå|, Dals-Ed, Säffle, Årjäng+
Mellerud
Mellerud beslutar att:

1.

motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
n i ngsförbu ndet Trol hättan, Lil la Edet och Grästorp.

samord

2. anta

I

förslag kring att samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-IZ-31.

Konsekvenser:

.
o

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund,

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

Fördelar:

.
.
o
.

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
Bengtsfors, Dals-Ed och Åmålär medlemmar,
Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och nyanlända).

Nackdelar:

.
.

Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter
bered

n

i

ngsg

rupp/styrelse).

Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

o En väg In Bengtsfors
o FINSAM teamet Ämål
r IndividsamverkanDals-Ed
. Samverkanskontoret Säffle
o Integrerad samverkan Årjäng
Ekonomi:

o
o
o

Budget ca 5,8 miljoner.
Kostnad för Mellerud ca 180 tusen.
Befolkningsantal 61 521 invånare,
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Kad Olof Petersson
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Tanja Mattsson
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Socialchef
0530-181 49
ta nja. mattsson@ mellerud.se

Beslutet skickas

till

Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

202L-06-23

Kommunfullmäktige

sida
9

Dnr KS 202L|L4B

578

Föfrågan om samgående av samordningsförbunden Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
KommunfullmäKige besluta r att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 202I-L2-3I'
2, återremittera (minoritetsåterremiss) ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram
ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a.

Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan
inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projeK, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande mm, kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan
november 2022.

b.

Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c.

Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021'

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera pafter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek.
Avgörande för valet är även hur Samordnings-förbundet Väst arbetar med och samverkar kring
innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa
tillgänglighet för kommuninvånarna.

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 202I, 5 159, att återremittera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25

maj2021.

Beslutsunderlag

. Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
o Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
. Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 202O
r Arbetsutskottets beslut 202L-05-O4, 5 159.
. Socialförualtningens tjänsteskrivelse'
Justerandes sign

åL
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Sammanträdesdatum
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z02L-06-23

10

Kommunfullmäktige

o
o

Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 190.
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, I 134.

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

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

2.

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

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

beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-L2-3t.

2. återremittera

ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag

baserat på fakta:

a. Vilka möjliga

större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad samverkan
inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun ien framtagen verksamhetsplan
november 2022.

b.

Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c.

Redovisning sker till kommunfullmäktige i oktober 2021.

Beslutsgång

I

Ordföranden frågar först på i kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att
kommu nfullmäktige bifaller detta.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om
ärendet ska återremitteras vad gäller punkt 2. Ordföranden finner att ärendet i denna del ska
återremitteras,

Beslutet skickas till
Samordn i ngsförbu ndet Vänersborg/Mellerud

Kommunstyrelsen

Justerandes sign

&,
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Samgående av Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att
1, återremittera ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

2.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:

Att Kommunstyrelsen fattar beslut om att uppdra till Socialförualtningen att presentera en
utförlig och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till medlemskap som frnns, för
Melleruds kommuns bästa, med utgångspunkt ifrån de behov som kan defintEras och där
medlemskap i Samordningsförbund kan anses vara den bästa lösningen.
Socialdemokraternas motiv kan formuleras

:

,

Den fiänsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Kommunstyrelsen saknar den
verksamhehanalys och ekonomiska analysen som bcir ligga till grund för vår roll att kunna göra
den politiska bedömningen.

. Den föredragning som nämnden frck före beslut innehåller inte den kompletterande
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn tjänsteskrivelse. Tyvän ökade osäkerheten
än mer kring hur ett väl grundat förslag till beslut bör vara underbyggt, isället ftir ett allmänt
tyckande om Melleruds situation och ual kring Samordningsförbund i Dalsland, Väst (Uddevalla,
Bohuslän) eller att följa med vår tidigare samarbeBpartners val, där Vänersborg går till
Trollh ä tta n, Grä sto rp.

. Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklaft läge kring
allvår samverkan kring sammanläggning av ledning och styrning av två kommuners
socialft)rualtningar tillsammans med Bengtsfors, den påböry'ade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Socialdemokrater på att
ständiga omorganisationer, chefsbyten och att nya kariärer är nyckeln till att politiskt styra så
att vi äntligen kan nå en långsiktigt hållbar lösning på de sedan länge kända problemen vid
Socialförualtningen i Melleruds komm un.
Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden,

Utifrån de risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och nackdelar
ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Men av
strategiska skäl har Mellerud initierat ett ansökansförfarande kring medlemskap i
Samordningsförbundet Väst, som bedöms mer lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett
större förbund, där flera pafter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek.

ndes
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Sammanträdesdatum
2021-05-04

rbetsutskott

Beslutsunderlag
Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och

.

.
.

Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den

.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse

14 december 2020

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan
Arbetsutskottet

1, återremittera

2.

besl

E Andersson

(C), Daniel Jensen (KD) och Michael Melby (S):

utar att

ärende för en djupare analys av handlingsalternativen.

redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25 maj202L.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Beslutet skickas

till

Kommunchefen
Socialchefen
Socialförva ltni ngens verksam hetsutveckla re

ES
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Från:
Skickat
Till:
Ämne:
Bifogade

filer:

Ann Kickeus <Ann.Kickeus@trollhattan.se>
den 14 april2021 10:47
Kommunen; 'kommun@vanersborg.se'; 'kommun@grastorp.se';Trollhattans Stad
hemställan till medlemskommunerna för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp samt Vänersborg och Mellerud
Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; Protokoll
12 juni 202O.pdf; Protokollden 14 dec extra möte styrelsen.pdf;
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf

Vi har halt ett medlemsdmråd den 72 april och det lramkom att denna hemställan inte nått lram till samtliga
kommuner så jag gör ett nytt försök här.

Hej kommunerna Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp, Vänersborg och Mellerud !
Jag skickar här på uppdrag ut en hemställan till samtliga av de två förbundens medlemmar angående ert
ställningstagande om att slå samman förbunden till ett samordningsförbundsområde. Presidierna i de båda
förbunden träffas regelbundet och kan svara pä aktuella frågor eller så kan ni höra av er till mig. Vi önskar svar
senast den L juni, hoppas det gårför sig. Ärtacksam om ni kan ombesörja så att detta hamnar rätt inför beredning
av beslut i er kommun. Mer om idder om samgående kommer även tas upp vid digitalt medlemsråd den 12 april
L0.00. lnbjudan kommer till detta senare.
Tack på förhand
Samord ningsförbunden

Ann Kickeus
Förbundschef för:
Sa

mo rd ningsförbundet Troll hätta n, Lil la Edet och

G

rästorp

461 83 Trollhättan
samt:
mord ni ngsförbundet Vä nersborg/Mel lerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Sa

461.83 Trollhättan
Besöksad ress: öste rlå ng gatan 47 i Tro I I hätta n

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.samverkanvg.se
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Extra etyrelsemöte Samordningsförbundet VänersborglMellerud
den {4 december 2A2A
Dag: Måndag den 14 december 2020
Tid:15,00-18,00
Flate: Österlånggatan 47 i Trolthåttan
Näruarande fedamöter:
Linda Jansson
Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz

(vGR)
(AF)
(Vänereborge kommun)

deltar via Skype

(FK}

Ersåttare:
Joakim $jöling

(vGR)
(Melteruds kornmun)

DanielJensen

deltar via $kype
deltar via telefon

Övriga:
Ann Kickeus, förbundschef

S 103 Faetställande av

dagordning

Ordförande Linda Jansson hålsar vålkommen till d-agens möte och dagordningen som är utskickad godkänns rned tillägg till övrigt angående insateen samordnaren till arbetsintegrerade sociala företag.

$ 104 Val av jucterare
Tiil juaterare väljs Anders Paulsson, Arbetsförmedlingen
$ 105 Förogående mötesprotokoll från den 27 november 2A20
Protokollet som såntg ut med handlingarna gås igenom, elutjustaras och låggs därefter till
handlingarna.

$ {08 Viljeriktnlng camgåonde med ramordningsförbundet Trollhåttan, Lllla Edot och

Gräetorp
Mötet diskuterar viljeriktning att ingå i förbundet Trollhåttan, Lilla Edet och Grästorp. Vånersborgs kommun, Våstra Götalandsregionen, Arbeteförmedlingen och Försåkringskassan ståller sig bakom viljeriktningen. Melleruds kcmmun kommar att inkomma med protokollsanteckning,
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$ {07 Mötestider 2021 - förrlag till bsslut

"!
Styrelsemöte 2
Styrolsemöte 3
$tyrelsemöte 4
Styrelsemöte 5
Styrelsernöte

23/3 klockan 9.00

l?f4klackan 9.00
4/8 kfockan 9,00
28/9 klockan 9,00
17111 klackan 9,00

$ 10S Övrlgaträgar
Förbundschef informerar angående att beredningsgruppens tjånsteman från Melleruds kommun haft internannons ute angående en samordnare på hatvtid fdr samordning och etöd till
arbetsintegrerade sociala företag haft en internannons ute. Få har svarat och i dagslåge
finne ingen aktuell kandidat, Förfrågan har ställte till Coompanlon om de har en samordningsresura som ekuffe kunna eamordna uppdraget, Förstag finne om att Melleruds kommun gör
ett avtal om samordnartjåneten för

?Ail.

Ekonomiskt råcker de medel som aveattg till 40

o/o

tjånst. 400 tkr eom skulle råcka för eamordnare och avtaf angående tjånster från ASF Resurs. Det bllr en lite annorlunda löening men år det ok eå jobbar vi vidare på detta, Mötet
tycker att förslaget år bra och förbundschef får i uppdraga att fortsåtta planeringan,
Ordförande lnformerar angående att et presidiemöte inplaneras med de tre preeidiernå som
deltog vid medlemsrådet i Mellerud den 20 oktober.

$ {09 Näeta möta
Nåsta rnöte år ett extrainsatt styrelsemöte som håtls på Österlånggalan 47 i Trollhåttan den
2313 klockan 16.00,

$ {f 0 Mötet svslutar
Ordföranda tacka för dagens möte och mötet avslutas.

Ann Kickeus, sekreterare
J
(,v---

Anders Paulsson

Linda Jansson, ordförande

Protokollet anslås på www,samveknavq.se/Samordninseförbundet
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VånersborglMellerud

Ann Kickeus
Från:

Daniel Jensen <danieljensen@mellerud,se>

Skickat:
Tilh
Ämne:

den 14 december 2AZA
Ann Kickeus

HeJ

16:51

protokollsanteckning

Annl

Hår kommer mln protokollsanteckning,
Jag som ersättare för Melleruds kommun I styrelsen för samordnlngsförbundet Vånersborg/Mellerud vill framföra den
åsiktJag hade vld dagens möte,I första hand vllle vifå tillett halvt års avtaltlll med nuvarande admlnlstratlon, I
andra hand ville vi stå kvar i vårt förbund och inte fusionera med Trollhåttan/Lflla Edet/Grästorp i dagsläget. Vi tror
att det år nödvändigt att rationalisera ån mer och ser FyrBoDal som den naturliga arenan, Om den nu föreslagna
grupperlngen lnte anser deL som högprlorlterat att bli bårkraftigare kan Melleruds kommun komma att inte ansluta tlll
det nya förbundet, Detta får dock först beredas på gångse sätt I kommunstyrelsen och kommunfullmäktlge I
Mellerud,

Med vänlig hälsning

Daniel Jensen
Förtroendevald
Melleruds kommun

www,mellerud,se
METLERUDS

..Tffir KOMMUN

Det här mailet kommer ifrån en extern avsändare.
Om du inte år säker på vem avsåndaren år, eller om du inte väntar på en bifogad fil, så ska du
inte klicka på lankar eller bifogade fller i mailel.
Om osäkerhet finns om detta mailet är säkert eller inte, vånligen vånd dig till lT-avdelningen på
telefon 0520 - 49 7912, eller www.7912.se
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Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Morgan Andersson, Mellerud Kommun hälsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna
gång hålls på Kulturbruket i Dal I Mellerud
Deltagande år medlemsrepresentanter safit styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Säffle och Ärjäng. En kort
presentationsrunda genomförs och dagordningen presenteras

Dagordning:

-

Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
Information från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och uWeckling
Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden z0tg - verksamhet och ekonomi
Förbundcheferna presenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin
helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden
befinner sig i en ännan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i

augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof VänersborlMellerud. Lösningen blev att göra avtal med
SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades män om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid
dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner söm förts I varje förbundsområde
samt sammanfattar de analyser som genomförts.
VÄNERSBoRG/MELLERUD, SwoT
Styrelsen enades om att utgå ifrån frågeställningen - att ingå i ett större Samordningsforbund samt

ätt utgå från för vem perspektivet
Möjligheter

SVrkor
Ta del av

fler resurser, större kunskapsbank,

Bätffe kompetensutveckling

kompetensutveckling, mer muskler

Stabilare orgänisätiön

Mindre sårbart

Båttre för medborgaren

Mer resurseffektiva, starkare ekonomi

H

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

Finns erfarenheter ätt tillgå om resan

ittä en effektiv arbetsorganisation

medborgare och professionella

öppenhet i takten, vid vilja att växa
HÖt

Svagheter
Geografiska avstånd

Minskat administrativt stätligt bidråg

lnlärningsprocess kommu nikation

Deläktighetsutmaningar
Tappa det nära perspektivet

Tröghet

- för stor

beredningsgrupp /styrelse
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sÅo-rsÅ,

swor

Styrelsen i eÄo-ESÄ har utfört SWOT i flera steg då det pågår dlskussioner om utökät

samarbetelsammanslagning både med ArvlkalEda och Fyrbodal.

Möjllgheter

Styrka
Ökade resurser i relation

till framtida utveckling

med

Hållbara insatser

minskade medel. Stvrkä ätt kunna ha medelför

Hållbar utveckling

insatser och en verkstållande tjänsteperson.
Tydllghet: Organisationen blir greppbar och starkare

Starkare ma rknadsföring

med blbehållen tJånsteperson på heltid,
Säkerställande av personal

Dra lärdomar av att bibehålla länsgränser,

Mer effekt ut utitv medlen

projekt med externa medel utifrån två regioner

Nyttjånde av personal över grånserna

kan ta del av framgångsfaktorer

Kvalitd I ledning och styrning från en stark styrelse
och en tydlig förbundschefsroll
Fler insatser för individerna
Ha dubbla nätverk, "ta det bästä från grännärna"
Lika stora kommuner i ett förbund ger större styrka

Hot

Svaghrter

Geograflska ävstånd bland annat svårigheter för

Två eller flera fbc nätverk, splittrände?

ökad adm externa medel ex

ESF

- Merarbete vid

individer att resa.

ansökan externå medel, länsgränsen innebär

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort

ansökan på två olika ställen

hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring

Två regioner/två statliga org

tappas bört.

Otydlig styrning beroende på

Två regioner/två statliga org "splittrat"

styrelsesammansättningen.

ökad trrighet större förbund, längre processer? Tid

Otydlig styrnin6

ätt bygga upp "nyä" kontaktvågar, veta vilka vägar

Minskat inflytande fr mindre kommuner

man ska gå

TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄsTORP, SWOT

Stvrkon
Använda hela geografiska området

Möilsh-eter:
Större utbud och möJligheter

Personal och deltagare över kommungränser

Varä

Vara mer anonym som deltagare

Mera resurser till större satsningär

Större orgänisation "muskler" resurser kompetens
Mindre sårbarhet

gåttre för medborgaren
Lika förutsättningar för samverkan
Får tlll sig pärlor

Svacheten

l{otr

Stark organisation

iett större sammanhang

Centraliserade aktiviteter

Riskerar steg (flera) tillbaka i samverkansarbetet

Såkerställandet av inflytandet lokalt hotas

Ta ppa

r orga nisatione r I parter

Missar ett kunna stödja samverkan i det lokala

Ökad tröghet

Minskat inflytande från mindre kommuner och

kommunkollektivet
Större organisätioner blir otydligt
ölika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund
Representant från Tanum kommun och Försåkringskassan delar sina erfarenheter av samgående

mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst, Fördelar som lyftes fram var
upplevelsen av ökad kompetens, stabllare budget, ingen försämring gentemot enskild individ,
förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då AF "försvunnit". I presidiet roterar
kommunerna på posterna ordf6rande/vlce ordförande.
lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större
perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacltet för att ex söka ESF

medel.
lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och
öka förmågan och möjligheterna att samverka, Dals-Ed kommun inståmmer. lnspelet styrks åven av

Väs1e Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från
Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och uweckling
Trollhättans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa
distans till medborgarna och den enskilda individen. Risk ätt kommunerna endast får en representant
i styrelsen, Större är inte alltid bättre.
VGR tycker det är viktigt

ätt alla kommuner kommer till tals sämt ätt ha individerna i fokus, Viktigt att

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Åmåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland annat utlfrån Samordningsförbundet
Trollhättan/tilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och
starkare.
Lilla Edets kommun ståller slg frågande tlll varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det
bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte
är förbundens huvudsakliga uppgift

.

Säffle kommun upBger att de åven har samverkan på andra håll och de önskar veta hur

diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.
Arbetsförmedlingen och Försåkringskassan ståller slg positiva tili större Samordningsförbund och vill
få mer effektivä insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, gradera/värdera de olika styrkorna och
svagheterna som framkommit och väga de mot varandra,
Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTTEG och SOFVM om
samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta
diskussionerna på medlemssamrådet.
Ansvarig för nästa medlemssamråd
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Åmål kommun tar inltiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls I april 2A2l

Avslut
Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett offitag om SWÖT analyserna och sedan
återföra information till medlemsrepresentanterna,

Minnesanteckningar av
Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare:
M e d I e m srep re se ntd nte r

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Julia Fårjhage

Lilla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Annelie Guilotte

Vänersborgs kommun

Martin Carling

Dals-Eds kommun

Dag Rogne

Säffle kommun

Lotta Robertsson Haren

Åmåls kommun

MirzalCelhasic

AF Värmland

Silvija Mehrstam

Arbetsförmedlingen

Maria Nilsson
Arne Rydbäck

Västra Göta landsregionen

digitalt

Försäkringskassa n

Styrelse Trollhöttdn. Lilla Edet ach Grästorp

Hanson
Sofia Lantz
Monica

Margareta

Fredriksson

Paulsson
Thomas Johansson
Zara Blidevik
Linda Biltmark
Anders

Styrelse

Vö n e r sbarg/M e I le ru

Nyberg
DanielJensen
Joakim Sjöling
Linda Jansson
Sofia Lantz
Anna Andersson
Anders Paulsson
Dan

Trollhättans Stad
flera förbund

Försäkringskassan
Västra 6ötalandsregionen

Arbetsförm€dlingen

flera förbund

Gråstorps kommun

digitalt

Lilla Edets kommun
Försåkringskassan

d
Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
VGR
VGR

Försäkringskassan

flera förbund

Försäkringskassan

flera förbund

Arbetsförmedllngen

flera förbund
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Styrelsen eÅafSÅ

Anita Karlsson
Kenneth Gustavsson

Dals Eds kommun

Jerry Saxln

Åmåls kommun

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Anna Andersson

Försäkrlngskassan

flera förbund

Sdmt
Roger Wallentlne

Tanums kommun

Elisabeth Rahmberg

Västra Götalandsreglonen

Martin Jansson

verksa m hetsutveckla re

Helene Olsson

förbundschef

Ann Klckeus

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOI(OLL FRÄN EXTTA iNSAtt STYRELSEMöTE SAMORDNINGSFöREUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OGH GRÄSTORP 2020.06.{2

Tid:

8.30-9.30
Platg: $tadshusot i Troflhåttans Stad

Näruarande vid styrelsemötet:
Tj ä nstgö ra nde I eda m

Monica Hanson
Sofia Lantz
Alrnasa ldrizovic

öter
Trollhåttans Stad
Försåkringskaasan
Arbetsförmedlingen

deltar via $kype

Gråstorps kommun
Lilla Edets kommun

deltar via $kype
deltar via Skype

Ersättare
Thornas Johansson
Zara Blidevik

övrtga
Ann Kickeus

f örbu

nd

schef/se kreterare

$ 33 Fastställande av dagordnlng
Ordförande hålsar välkommen till ett extrainsatt möte och dagordnlngen godkänns. Margareta Fredriksson och Andera Paulsson har under morgonen meddelat förhinder. Båda har
meddelat att man positivt etåller sig bakom förslaget i de handlingär som gått ut inför mötet.
$ 34 Val avfusterare

Tilljueterare för dagens protokoll våljs Sofia Lantz, Försåkringskassan
S 3ö Föregående

möteeprotokollfrån den 17 mars 2020

Protokollet från fdregående möte gås igenom och låggs dårefter till handlingarna,
$ 36 Förfråga angående köp av admlnlstrativa tJänsler lnkommcn från $amordningsförbundet Vånersborg och Mellerud
Samordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 rnaj angående frågan om mojlighet att köpa
administrativa tjänsier för förbundsledning under resterande året 2020. Anledning år att deras förbundschef slutar sin tjänst och förbundet står utan förbundschef från den 17 augusti,
Vidare har ordförsnde och förbundschef haft ett möte den 29 maj och presidiet ett möte
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den I juni, Förbundschef och förbundets ekonom har åvan fått ta ståltning till att utöver på.
gående arbetsuppgifrer adminrstrera ytterligare ett till samordningsförbund,
Efter presidiediskussloner änser presidiat att det inte år möjligt att kortsiktigt låna ut kanstipersonaleom efierfrågas. Frårnst eee att det blir an ökad arbetsbelastning rned till exernpel
två redovieningssysfem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmöten och uppföljningar av verksamhet i två förbudsornråden. Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som afferfrågas diel<uteras att det bör tillsåttas ny resurs i form av processledarelutvecklingsledare som arbetar med insatserna i båda förbundene områden. Presidiet
slutsats år att om att tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas orn på långre
eikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fallatt medfemmarna av förbunden kommer överens om detta,
Risker som see för det egna förhundet år att det btir knappt om personella resurser för en
tid, att pågående gamverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbetet kan komma att påverkas, Det blir också dubbelarbete av mycket.
Styrelsen för Samsrdningeförbundet Trotlhåttan, Lilla Edet oeh Gråstorp beslutar;
att etålla eig positiva till att avsåtta en halvtidsresurs, fråmst förbundschef och
ekonom, för den administrativa sköteeln av Samordningsförbundet Vänersborg
och Mellerud. ,{rbetet leds och utgår från kansliet i Trollhättan
att om ett avtal uppråtts så ska även en heltidstjänst som procossledare/utvecklfngsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast
att om ett avtaltecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

g 37 Övriga frågor
För dagen inga övriga frågor,

$ 38 Näata möte den 24 eeptember
Nåsta möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då åven beredningsgruppen
delta för att bl,a, diskutera kommande verl<samhetsårs aktivileter, lnbjuden år åven dataskyddsombudet K[as Nilsson samt f6rbundets genusspecialist Rebecka Gardendehl.
$ 39 Mötet avslutas
Ordförande teckar för dagenr möte och alla önskar varandra en fin sommar. Mötet avlutas

Kickeus,

Jueteras

16

t
Monica Hanson

Protokollfinns

04-

nde
www,softleq,se samt www. samverkanvq. se
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Trollhättan mars 2021

Hemställan

till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfottning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet VänersborglMelleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av
de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigore stöllningstagande och aktuella forum för dialoger:
20L6 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvärderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötet 2017 framfördes från medlemmarna att de såg det positivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt

samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det gemensamt ESF projektet ALL-IN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet gÅOfSÅ deltagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.
Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT
analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse.
Fördelar som

'/
/
/
,/
'/

ses

med ett gemensamt förbund ör till exempel:

Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sår-

bart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl
som de professionella
En stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar

för samverkan

Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samar-

betsarenor
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Nackdelar sam ses med ett gemensamt förbund ör t.ex.:

,/
,/
,/
/
,/

Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

flera steg tillbaka
Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat

inflytande
Ökad tröghet
De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt
Efter det att förbundschefen iVänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så
delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet VänersborglMellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta
för tiden den l juli 2020 och fram tilt och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt
kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att
kommunområdena Vänersbörg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå
i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 iuni 202O.
Styrelsen för Samordningsförbundet VänersborglMellerud har vid styrelsemöte den 14 december 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den L januari2A22.
Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står för vardera 23 Yovardera av medlemsbidraget

samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del
utgår från invånarantal per kommun.

Förutsöttningar för att gå vidsre i sammonslogningsprocess:

till samgående och
sä kommer underlag för beslut

I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva

till att bilda ett nytt förbund från och med den l januari

2O22

i fråga om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om

50

verksamhetens inriktning och budget från och med den

l

januari 2A22 atl översändas för be-

slut i respektive region och kommuners fullmåktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Svar angående ställningstagande

till denna hemställan önskas senast den l juni 202L. Beslu-

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

För presidierna

Monica Hansson

Trollhättans Stad

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Jansson

Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Bilapor till hemställan

juni 2020, $ 36 delad förbundsadministration för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021

Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den

2

Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den,14 december 2020,
ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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MEttERUDS KOMMUN
Ko m m u nstyrelseförva ltn

FöREDRAGNINGSLISTA
i

n

gen

2021-09- 15

ARENDE 4

Dnr KS 202L/259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmä ktige beslutar att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett

år från det att inträdet i ny

organisation skett.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Däför föreslås ansökan om medlemskap
Samordningsförbundet Väst,

i

Socialnämnden beslutade den 27 april2021, $ 56, att föreslå kommunfullmäKige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 202L, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1, Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm, kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds

kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.

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

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, S 56.
. Kommunfullmäktiges beslut 202l-06-23, 9 79.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse/utredning
r Arbetsutskottets beslut 202L-09-07, 5 275.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 203,
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SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

sida
28

Dnr KS 202t1259

5 2O3

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1. ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

2. genomföra en djupare utredning av medlemskapet ett år från det att inträdet i ny
organisation skett.

Reseruationer
Michael Melby (S), Marianne Sand-Wallin (S), Thomas Hagman (S), Ulf Rexefjord (SD)
och Liselott Hassel (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
Airendet om att Mellerud skulle gå vidare med samordningsftirbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter siq för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsförbund bli en stark part till hjälp för våra
inuånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt korta
rader uttrycka att det är svårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.

Att auslå detta efter en återemiss som skulle utreda på djupare sätt och där sluBaBerna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte uad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsförbundet Väst.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större forbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek, Därför föreslås ansökan om medlemskap

i

Samord n ingsförbu ndet Väst,

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

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni202L, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

fr

Utdragsbestyrkande

Justerandes si
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SAM MANTNÄOESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

2. Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verkamhetsplan
3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan

sida
29

beslutad

samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

o Socialförualtningens tjänsteskrivelse
. Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 56.
o Kommunfullmäktiges beslut 202L-06-23, 9 79.
. Kommunstyrelseförua ltn ngens tjä nsteskrivelse/utredn
. Arbetsutskottets beslut 202L-09-07, g 275.
i

Förslag

till beslut

ing.

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.

Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen bifaller
arbetsutskottets förslag.

'äz

Utdragsbestyrkande

sign
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-09-07

g27s

sida
5

Dnr KS 20211259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst.

Reseruationer
Michael Melby (S) och Ulf Rexefjord (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Protokollsanteckning
Michael Melby (S) lämnar följande anteckning till protokollet
Airendet om att Mellerud skulle gå vrdare med mmordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
genom samgående med Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ter sig för oss Socialdemokrater
helt naturligt, vi skulle i detta nya samordningsftirbund bli en stark part till hjälp för våra
inuånare.
Den djupare utredningen som dessutom har allt i övrigt att önska, några pliktskyldigt kofta
rader uttrycka att det är suårt att utreda kommande fördelar respektive nackdelar med något av
förslagen.

Att auslå detta efter en återremiss som skulle utreda på djupare sätt och där slutsatserna tydligt
visar att vi vet vad vi har men inte vad vi skulle kunna få genom att som förualtningen pekar ut
riktningen mot samordningsförbundet Väst

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund. Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Dädör föreslås ansökan om medlemskap
Samordningsförbundet Väst.

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202l, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni 2021, $ 79, att återremittera (minoritetsåterremiss)
ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst,

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3.

Vilka
sa

nsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett beslut att stå utan
nsförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns

räkn
Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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a

Sammanträdesdatum
202L-09-07

rbetsutskott

sida
6

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

Beslutsunderlag

. Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
r Socialnämndens beslut 202L-04-27, 5 56.
o Kommunfullmäktiges beslut 202L-06-23, 5 79.
o Kom m nstyrelseförva ltn gens tjä nstes krivelse/ utred
u

i

n

n

i

ng

Förslag till. beslut på sammanträdet
Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att ansöka om medlemskap
i Samordningsförbundet Väst.
Michael Melby (S) och Ulf Rexefiord (SD): Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun
ansöker om att gå vidare ihop med Vänersborg till Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp.
Michael Melby (S): Kommunfullmäktige beslutar att genomföra en djupare utredning av
medlemskapet ett år från det att inträdet i ny organisation skett'

Beslutsgång

I

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att arbetsutskottet bifaller ordförandens
m.fl. förslag.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på Michael Melbys tilläggsförslag och finner att arbetsutskottet
bifaller detta.

Justerandes
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Utdragsbestyrka nde

A

Jl

.htl

t

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Ko m m u

KOMMUN

Datum
2021-08-27

nstyrelseförva ltn

i

n

gen

Diarienummer

Sida

202t/t49

1 (B)

KS

Kommunfullmäktige

Samgående av samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt Vänersborg/ Mellerud
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstå från att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp och i stället ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Väst

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds har hemställt till sina medlemmar att ta
ställning till samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

I kommunfullmäktige den 23 juni 202L, $ 78, fattades

beslut om att upplösa

samordningsförbundet Vänersborg- Mellerud,
Förvaltningen har analyserat de olika handlingsalternativen och förualtningens bedömning är att
alternativen väger relativt jämt men att fördelarna med ett medlemskap i samordningsförbundet
Väst överväger. Samordningsförbundet Väst bedöms mest lämpligt utifrån att Mellerud då får
medlemskap i ett större förbund med Fyrbodaltillhörighet där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är även hur Samordningsförbundet Väst arbetar idag med innehåll och utbud av insatser samt organisering genom
mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för kommuninvånarna.
Vid återremiss från kommunfullmäktige den 23 juni202L, $ 78, framkom ett antal punkter
där föfidliga nden önskas.

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

a. Vilka möjliga störe samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknaQ ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socrält företagande mm.
kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhebplan november 2022.
Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun att
komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil,

b.

Orust och Strömstad kommuner än det är ftir Melleruds kommun att komma överens med
Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Förvaltningen har i den mån det varit möjligt kompletterat underlaget utifrån detta.

Beslutsunderlag

.
.

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 2021
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oKober 2020

Postadress

Besöksadress

Telefon

Melleruds kommun
Kom mu nstyrelseförvaltni
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

wwrry.mellerud.se

212000-1488
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KOMMUN

Diarienummer
Datum
2021-08-27 KS202rll49

.

Sida

2 (B)

Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den 14 december

2020

Beskrivning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta ställning till
samt fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten i
de båda styrelsernas förslag är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses. Tidsplan för det nya
förbundets formella start föreslås till den 1 januari 2022.
Efter det att förbundschefen för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud lämnat sin
tjänst sommaren 2020 delas förbundsadministrationen genom avtal med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Avtalet sträcker sig för tiden den 1 juli 2020 och fram till
och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom, vilka utgår ifrån ett gemensamt kansli som sedan tidigare finns i
Trollhättan. Förbundadministrationen har gjort gällande att nuvarande ordning där förbundschef
delas inte kommer att förlängas utan istället valt att hemställa till medlemmarna att ta ställning
till upplösning av samordningsförbundet Mellerud-Vänersborg och att ta ställning till samgående
i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Det bör understrykas att detta
således inte är ett val socialförvaltningen i Mellerud gjort utan ett faktum man ställts inför. Hade
Mellerud valt att lämna samordningsförbundet för att överuägande tydliga skäl fanns för att ett
annat samordningsförbund bättre skulle komma Mellerudborna till gagn hade läget varit
annorlunda. Så är alltså inte fallet vilket kan vara viktigt att tydliggöra eftersom det påverkar
hur starkt vägande de olika skälen är för att gå in i samordningsförbundet Väst eller
samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, Argumenten för att välja det ena
eller andra alternativet av dessa Wå väger relativt jämnt. Det är framförallt erfarenhet i
organisationen och tillgång till flexibilitet och lokal utformning som förvaltningen anser väger
tyngre för medlemskap i samordningsförbundet väst.

Möjl i ga sa mverka nytor, ökade kompetensom råden, sa mverka n i nom
skola / utbi ldni ng, a rbetsmarknad, ESF projekt, rehabi I iteri ng, hälsostöd, socialt
företagande i nom ra men för respektive sa mord ni ngsförbund

I

återremissen från KF 5 78 och 79 202 framgär att förtydligande önskas kring vilka mer
specifika olika områden och/eller insatser som kan förväntas fås i respektive förbund,

Nedan finns de insatser som i nuläget ges av samordningsförbundet Väst och
samordningsförbundet Trollhättan, lilla Edet och Grästorp. Detta är även sedan tidigare listat
den fördjupande analysen av handlingsalternativen längre fram i dokumentet,
Sa

mord

n

i

ngsförbu ndet Trol lhätta n,

Li

lla Edet och

G

rästorp

i

:

o All In (EsF-projekt)Vänder

sig till utrikesfödda, främst kvinnor, som står långt från
arbetsmarknaden och som är i behov av stöd för att komma vidare mot arbete och

självförsörjning.

.

Friska vindar 2.0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan. Vänder sig till kvinnor och
män i förvärvsaktiv ålder som har behov av rehabilitering inför övergång till arbete, studier
eller andra arbetsförberedande insatser
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Datum
202L-08-27

i

n

gen

Diarienummer

Sida

KS202UL4B

3 (B)

Samordningsförbu ndet Väst:

o

o

lJtredning Arbetsförmågeutredningar via mobilt team en väg in med arbetsterapeut,
arbetsprövningar i Uddevalla. Utredningsenheten arbetar med att utreda en individs
möjligheter och förutsättningar till arbete eller studier och bygger på aktiviteter och
arbetsliknande situationer, Här tas exempelvis hänsyn till eventuella fysiska och psykiska
problem, utbildning, bakgrund och egna intresseområden,
Rehabvägledare mobilt team (6 st). Rehabvägledaren fungerar som individuellt stöd för
personen och arbetar med kartläggande, motiverande och vägledande samtal.
Rehabvägledaren kan söka arbetsträningsplats, följa med på studiebesök, hjälpa till med
kontakter med myndigheter, vården, arbetsgivare med mera. De arbetar lokalt i förbundets
samtliga kommuner

Insatserna kan till delar sökas direkt av den enskilde själv eller via socialtjänsten som ett led i
kompetenshöjning i syfte att möjliggöra egen försörjning till exempel. De insatser ett
samordningsförbund ger uWecklas och omformas hela tiden i dialog med ingående parter, Det
är en del i styrkan i ett samordningsförbund och det gör att samverkansklimatet och
samordningsförbundets möjlighet till flexibel utformning av insatser är viktigt, Detta gör också
att det inte på förhand går att säga mer exakt vilka möjligheter, insatser och tänkbara projekt
som kan tänkas erbjudas i framtiden av respektive förbund, Detta är avhängigt medel från
Staten, EU och andra överenskommelser som ännu ej är kända.

Tidsplan för förbundsordning och ekonomi
Vid ansökan om medlemskap i ett samordningsförbund måste detta godtas av övriga parter och
förbundsordningen uppdateras utifrån de nya förhållandena. Det är oftast svårt att ange en
exakt tidsplan för hur lång tid detta kan ta. Förvaltningen har vid kontakt med samordningsförbundet Väst fått löfte om att förbundet kommer behandla ansökan skyndsamt men någon
exakt tidsram är inte möjlig att ge.
Budget för samordningsförbundet Väst fastställs av förbundsstyrelsen senast 30 november
föregående år vilket således ger en viss tidspress inför eventuell ansökan om medlemskap
till l januari 2022.

Konsekvenser på individnivå om Mellerud står utan samordningsförbund
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att individen ska få sina behov tillgodosedda detta
förändras inte på något sätt om vi står utan samordningsförbund. Anledningen till att de flesta
kommuner väljer att arbeta tillsammans i samordningsförbund är att man kan tillsammans kan
få ut mer för de medel man skjuter in i form av bättre utformade och anpassade insatser och
således ett bredare utbud. I en övergångsperiod skulle det kunna bli så att fler insatser behöver
köpas om de ej finns att tillgå via samordningsförbund vilket skulle kunna medföra en något
högre tröskel för den enskilde om bedömningen görs att insatsen kan vänta eller att behovet
kan tillgodoses på annat sätt. Den typen av bedömningar görs dock dagligen inom
socialtjänsten.
Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och
att alternativen väger relativt jämt. Utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund,
där flera parter har liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Avgörande för valet är
även hur Samordningsförbundet Väst arbetar med och samverkar kring innehåll och utbud av
insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerställa tillgänglighet för
kommuninvånarna,
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Evidensbaserad prakti k
Den evidensbaserade modellen

Personens

situatlon somt
kontextuellq
omstöndigheter
Professionell
expertts
Personens

Bösto tillgöngligo
ku nsko p

erfqrenhet och
önskemål

'A

tt a rbeta evide n s ba se ra t

Evidensbaserad praktik innebär att den professionelle väger samman sin expeftis med bästa
tillgängliga kunskap, den enskildes situation, effarenheter och önskemål vid beslut om insatser.
Evidensbaserad praktik innebär en medveten och systematisk användning av flera
kunskapskällor för beslut om insatser:

.
.
.

den bästa tillgängliga kunskapen
den professionelles expertis

berörda personens situation erfarenhet och önskemå|.

Hur informationen från de olika kunskapskällorna vägs samman bestäms av det nationella och
lokala sammanhanget, till exempel vilken tillgång som finns vad gäller lagstiftning på området,
riktlinjer och sammanställning av lokal kunskap".l
Ovanstående citat från Socialstyrelsen belyser svårigheten i aff avgöra om något har evidens
eller inte. För 10-15 år sedan pratade man inom socialfi'änsten mer om att arbeta efter
evtdensbaserade metoder och mer i termer av att metoderna antingen var evidensbaserade
eller inte. Idag pratar man mer om evidensbaserad praktik som är ett bredare begrepp. Det
finns fortfarande inom det sociala området alltför få metoder som verkligen är tydligt
evidensbaserade vilket innebär att man i många fall snarare behöver göra bästa möjliga
bedömning utifrån det bästa tillgängliga kunskapen som finns just nu. Det finns således
självklart ingen evidens för att det skulle vara lättare eller svårare att samarbeta med vissa
kommuner än andra. Den samlade effarenheten i förualtningen är dock när det gäller att få till
bra verksamhet genom ett samordningsförbund att det är väldigt viktigt med lokal förankring
1

Att arbeta evidensbaserat - Socialstyrelsen
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(eftercom många individer som behöver den här typen av stöd inte vill resa till annan ort) och
att insatserna kan utformas flexibelt i dialog med respektive kommun (för att kunna möta det
individuella behoveQ och som det ser ut idag gör förualtningen bedömningen att detta bäst kan
tillgodoses av samordningsförbundet Väst där parterna har mer likaftade ft)rutsättningar.

Fördjupad analys av handlingsalternativen kring val av
samordningsförbund
Alternativ 1 - Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp + Mellerud
och Vänersborg
Mellerud beslutar att ställa sig bakom förslaget kring ett samgående med samordningsförbundet
Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp,

Konsekvenser:

. Fortsatt gemensamt kansli fram tom. 2021-12-31.
. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-12-3L, förbundens eget
befintliga kapital står kvar.
o Mellerud går in i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp 2022-0I-0t.
Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet.
. Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor.
o Finns mycket befintlig samverkan inom skola/utbildning.
. Lång erfarenhet av samverkan med Vänersborg,
. Till stor del en gemensam arbetsmarknad.
. Upparbetad samverkan inom ESF projekt All-In (för främst utrikesfödda kvinnor).
Nackdelar:

o
.
.

De mindre kommunerna riskerar få mindre inflytande.
Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
beredningsgru pp/styrelse).

Verksamhet:
Ska även fortsatt finnas verksamhet i alla kommuner, enligt förbundschefen.

Ny verksamheBplan för 2022 i november.

r
.
r

Rehabvägledare i Lilla Edet och Grästorp
Friska vindar 2,0 (arbetsförberedande rehabilitering) i Trollhättan
All In (ESF-projekt)

Ekonomi:

o
o
o

Budget ca 10 miljoner.
Kostnad för Mellerud 175 tusen.
Befolkningsantal LzB L52 invånare.
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Alternativ 2 - Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Mellerud beslutar att motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud och samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Konsekvenser:

.
o

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud står utan förbundskansli from. 2021-06-30.
Kan ej ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund. Uppsägningstid i befintligt
(Vänersborg/Mellerud) är 3 år enligt stadgar,

Fördelar:

.

En enligt enhetschefen för AME välfungerande befintlig samverkan.

Nackdelar:

.
.

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

Verksamhet:

r
.
.
o

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

Ekonomi:

.
.
o

Budget ca 4,2 miljoner.
Kostnad för Mellerud 193 tusen.
Befolkningsantal 48 936 invånare,

Alternativ 3 - Samordningsförbundet väst (Uddevalla, Färgelanda, Munkedal,
Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad) + Mellerud
Mellerud beslutar att:

1.

motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud och
samordn i ngsförbu ndet Troll hätta n, Lil la Edet och G rästorp.

2. anta förslag kring att

samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2021-I2-3L.

Konsekvenser:

o
r

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.

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

Fördelar:

r
.
.
r
.

Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
Starkare ekonomiska förutsättningar möjliggör större samverkansytor
Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
Färgelanda är medlem.
Mer trolig arena kring framtida vårdsamverkan.

Nackdelar:

.
.

Sammantaget minskar statliga medlemsbidraget som medges för de administrativa
uppgifterna.
Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter att komma överens (stor
bered

n

ingsg ru pp/styrelse).
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Verksamhet:
Alla kommuner ska ha tillgång till insa9erna utifrån behov enligt förbundschefen

.

. Arbetsförmågeutredningar mobilt team en väg in med arbetsterapeut, arbetsprövningar
Uddevalla.
o Rehabvägledare mobilt team (6 st).
. Socialt företagande

i

Ekonomi:

o
o
o

Budget ca LO,4 miljoner.
Kostnad för Mellerud ca 175 tusen,
Befolkningsantal 141 618 invånare.

Alternativ 4 - Samordningsförbundet för Bengtsfors, Ämå|, Dals-Ed, Säffle, Ärjäng+
Mellerud
Mellerud beslutar att:

1. motsäga sig ett samgående mellan samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
sa mord ni ngsförbu

ndet Trol hättan,
I

Lil

och

la Edet och Grästorp.

2. anta förslag kring att samordningsförbundet

Vänersborg/Mellerud upplöses 202t-12-3I.

Konsekvenser:

o
.

Kan ansöka om medlemskap i annat samordningsförbund.
Riskerar stå utan medlemskap i samordningsförbund 2022-01-0I

Fördelar:

. Större förbund ger ökad effektivitet, ökad kompetens och mindre sårbarhet
. Flera liknande kommuner i storlek och förutsättningar.
o Bengtsfors, Dals-Ed och Ämål är medlemmar.
o Befintlig samverkan inom liknande arenor exempelvis DUA (unga och nyanlända).
Nackdelar:

.
r

Fler aktörer kan riskera en ökad tröghet och svårigheter
bered

n

i

ngsg ru pp/styrelse),

Olika län och arbetsmarknadsområden.

Verksamhet:

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

o
.
o

Budget ca 5,8 miljoner,
Kostnad för Mellerud ca 180 tusen,
Befolkningsantal 6L 52I invånare.
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ta nja. mattsson@ mel lerud. se

Beslutet skickas

till

Förbundschef Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud
Socialnämnden

64

SAM MANTRADESPROTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

g7s

Sammanträdesdatum

sida

202t-o6-23

11

Dnr KS 202L1259

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Kommunfullmäktiges beslut
ä rendet till
kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag baserat på fakta

Kommu nfu llmä ktige besl uta r att återremittera (m inoritetsåterrem iss)

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, uWecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projekt rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm. kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verksamhetsplan beslutad.

3. Vilka konsekvenser för individer i Melleruds kommun får ett

beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns
räkning,

4.

Redovisning sker till KF oktober 2021.

Sammanfattning av ärendet
Melleruds kommun ingår idag, tillsammans med Vänersborgs kommun, i ett gemensamt
samordningsförbund, Vänersborgs kommun avser nu ansöka om medlemskap i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp. Detta aktualiserar fråga kring
vilket samordningsförbund Melleruds kommun ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda,
Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedömningen är att det finns fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera pafter har
liknande förutsättningar och är av liknande storlek. Därför föreslås ansökan om medlemskap
Samord n i ngsförbu ndet Väst.

i

Socialnämnden beslutade den 27 april202L, $ 56, att föreslå kommunfullmäktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och gav socialchefen i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse med en fördjupad qnalys.

Beslutsunderlag

o Socialförvaltningens tjänsteskrivelse
o Socialnämndens beslut 2021-04-27, g 56.
. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 202L-06-08, 5 191.
. Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, S 135.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Roland Björndahl (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag enligt följande:
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att ansöka om medlemskap
Sa

mord

n

i

i

ngsförbu ndet Väst,

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

Sammanträdesdatum

sida

202L-06-23

t2

1. Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan inom
skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF projeK, rehabilitering, hälsostöd, socialt företagande
mm, kan finnas för Melleruds kommun inom ramen för Samordningsförbundet Väst.

2.

Vilken är tidplanen och ekonomin för att få förbundsordning och verkamhetsplan beslutad,
kommun får ett beslut att stå utan
samverkansförbund under löptiden till nytt förbund är i full drift för Melleruds kommuns

3, Vilka konsekvenser för individer i Melleruds
räkning.

4.

Redovisning sker till KF oktober 202L.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagenssammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska återremitteras.

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
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2021-04-27

Socialnåmnden

6

Dnr SN 2A?Jlt00

s56

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
och ge socialchef i uppdrag att tillse $änsteskrivelse med en fördjupad analys.

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

Protokollsanteckning
Olof Sand (S) lämnar följande anteckning till protokollet:
Den Socialdemokratiska gruppen i Socialnämnden i Mellerud lämnar vår till föreliggande förslag
till beslut; "Socmlnämnden föreslår fullmäktige att ansöRa om medlemskap
Samordningsförbundet Väst'i Vi lämnar vår reseruation titl förmån för eget föslag enhgt

i

följande;

t

Aff Saclalnämnden fattar beslut om att uppdra titl Soctälfrinaltnfngen att presentera en
utförllg och sakligt grundad analys kring de olika alternativ till mdlemskap som finns, för
l4ellerads kommuns bäsb, med utgångspunk ifrån de behov som kan defrnieras och där
medlemskap i Samordningsftirbund kan anses uara den bästa lösningen.

Socia ldemokrafernas motiv ka n form uleras :

t
t

Den $änsteskrivelse som presenterats inför förslag till beslut i Suialniimnden saknar den
verkamhe&analys och ekonomiska analysen som btir ligga till grund för vår roll att kunna
göra den polltska bedomnlngen.
Den friredmgning som nämnden frck före beslut innehåller inte den kompleftemnde
genomgång som hade kunnat kompensera en tunn fiänsteskrivelse. Tyvärr ökade
osäkerheten än mer kring hur ett väl grundat förclag till beslut bör vara underbyggt, istället
f(ir ett allmänt tyckande om Melleruds situation ach val krmg Samardningsftirbund
Dalsland, Väst (lJddevalla, Bohuslän) eller att följa med vär tÅdigare samarbetspartnerc val,
där Vänershorg går till Trollhättan, Grästorp.

i

.

Rent allmänt anser vi Socialdemokrater i Mellerud att det råder ett mycket oklart läge kring
all uår samverkan kring sammanbiggnng av ledning och styrning av tvä kommunerc
socialfci:altningar tillsammans med Beng5fon den påbö$ade processen kring 4 D och nu
även omorganisation av Samordningsförbund. Rent allmänt tror inte vi Soctildemokrater på
att stiindiga omorganlationer, chefsbyten och nya karärer är nyckeln trll att politfskt styra
så att vi äntfiqen kan nå en fångsikt@ hållbar lösning på de sedan länge kända problemen
vid Socialfurualtningen i Melleruds kommun,

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg avser nu
ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

Vilket aKualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud ska tillhöra. Kommunerna
Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad bildar
tillsammans med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Våstra Götalandsregionen
Samordningsförbundet Väst.
Utdragsbestyrkande
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOCSPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Socialnämnden

sida

2427-44-27

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

7

i

Samordningsförbundet Våst.

Beslutsunderlag

r

Tjänsteskrivelse 202I-04-L6

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Daniel Jensen (KD): Socialnämnden föreslår fullmåktige att ansöka om
medlemskap i Samordningsförbundet Väst och ge socialchef i uppdrag att tillse tjänsteskrivelse
med en fördjupad analys.
Olof Sand (S): Socialnämnden beslutar att återremiftera ärendet och ge socialchefen i uppdrag
att tillse $änsteskrivelse med en fdrdjupad analys.

Beslutsomgång 1
Ordföranden frågar på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet ska
återremitteras. Ordföranden finner att ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar på egna förslaget och finner att socialnämnden bifaller detta.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Socialchef

jIff""'...j{
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(2)

Socialnämnden

Ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Väst
Förslag

till beslut

Socialnämnden föreslår fullmäktige att ansöka om medlemskap
Samordni ngsförbu ndet Väst.

i

Sammanfattning av ärendet
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammgns med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst.
Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek, Därav föreslås ansökan om medlemskap
i Samordni ngsförbu ndet Väst.

Beslutsunderlag

o

Tjänsteskrivelse Z02L-04-L6

Beskrivning av ärendet
Samordningsförbundens uppgift är att verka för att medborgare ska få
samordnade rehabiliteringsinsatser som ger dem möjlighet att försörja sig själva.
Samordningsförbunden finansieras med medel från staten, kommuner och
landsting enligt Lag (2003:1210) om finansiell samordning av
rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbunden stödjer också aktivt aktiviteter som
syftar till att få samarbetet mellan parterna (Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region) fungera mer effektivt.
Mellerud och Vänersborg ingår i ett gemensamt samordningsförbund. Vänersborg
avser nu ansöka om medlemskap i samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp. Vilket aktualiserar fråga kring vilket samordningsförbund Mellerud
ska tillhöra. Kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs, Tanum,
Lysekil, Orust och Strömstad bildar tillsammans med Arbetsförmedlingen,
Försäkringskassan och Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Väst. Ett
annat alternativ är samordningsförbundet för Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed, Säffle och
Årjäng där är även landstinget i Värmland en part.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Socialförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

E-post
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Socialförvaltningen

KOMMUN

Datum
2021->x-xx

Diarienummer
SN 2020/>c<x

Samordningsförbundet Väst bedöms av strategiska skäl vara mest lämpligt.
Bedöms finnas fördelar att tillhöra ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek, Även Dals-Ed och Bengtsfors utreder en
övergång till samord ningsförbundet Väst.

Mikael Nilsson
VerksamhetsuWecklare
079-0626503
mikael. nilsson@mellerud.se

Tanja Mattsson
Socialchef

Beslutet skickas

till

Kommunstyrelsen
Socialchef
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FOREDRAGNINGSLISTA
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Dnr KS 202L1457

ng för Samordn i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mel Ierud godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning
Förbu ndsord

n

i

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

KommunfullmäKige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Likvrdation och upplösning, i de båda förbundens nuvarande

förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan öveförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som lorarstår
från verksamhets-året 202 1.

2. medlemmarna för

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund

upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202I. Styrelsen svarar för
likvidationen, När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin

förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriKning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varit ute för beslut hos varje medlem, Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
aft Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgående i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrån den

I

januari2022.

Vad gäller de tillgångarna iform av kvaruarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Sridra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ L6 - Lifuidatbn och upplösning'
De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

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

"I det fallet att Samordningsförbundet

ombildas eller slås samman med annat Samordnings-

förbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kapttalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte fö[Er med i övergången så återbetalas
fua ruara nde a ndel av in beta lt medlemsbidrag till mdlem ma rna'i
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit

till Samordningsförbunden senast den

26 oktober 2021.

Beslutsunderlag

o Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
. Besluten från medlemmarna angående hemstiillan om viljeriktning om samgående,
juni 2021
o Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den
L januari 2022
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FöREDRAGNINGSTISTA

MELLERUDS KOMMUN
Kom m
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2021-09-15

nstyrelseförva ltn i ngen

. Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari 2011. Gäller ändring av $ 16
. Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010,
Gäller ändring av $ 16
. Tidigare hemställan om viljeinriktning
o Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
o Arbetsutskottets beslut 202L-09-07,5 286.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 9204.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

sida
30

Dnr KS 2021/457

s 204

ing för Samord n ingsförbu ndet Vä nersborg/ Mel lerud godkännande av ändring avseende likvidation och upplösning
Förbundsord

n

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1.

godkänna ändring av $ 16, Likvidation och uppkisning, ide båda förbundens nuvarande
förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.

2.

medlemmarna för SamordningsförbundetVänersborg/Mellerud beslutaratt detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202L. Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriKning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varlt ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ståillt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
aft Samordningsförbundet Vänercborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgående i ftmordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrån den
I januari 2022.
Vad gäller de tillgångarna i form av kvaruarande eget kapital per den l januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Scidra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvaruarande eget kapitaltill Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen, För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ t6 - Lifuidation och uppkisning.
De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

samt Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud skrivs alltså om med tillägget i $ 16:
ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya
förbundet Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
fua ruarande a ndel av inbeta lt medlemsbidrag till medlem ma rna ".

"I det fallet att Samordningsförbundet

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

Beslutsunderlag

r Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
o Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,
juni 2021
o Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den
L januari 2022
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

.
.
o

.
.

sida

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari 2011. Gäller ändring av $ 16
Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010.
Gäller ändring av $ 16
Tidigare hemställan om viljeinriktning
Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
Arbetsutskottets beslut 202L-09-07,5 286.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Lifuidation och upplösning, ide båda förbundens nuvarande
förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår

från verksamhets-året 202 1.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
likvideras.
Dess sista dag är den 31 december 202L. Styrelsen svarar för
och
upplöses
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förualtning och därefter kan forbundet likvideras.

2. medlemmarna för

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

sl
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Sammanträdesdatum
2021-09-07

rbetsutskott

286
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Dnr KS 202U457

ng för Samordn i ngsförbu ndet Vä nersborg/ Mellerud
godkännande av ändring avseende liladdation och upplösning
Förbu ndsord

sida

n

i

-

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Likvidatrbn och upplösning, ide

båda förbundens nuvarande

förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan öveförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den
medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.

2.

medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 2021. Styrelsen svarar för
lilcvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemstiillan angående viljeinriKning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgåen de i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrån den
L januari2022.
Vad gäller de tillgångarna i form av loraruarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvaruarande eget kapital till Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ L6 - Likvidation och upplösning.
De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

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

"I det faltet att Samordningsförbundet

ombildas eller slås samman med annat Samordnings-

förbund så övergår det eventuella fuaruarande tillgångama/egna kapitalet till det nya
förbundet Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
fua ruarande a ndel av inbetalt medlemsbidrag till mdlemma rna ".
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.

Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
r Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,
juni 2021
o Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den
L januari 2022

Utdragsbestyrkande
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SAM MANTNÄO TSPNOTO KOLL

MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyrelsens arbetsutskott
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Sammanträdesdatum

sida

202r-09-07

19

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari
2011. Gäller ändring av $ 16
-Samordningsförbundet
Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010.
16
av
Gäller ändring
5
Tidigare hemståillan om viljeinriktning
Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av g 16, Lifurdation och uppkisning, ide

båda förbundens nuvarande
iörbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs Ull det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den

mediemmens delåterbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår
från verksamhets-året 2021.

2.

medlemmarna för Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202I. Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjoft sift uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förualtning och därefter kan fÖrbundet lilwideras'

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta'

lusterandes

Utdragsbestyrkande
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Kom m u nstyre lseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2021-08-18

Diarienummer

Sida

K520211457

1 (2)

Kommunfullmäktige

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

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att

1. godkänna ändring av $ 16, Likvidation och upplösning, i de

båda förbundens nuvarande

förbundsordningar så att tillgångar/eget kapital kan överförs till det nya förbundet vid ett
samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så ska den medlemmens
del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital som kvarstår från verksamhetsåret 2021.
Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud beslutar att detta förbund
upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 202L. Styrelsen svarar för
likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin
förvaltning och därefter kan förbundet likvideras.

2. medlemmarna för

Sammanfattning av ärendet
Tidigare under 2021 har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden
ska samgå från den l januari 2022varit ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit
och samtliga medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående
mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till
afr. Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses från den 31 december och har inte
beslutat om samgåen de i Samordningsft)rbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorpfrån den

I

januari2022.

Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den 1 januari 2022 så finns
önskemål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Vänern. För
kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds
kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara
möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda
nuvarande förbundsordningarna om vad gäller $ 16 Likvidation och upplösning.

-

De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

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

"I det fallet aff Samordningsförbundet ombildas eller slås samman med annat Samordningsförbund så övergår det eventuella kvaruarande tillgångarna/egna kaprtalet till det nya
förbundet. Om någon av kommunerna inte följer med i övergången så återbetalas
k va rua ra n de a n del a v in be ta lt med le m s b id ra g ti /I m ed le m ma rna ".
Beslut från medlemmarna ska ha inkommit till Samordningsförbunden senast den
26 oktober 2021.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beslutsunderlag

. Avsiktsförklaring till medlemskommunerna
r Besluten från nredlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,
juni 2021
. Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den
I januari 2022
. Såmordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från
januari 2011. Gäller ändring av $ 16
. -samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010
Gäller ändring av $ 16
o Tidigare hemställan om viljeinriktning
o Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Samordni ngsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
Ekonom kommu nstyrelseförvaltningen

78

lngrid Engqvist
Från:

Kommunen

Skickat:

den 12 juli2021 11:50

Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Socialnämnden

Karl-Olof Petersson; lngrid Engqvist
VB: Avsiktsförklaring med handlingar Samgående av Samordningsförbund
1. Avsiktsförklaring Juni 2021.pdf; 2. Beslut AF hemställan.pdf; 3. Beslut FK svar på
hemställan.pdf; 4. Beslut regionstyrelsen 15 juni 21.pdf; 5. Beslut Trollhättans Stad
21O524.docx.pdf; 6. Beslut Vänersborgs kommun 210602.pdf;7. Beslut 2021-06-01
Lilla Edet.pdf; B. Beslut Melleruds kommun 23 juni.pdf; 9. Beslut Grästorps kommun

till beslut.pdf; 1 1.
13.
forbundsordning-20101029.pdf;
frän2011.pdf;12.VM
TLEG förbundsordning
Hemställan till alla medlemmar av Samordningsförbundet Trollhättan.pdf; 14.
Medlemsråd minnesanteckni ngar 210412.pdf; 1 5. M innesa nteckningar
medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020.pdf; 16. Protokoll 12 juni 2020.pdf;
17. Protokoll Sof 2020-06-22.pdf
2021 -04-14.docx.pdf; 1 0. Förbundsordning Södra Vänern forslag

Från: Ann Kickeus <Ann. Kickeus@trollhattan.se>
Skickat: den 9 juli 202L L3:43
Till: Anna Johansson <anna.m.johansson@arbetsformedlingen.se>; Grästorps kommun (kommun@grastorp.se)
<kommun@grastorp.se>; Kommunstyrelsen <Kommunstyrelsen@trollhattan.se>;'kommun@vanersborg.se'
<kommun@vanersborg.se>; Kommunen <kommunen@mellerud.se>; kommunen@lillaedet.se
<kommunen@lillaedet.se>;'regionenshus.vanersborg@vgregion.se'<regionenshus.vanersborg@vgregion.se>;
'hsn.norra@vgregion.se'<hsn.norra@vgregion.se>;'hsn.ostra@vgregion.se'<hsn.ostra@vgregion.se>;
'hsn.vastra@vgregion.se' <hsn.vastra@vgregion.se>; 'Elisabeth Rahmberg Johansson'
<e lisa

beth. ra hm berg@vgregion.se>

Kopia: Monica Ha nson <Monica.Hanson@trollhatta n.se>;'Anders Pa ulsson'
<anders.paulsson@arbetsformedlingen.se>;'Linda Jansson'<linda.elisabeth.jansson@vgregion.se>;'Sofia Lantz'
ntz@forsa kringskassa n.se>
Ämne: Avsiktsförkla ring med ha nd linga r Samgående av
<sofia.

la

Sa

mord ningsförbund

TiII Arbetsförmedlingen, Försökringskassan, Vöstra Götalandsregionen, Trollhöttans Stad,Vönersborgs kommun,

Melleruds kommun , Lilla Edets kommun och Gröstorps kommun

Hejl översänder här på uppdrag av presidierna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud en avsiktsförklaring med önskemål om att
medlemmarna fattar beslut i frågan angående att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas med Vänersborgs kommun från den 1 januari 2022. Till handlingar finns ny förbundsordning, tidigare
förbundsordningar, protokoll samt minnesanteckningar från medlemssamråd.

Äterkoppling i form av beslut från respelrtive fullmäktige, Försäkringskassa och Arbetsförmedling önskas
senast den26 oktober 2027. Observera att besked om budget/medlemsbidrag ska vara klart redan den 31
augusti då Försäkringskassan påbörjar fördelningen av statligt medlemsbidrag för 2022. Fråga om detta har
sänts ut till samtliga till kommun och regioner under dagen.
Samordningsförbunden önskar er en fin sommar/Ann Kickeus

Ann Kickeus
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Förbundschef för:

Samordningsförbundet Trollhätta n, Lilla Edet och Grästorp
46183 Trollhättan
sa mt:
Samord ningsförbundet Vänersborg/Mellerud
c/o Samordningsföbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
46L 83 Trollhättan
Besöksadress: Österlång galan 47 i Trollhättan

Telefon: 0520-496949
www.softleg.se
www.samverkanvg.se

2
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Avsiktsfiirklaring till medlemmar för Samordningsförbundet Trollhöttan, Lilla Edet och Gröstorp
samt Samordningsförbundet Vönersborg och Mellerud :
Försä kringskassa n

Arbetsformedlingen
Västra Götalandsregionen med hälso- och sjukvårdsnämnderna Norra, Västra och Östra

Trollhättans Stad
Vänersborgs kommun
Lilla Edets kommun

Melleruds kommun
Grästorps kommun

Samordningsförbunden Trollhötton Lilla Edet och Gröstorp samt Samordningslörbundet Väners'
horg och Mellerud hemstöller till sina medlemmar angående ott fatta beslut i fråga om utökning
av Samordningslbrbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gröstorp samt att Samordningsförbundet Vönersborg och Mellerud upplöses.
Sammanfattning:
Tidigare under 2021- har hemställan angående viljeinriktning att besluta att de båda förbunden ska
samgå från den 1 januari 2A22 varil ute för beslut hos varje medlem. Svar har inkommit och samtliga
medlemmar förutom Melleruds kommun har ställt sig positiva till ett samgående mellan de båda förbunden från och med den 1 januari 2022. Melleruds kommun har sagt ja till att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses från den 31 december och har ej beslutat samgående Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp från den l januari 2022. Se bifogade beslut

från medlemmar, bilagor 2-9.
Ärende:
De båda Samordningsförbundens presidier har på uppdrag av sina styrelser tillsammans utgjort en

arbetsgrupp sedan våren 2020. Uppgiften har varit att förbereda för ett förslag om samgående mellan de båda förbunden och en hemställan om ställningstagande i frågan sändes ut till samtliga förbundsmedlemmar under våren 2021. Medlemmarna har även fått information vid medlemssamråd i
Mellerud den 20 oktober 2020 samt vid årets medlemssamråd den L2 april2A2l.
Arbetsgruppens utgångspunkt har varit att behålla Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorps och utöka detta förbund med Vänersborgs kommun och Mellerud kommun om de så önskat samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud ska upplösas och likvideras. Aktuellt nu
är därför att samtliga medlemmar, förutom Melleruds kommun, beslutar om ny förbundsordning för
det nya förbundet vars namn är Samordningsförbundet Södra Vänern. Trollhättan kommun blir för-

bundets säteskommun. Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern finns som bilaga
numrerad 10.
Vad gäller de tillgångarna i form av kvarvarande eget kapital per den L januari 2022 sä finns önske-

mål om att dessa ska överföras till det nya Samordningsförbundet Södra Vänern. För kommunområdet Mellerud så återbetalas andelen av kvarvarande eget kapital till Melleruds kommun, Arbetsför-
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medlingen, Försäkringskassan samt till regionen. För att detta ska vara möjligt så föreslås att i samband med beslut om ny förbundsordning så skrivs de båda nuvarande förbundsordningarna om i sina
$ L6 Likvidation och upplösning. De tidigare förbundsordningarna för Samordningsförbundet Troll-

hättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud skrivs om med
tillägget
"

l det

i$

16:

fallet ott Samordningsförbundet ombildas eller

slås sc,mman

med annat Samordningsförbund

så övergår det eventuella kvsrvarande tillgångarna/egna kapitalet till det nya förbundet. Om någon
ov kommunerna inte fölier med i övergången så återbetalas kvarvarande andel av inbetalt medlems-

bidrag tiII medlemmarna".

Sa m o

rd ni ng sförb

u

ndet

Söd ra Vö ne rns verksa m

het och eko nom i :

Verksamhet och insatser som är pågående i de nuvarande båda förbunden fortsåtter i ungefär
samma omfattning som under 2021" men kommer att utvecklas utifrån aktuella behov och nya förut-

sättningar. De lokala behoven ses vara viktiga och det ska finnas aktiviteter i alla kommunområden.
Planering finns om att fortsätta Friska Vindar 2.0 - en väg in i Trollhättan, Rehabvägledare i Lilla Edet,
Rehabvägledare i Grästorp samt Arbetsrehabiliteringsteamet ÅfR i Vänersborg. Förbundet ämnar
åven ge fortsatt stöd till de organisationer som arbetar för att fler utrikesfödda ska komma i arbete

eller förberedas för att på sikt få arbete.
Stukturövergripande kommer förbundet fortsättningsvis att stötta arbetet för att utveckla de arbetsintegrerade sociala företag som finns inom området. Arbetet med att bidra till att stoppa våld i nära
relationer intensifieras likväl som att förbundet med sina medlemmar ska vara med och bidra till att
de nationella jämställdhetspolitiska målen uppnås. Verksamhetsutveckling kommer att ske utifrån att
u[veckla insatser så att de används effektlvt öch till största nptan för kvinnor och män i behov av
samverkan mellan myndighet för att nå arbete och studier eller närma sig arbetslivet på annat sätt.
Arbetslinjen ska vara tydlig i samtliga insatser och aktiviteter och enskildas upplevelser av sin rehabilitering ska tas tillvara. Kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte mellan medlemmarnas organisationer kommer även fortsättningsvis att vara en naturlig del av verksamheten.
Kompetens finns förutom om förbundsledning och förbundsadministration inom områden som verk-

samhetsutveckling och projektledning/planering. Sedan flera år tillbaka finns upparbetad kompetens
i att ansöka, äga och genomföra projekt i samarbete med den Euroepiska socialfonden i Väst, ESF. I
det fallet att en sådan fortsättning beslutas om av det nya förbundets styrelse så kan detta arbete
fortsåtta, En genusspecialist finns även att tillgå för att utveckla arbetet med jämställdhetsintegrering.
Ett från organisationerna gemensamt uttalat område inför verksamhetsplanerin gen 2O22 att är att
utveckla insatserföratt motverka psykisk ohälsa och attfrämja hälsa samt att anordna flertidiga insatser för att förbereda för övergångar till arbetslivet.

Medlemsbidrag från mcdlcmmarna för dct nya Samordningsförbundet 5ödra V6nern föreslås till 9,2
mkr för är 2022. Försäkringskassan har under juni månad påbörjat fördelningsarbetet och information om denna process har gått ut till samtliga medlemmar. Medlemsbidraget fördelas enligt nedan;
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Förslag

till

beslut medlemsbidrag 2A22

Medlemsbid rag2O22

{kr)

Försä kringskassa n

2 300 000

Arbetsförmedlingen
Västra Götalandsregionen
Trollhättan Stad
Vänersborgs kommun
Lilla Edets kommun
Grästorps kommun

2 300 000
2 300 000
1 150 000
759 000
276 000
115 000
9 200 000

fördelat Hälso och sjukvårdsnämnderna
HSNN

1 909 000

HSNö

115 000

276 0A0

HSNV

2 300 000

Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud hemställer om att medlemmarna beslutar enligt följande:
Förlag

till beslut
att godkänna förbundsordningen från arbetsgruppen som utgörs av presidierna och
som har stöd av styrelserna för i Samordningsförbunden Trollhättan Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Ny förbundsordning
för nya Samordningsförbundet Södra Vänern gäller från och med den från den l janu-

ari2022
att godkänna ändring av 5 16, Likvidation och upplösning, i de båda förbundens nuvarande förbundsordningar så att tillgångarleget kapital kan överföras till det nya förbundet vid ett samgående. Om någon kommun inte följer med in i ett samgående så
ska den medlemmens del återbetalas utifrån beräkning av tillgångarna/eget kapital

som kvarstår från verksamhetsåret 2021

att medlemmarna för samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud beslutar att
detta förbund upplöses och likvideras. Dess sista dag är den 31 december 2027. Styrelsen svarar för likvidationen. När styrelsen fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slutredovisning för sin förvaltning och därefter kan förbundet likvideras
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att medlemsbidraget för Samordningsförbundet Södra Vänern fastställs till 9,2 mkr för
sitt första verksamhetsår 2022. Återkoppling om medlemsbidrag till Samordningsförbunden hanteras separat då Försäkringskassan begärt besked senast den 31 augusti
zo21

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

Trollhöttan Juni 2A21
Presidierna för:
Sam

ordningsförbu ndet Trol lhätta n Lilla Edet och Grästorp

Hanson
Trollhättans Stad
Monica

Sofia Lantz
Försäkringskassan

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Linda Jansson

Anders Paulsson

Västra Götala ndsregionen

Arbetsförmedlingen

Bilagor:

2-9

Besluten från medlemmarna angående hemställan om viljeriktning om samgående,

juni 2021

l

janu-

10

Förbundsordning för Samordningsförbundet Södra Vänern som gäller från den

11

ari2A22
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps förbundsordning från ja-

T2

nuari 2011. Gäller ändring av 5 16
Samordningsförbundet Vänersborg och Melleruds förbundsordning från oktober 2010

13

Gäller ändring av S 16
Tidigare hemställan om viljeinriktning

14-17

Protokoll från styrelser och medlemssamråd, SWOT analyser
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ARB ETsFöNM E DLI NG E N
5!Y!OI9'.I PUgLIC EMPLOYMFI]T 5EEVIC€

Sida r (r)
Datum

Fyrbodal verksamhetsorn råde sökande
Ånna Johanson
Enhetschef
oto-486 o3 z3
anna.m johanseon @arbetsformedlingen.se

2O21-03-11

Beslutsunderlag angående hemställan från
$a m ord n i n gsfcirb undet
Arbetsförmecllingen Fyrbodal ställer sig bakom beslutet om en
sammanslagning av Samordningsförbundet Trollhättan/Lilla
Edet/Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud.

tu'betsfcirmedlingen Fyrbodal zo21-og-11
F

Anna J
Enhetschef Albetsförmedlingen Fyrbodal verksamhetsområde sökande

Postadress

Besöksadress

Tolefon

Aöetsförmedlingen

Kungsgatan 49
Trollhättan

Arbetsgivare

Box 173
461 24 Trollhältan

Växel
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Webbplats

0771 -508 508
0771 -600 000

arbetsformedlingen.se

K

Försäkringskassan

BESLUTSPROTOKOLL
Bsslutsdatum

Diarienr

2021-05-24

FK2021100A06

Beslutsfattare
David Karlsson, Verksamhetsom rådeschef Avdelnin gen för
Väst

sju kförsäkri ng VO

Övriga närvarande
Lina Edfeldt, föredragande

Ärende och beslut

Finansiellsamordning - Beslut beträffande hemställan om samgående av
samordningsförbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg Mellerud
Härmed beslutas att godkänna hemställan från styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud om
sammangående mellan de båda förbunden, i enlighet med hemställan daterad mars 2021.

H

Korrigerbar signatur

X

David Karlsson

Förnamn, Efternamn

Signerat av: David Karlsson

Bilaga:

-

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud. Mars 2021.

Å
ptr
Hemställan till alla

medlemmar av Samot

o,
N
o
al
@
o

ö
:<
I

;
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YfrttmNDSREGroNEN

2e (41)

Protokoll från regionsfyrelsen, 242I -06-

|5

s 214
Yttrande över hemställan till medlemmarna i
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
och Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud.
Diarienummer RS 202 1 -01 998

Beslut
1.

Regionstyrelsen ställer sig bakorn ett samgående av
Samordningsfööunden Trollhättan, Lilla Edet, Grästo1p och Värersborg,

Mellerud.

Sammanfattning av ärendet
En hemställan har inkornmit fi'ån Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet,
Grästorp och S amor dningsforbundet Våin ersborg, Mellerud. I hemställan
uppmanas medlemmama att ta ställning

till

och att besluta i frågan om ett

framtida samgående av de båda forbunden. Utgångspunkten for samgåendet är att
Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp utökas och att
S amordningsforbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.
Eftersom Västra Götalandsregionen via hälso- och sjukvårdsnätnnderna
finansierar arbetet i samordningsforbundet har dessa givits möjlighet att yttra sig
innan beslut tas i regionstyrelsen.
Väsha Götalandsregionen bedömer att ufvecklingen mot gemensam
administration som medför sammanslagning av forbund är ett naturligt steg som

till ytterligare effektivisering av Samordningsörbundens verksamhet.

kan leda

Västra Götalandsregionen understryker att det bör finnas en flexibilitet hos alla
forbund kring eventuella ytterligare fi'amtida sammanslagningar att ta hänsyn till
att nya konstellationer kan behöva bildas.

Beslutsunderlag

o
a

.;-änsteutlåtande daterat 2A21-04-26

Hemställan til I medlemmarna i samordningsforbundet Trollhätt an, Lrlla
Edet och Grästorp samt i samordningsörbundet Vänersborg och Mellerud.

Justerare

Justerare

Rätt utdraget intygar:

Justerare;
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Y3VVASTRA
Y GÖTALAN DSREGIONEN

30 (41)

Protokoll från regionstyrelsen, 2021 -06- I 5
Skickas till

o

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.norra@vgre-qion.se

fiir

kännedom

e
.
o
r
o

Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.r'astra(4vglegipn sg ftir
kännedom
Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, hsn.ostra@r'gregion.se for kännedom

Samordningsfiirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp fiir kåinnedom
Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud fiir kämredom
Elisabeth Rahmberg, eiisabeth.rahmberg@rv

Justerare:

Justerare:

gre gion. se

for kåinnedom

Rätt utdraget intygar:

Justerare:
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H
i-L

Trollhättans
Stad

sAM MANTRÄo espnoroxot-tSamma nträdesdatum

2027-05-24

Kommunfullmäktige

Dnr 2O2L/OO236 7A7

KF S 10s

Samgående av samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp och samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud till
ett samord ningsförbu ndsområde
Sammanfattning
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet VänersborglMellerud har skickat en begäran till
sina medlemmar om att ta ställning till samt att fatta besluta i frågan om ett

framtida samgående av de båda förbunden. Utgångspunkten är att
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
Sa

mordningsförbu ndet

Vä

nersborg och Mellerud upplöses.

Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den

t

januari 2O22.

Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Västra Götalandsregionen står
för vardera 25 Yovardera av medlemsbidraget samt att kommunerna
tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del utgår

från invånarantal per kommun.
det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till
samgående och till att bilda ett nytt förbund från och med den 7 ianuari 2O22
så kommer underlag för beslut i fråga om ny förbundsordning, hantering av
I

det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om verksamhetens inriktning
och budget från och med den 1 januari 2O22 att översändas för beslut i
respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen
och Försäkringskassa n.
Beslutsunderlag
Protoko lsutd rag kom mu nstyrelsen 2A2L-A5-72 (9 f OZl
I

Tjä nsteskrivelse frå n kom m

Forts

u

nstyrelsens förva ltni ng, dat 2A2L-A4-A6

KF $ 105

UtdraBsbestyrkande

sign
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rq|}:t
H

z->

Trollhättans
Stad

sAM MANTRÄp

rspnolorott

Sammantrådesdatu m
2A27-Os-24

Kommunfullmäktige

Hemställan till alla medlemrnar av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp, dat mars 2021

Protokoll Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
L4 december 2O20,

Protokoll Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
2 juni 2O2O.
Kommunstyrelsens förslag

Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad ställer sig positiva till ett
samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och till att bilda ett nytt
förbund från och med den !ianuari2A22.
Yrkanden
Ulrik Hammar (L)yrkar

bifalltill

liggande förslag.

Beslutsgång
Ordföranden finner att kommunfu llmäktige beslutar

en

ligt kommu nstyrelsens

förslag.

Kommunfullmäktiges besl ut
Kommunfullmäktige beslutar att Trollhättans Stad ställer sig positiva till ett
samgående av Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp och
Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud och till att bilda ett nytt
förbund från och med den 7ianuari2A22.
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Vä nersborg och Mellerud
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Utdragsbestyrkande

srgn

90

Vänersborgs kommun

SAMMANTnÄoespnoToKoLL

Kommunstyrelsen
2021-06-02

s

121

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

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv till samgående av Samordningsfiirbundet
Vänersborg/I4ellerud och Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna for Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp sarnt
Samordningsforbundet Vänersborg/Mellerud har gjort en hemställan till sina
medlemmar Arbetsformedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige for Västra
Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun,
Vänersborgs kommun och Melleruds kommun om att ta ställning till samt aff fatta
besluta i fråga om ett framtida samgående av de båda fiirbunden. Utgångspunkten är att
Samordningsftirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp utökas samt att
S am ordningsforbundet Vänersborg och M ellerud upplöses. Styrelsen for
Samordningsforbundet VänersborgÄ4ellerud har ställt sig positiv till ett samgående.

Beslutsunderlag

r
r
o

Komnrunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2021-05-17, 5 84
Kommunstyrelseforvaltuingens tjäiusteskrivelse 2021-04-26
Minnesanteckningar medlemssamråd i Mellerud 2020-10-20, inkommen 2021-

04-12

o
e
o

Protokoll från extra insatt sffrelsemöte med Samordningsfiirbundet Trollhättan,
Lilla Edet och Grästorp 2020-06-L2, inkommen 2021-04-12
Protokoll från extra insatt styrelsemöte med Samordningsfortundet
Vänersborg/Mellerud 2020-12-14, 202I-04-12
Hemställan till medlemmarna i Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp samt i Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud,
inkommen 2021-04-12

Sändlista
Samordningsfiirbunden genom ann.kickeus@trollhattan.se

ragsbestyrkande
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LILLA EDETS
KOMMUN
Kom m u nstyrelsen protokol I 2021-06-01

s 134
Yttrande över hemställan om samgående av förbund
Trollhättan, Lilla Edet o Grästorp samt Vänersborg och
Mellerud
Dnr KS 20211103

Sammanfattning
Samordningsör'bundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordningsfiirbundet
Vänersborg/IVIelleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsfonnedlingen,
Försiikringskassan samt fullmäktige for Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad,
Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att fatta besluta om ett framtida samgående av de båda forbunden fi'ån och

med 1 januari2022.
SWoT-analyser har genomfofts i respektive Sarnordningsftirbunds styrelse.
Med ett större forbund finns risken for ökad tröghet och att Lilla Edet som liten
kommun far minskat inflytande. Ett stön'e forbund medfor dock fler möjliga
kompetenser, resurser och olika insatser och blir mindre sårbart. Dessa fordelar bedöms
uppväga riskema.
Socialnämnden beslutade 2021-04-2L att foreslå komrnunsfielsen att ställa sig positrv
till ett samgående.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2021 -05- I 8
änsteskrivel se daterad 2021 -0 4 -26
Remiss från kommunstyrelsen
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Hemställan till medlemmarna i Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsforbundet Vänersborg och Mellenrd
1-

Ekonomiska konsekvenser
Det finns inget i forslaget som säger att ett sammangående skulle innebära någon
negativ ekonomisk konsekvens for Lilla Edets kommuns del.

Sociala konsekvenser
Det finns inget i örslaget som talar for att ett sammangående skulle innebiira några
negativa sociala konsekvenser.
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LILLA EDETS
KOMMUN

Kommunstyrelsen protokoll

2021 -06-01

Yrkande
Peter Spjuth (V) yrkar

bifall till arbetsutskottets forslag

Beslut
Kommunstyrelsen ställer sig positiv
s amordnings forbunden.

till

Beslutet expedieras till
S amordningsf iirbundet
Socialnåimnden
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ett sammangående av de två

SAM MANTRADESP ROTOKOLL

MELLERUDS KOMMUN

Sammantrådesdatum

2021-06-23

KommunfullmäKige

S

78

sida
9

Dnr KS 202L1148

Förfråga n om sa mgående av samord ningsförbu nden Trol I hätta n,
Lilla Edet och Grästorp samt Vänersborg/Mellerud
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud upplöses 2A2L-LZ-3L

2. återremittera (minoritetsåterremiss)

ärendet

till kommuns$relsen med uppdrag att ta fram

ett beslutsunderlag baserat på fakta:

a.

Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan
inom skola/utbildning, arbetsmarknad, ESF-projekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande mm, kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan
november 2022.

b, Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Fårgelanda, Munkedal, Sotenäs,
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c.

Redovisning sker till kommunfullmäktige i oKober 2021,

Sammanfattning av ärendet
Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsförbundet Vänersborg/Melleruds hemställer sina medlemmar att ta stiillning till
samt fatta besluta ifråga om ett framtida samgående av de båda förbunden.

Utifrån de tidigare risk- och konsekvensanalyser som gjorts kan konstateras både för- och
nackdelar i ett samgående med Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.
Men utifrån nedan beskrivna fördjupade analys av handlingsalternativen föreslås att inleda ett
ansökansförfarande kring medlemskap i Samordningsförbundet Väst, som bedöms mest
lämpligt utifrån en Fyrbodaltillhörighet i ett större förbund, där flera parter har liknande
förutsättningar och är av liknande storlek.
Avgörande för valet är även hur Samordnings-förbundet Väst arbetar med och samverkar kring
innehåll och utbud av insatser samt organisering genom mobilt team i syfte att säkerstiilla
tillgänglighet för kommuninvånarna,

Arbetsutskottet beslutade den 4 maj 2A21, g 159, att återremittera ärende för en djupare
analys av handlingsalternativen. Redovisning ska ske vid arbetsutskottets sammanträde den 25
maj2A27.

Beslutsunderlag

.
r
.
.
.

Hemställan till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud mars 202!
Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Protokoll extra styrelsemöte Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud den
14 december 2020

Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, 5 159.
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse,
Utd ragsbestyrka nde

Justerandes sign

åL(-4---
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MAT{TRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
202L-06-23

.
.

sida
10

Arbetsutskottets beslut 2021-06-08, 5 190,
Kommunstyrelsens beslut 2021-06-09, 5 134

Förslag

till beslut

på sammanträdet

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

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet VänersborglMellerud upplöses 2A27-12-31'

2. avstå att samgå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp'
Marianne Sand Wallin (S), Ulf Rexefjord (5D) och Michael Melby (S): Kommunfullmäktige
beslutar att

1. anta förslag kring att Samordningsförbundet VänersborglMellerud upplöses 2A2t-L2-31'
2. återremittera ärendet till kommunstyrelsen med uppdrag att ta fram ett beslutsunderlag
baserat på fakta:

a.

Vilka möjliga större samverkansytor, ökade kompetensområden, utvecklad samverkan
inom skolaTutbildning, arbetsmarknad, ESF-pr$ekt, rehabilitering, hälsostöd, socialt
företagande mm. kan finnas för Melleruds kommun i en framtagen verksamhetsplan
november 2022.

b.

Vilken evidens finns det för påståendet att det skulle vara lättare för Melleruds kommun
att komma överens med kommunerna Uddevalla, Färgelanda, Munkedal, Sotenäs,
Tanum, Lysekil, Orust och Strömstad kommuner än det är för Melleruds kommun att
komma överens med Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

c.

Redovisning sker

Beslutsgång

till kommunfullmäktige i oktober 2021.

t

Ordföranden frågar först på i kommunstyrelsens förslag vad gäller punkt 1 och finner att

kommunfullmäktige bifaller detta.

Beslutsgång 2
Ordföranden frågar därefter på om ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om
ärendet ska återiemitteras vad gäller punkt 2. Ordföranden finner att ärendet i denna del ska
återremitteras.

Beslutet skickas till
Samordningsförbu ndet Vänersborg/Mellerud
Kommunstyrelsen

Justerandes sign

&-

Utdragsbestyrkande
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m

sAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
Kommunstyrelsen

Crästorps kommun

Sammantrådesdatum

2A21-04-14

Diarienummer KS 2020 1721

s 103

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorps
Kom munstyrelsens beslut
Komrnuustyrelsen ställer sig positiv till att Samordningslorbundet Trollhättan. Lilla Edet och
Grästorp går samman med Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud, och bildar ett nytt
samordningsftirbund.

Sammanfaftning av ärendet
Styrelserna for Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
Samordningsfiirbundet Vänersborg och Mellerud hemställer till sina medlemmar
Arbetsörmedlingen, Försiikringskassan samt fullmäktige for Västra Götalandsregionen,
Trollhättans stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fattabeslut i frilga om ett framtida samgående av de båda
fijrbunden. Utgångspunkten är att Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
utökas samt att Samordningsforbundet Viinersborg och Mellerud upplöses.

I det fatl samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva till samgående och till
att bilda ett nytt forbund från och med2A22-01-01 så kommer underlag for beslut i fråga om ny
forbundsordning, hantering av de egna kvarvarande kapitalen samt forslag om verksamhetens
irrriktning och budget från och med 2022-01 -01 att översändas ör beslut i respektive region och
kommuners fu llmriktige s amt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskass an.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Hemställan till medlemmarna i Samordningsörbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt
i S amordningsforbundet Vänersborg och Mellerud

Beslutet ska skickas till
Förbundschef Ann Kickeus

Socialchef

Utdragsbestyrkande

Justerare
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Samordningsförbundet Södra Vänern

- förslag till beslut

Förbundsordning
Samordningsförbundet Södra Vänern nedan kallat förbundet har inrättats med stöd av lagen
(2O03:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser mellan Försäkringskassan,
Arbetsförmedlingen, kommun och region.
1 $ Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Södra Vänern. Organisationsnummer är
222440 1719.

-

2 $ Förbundets säte
Förbundets säte är Trollhättans kommun
3 $ Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen samt Trollhättans Stad, Vänersborgs kommun, Lilla Edets kommun och Grästorps
kommun.

4 $ Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom medlemskomrnunernas geografiska område svara för en
finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och kommunerna i syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvändning. Resurserna ska användas för samordnade bedömningar och insatser som syftar till att den enskilde ska få eller förbättra sin förmåga att utföra förvärvsarbete.
5 $ Styrelsen
Förbundet skall ledas av en styrelse. Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 6 ersättare.
Varje förbundsmedlem utser minst en ledamot och en ersättare. Ersättare har närvaro- och
yttranderätt. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen och Västra Götalandsregionen utser
vardera en ordinarie ledamot och en ersättare. Kommunerna utser var sin ledamot där Trollhättans Stad och Vänersborgs kommun växlar lika om att inneha den ordinarie platsen i styrelsen. Lilla Edets kommun och Grästorps kommun är alltid ersättare.
Vänersborgs kommun utser en ledamot för tiden den 1 januari och fram till och med den 31
mars 2023. Därefter väljs ledamöter och ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april
året efter det år då val till fullmäktige i region och kommuner har ägt rum. Styrelsen utser
bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande för den tid som styrelsen beslutar.
6 $ Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när fler än hälften av alla av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Medlemmarna ska samråda innan beslut om budget fattas.
Förbundet har till uppgift att:
besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
stödja samverkan mellan samverkansparterna,

o
.
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finansiera insatser för individer som behöver samordnade rehabiliteringsinsatser,
besluta på vilket sätt de medel som finns för finansiell samordning skall användas,
svara för uppföljning och utvärdering av beslutade åtgärder samt
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen

Samordningsförbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller
vidta åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande
av tjänster för enskilda.
7 $ Fersonal
Förbundsstyrelsen skall utse en tjänsteman, som ska leda arbetet inom förbundet enligt styrelsens anvisningar.
8 $ lnitiativrätt
Medlem iförbundet har rätt att väcka ett ärende iförbundsstyrelsen enligt respektive huvudmans beslutsordning.

I $ Samråd
Styrelsen skall hålla förbundsmedlemmarna underrättade om den allmänna planläggningen
av förbundets verksamhet och om frågor av större ekonomisk eller organisatorisk betydelse
Styrelsen har rätt att från förbundsmedlemmarna få de yttranden och upplysningar som behövs för att styrelsen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
10 $ Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på förbundets
officiella hemsida samt på medlemskommunernas och regionens officiella anslagstavlor.
11 $ Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till
vad man tillskjutit för att täcka kostnaderna.
Fördelningen mellan medlemmarna är att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen,
Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna Trollhättan, Vänersborg, Lilla
Edet och Grästorp gemensamt med en fjärdedel.
12 $ Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen ska upprätta delårsuppföljningar med helårsprognos för verksamheten
och ekonomin som skickas till medlemmarna. Förbundsstyrelsen skallockså årligen i samband rned bokslutet redovisa verksamhetens utfallför medlemmarna.
Förbundei får inte ingå borgen och inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för verksamheten.
13 $ Budget och verksamhetsplan
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och ekonomi för
de nästkommande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Överskott och underskott överförs till nästa verksamhetsår. Ärsbudgeten skall
också åtföljas av mål för verksamheten.
2
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Förbundsstyrelsen fastställer senast den 30 november budgeten för nästkommande kalenderår. Förbundsstyrelsen ska dessförinnan samråda med förbundsmedlemmarna om budgeten. För första verksamhetsåret fastställs budgeten av medlemmarna i samband med att förbundet bildas.

{4 $ Revisorer och revision

Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas av en
revisor för varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
ska utses en gemensam revisor. Kommunerna ska utse en gemensam revisor och Västra
Götalandsregionen ska utse en revisor.
Revisorer utses i övrigt i enlighet med bestämmelserna i 25 $ Finsaml. Mandattiden för revisorer är densamma som för styrelseledamöter enligt 5 $ i denna förbundsordning. Mandattid
för statens revisorer hanteras i särskild ordning. Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 $

iFinsamL.
15 $ Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningen är tre
år.

Vid en medlems utträde, upplöses förbundet och medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras enligt 11 g i denna förbundsordning. Om det efter utträde på den kommunala
sidan återstår minst en kommun ska upplösning ske endast om det beslutats enligt $ 16 i
denna förbundsordning.
16 $ Likvidation och upPlösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens om det eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet. Ett sådant beslut ska alltid föregås av ett samråd mellan
huvudmännen.
När förbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 $ i denna förbundsordning. Förbundssty-

relsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning för sin förvaltning.
Det görs genom att styrelsen visar en förvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet
som redovisar betalning av skulder, försäljning av egendom och skiftet av resterande tillgångar. Till berättelsen skall bifogas redovisningshandlingarför hela likvidationen, Förbundet
är upplöst när förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar har delgivits medlemmarna.

17 $ Tvister
Tvister mellan förbundet och dess medlemmar skall avgöras vid en allmän domstol i Sverige

3
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{8 $ Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordförande, övriga styrelseledamöter, ersättare
och revisorer ska följa Västra Götalandsregionens principer. För den revisor som Försäkringskassan/Arbetsförmedlingen utser, betalas ersättning i särskild ordning.
Ordförande och vice ordförande iförbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månadsersättning för heltidsarvoderat kom munalråd.
19 $ Arkivtillsyn
Kommunstyrelsen i Trollhättans Stad ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782).
20 $ Förbundets bildande
Förbundet bildades den 1 januari 2009 och har därefter ombildats från den

I

januari 2022.

21 $ Ändringar iförbundsordningen
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

4
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Förbundsordning för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp
Samordningsförbundet har inråttats med stöd av lagen (2003:1210) om finansiell
samordning av rehabiliteringsinsatser.

1S
Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp.

2S
Förbundets säte
Förbundets säte är Trollhättan

3S
Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Västra Götalandsregionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun och Grästorps kommun.

4S
Förbundets ändamål
Förbundets ändamål är att inom Trollhättans, Lilla Edets och Grästorps geografiska
område svara för en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellan Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunerna i
1
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syfte att underlätta och uppnå en effektiv resursanvåndning. De samordnade resurserna skall användas för samordnade bedömningar och insatser i syfte att den enskilde skall uppnå eller förbättra sin arbetsförmåga att utföra förvärvsarbete.

5S
Styrelsen
Förbundet skall ledas av en styrelse
Styrelsen skall bestå av 4 ledamöter och 5 ersättare. Varje samverkande part utser
vardera en ledamot och/eller en ersättare. Trollhättans Stad utser ledamot och Lilla
Edets kommun samt Grästorps kommun utser vardera en ersättare. Bland kommunernas ersättare utses en första respektive andre ersättare och växlar mellan dem.
Ersättare har närvaro och yttranderätt.
Styrelsen utser bland sina ledamöter en ordförande och en vice ordförande enligt
rullande schema för den tid som styrelsen bestämmer.
Ersättare för tiden från och med den 1 januari 2009 och till och med 31 mars 2011
väljs av Lilla Edets kommun och Grästorps kommun. Härefter väljs ledamöter och
ersättare för fyra år räknat från och med den 1 april året efter det att allmänna val har
ägt rum.

6S
Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsför när samtliga parter är tjänstgörande. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.
Förbundet har till uppgift att

-

besluta om mål och riktlinjer för den finansiella samordningen,
stödja samverkan mellan samverkansparterna,
finansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser vilka syftar till att individen uppnår eller förbättrar sin förmåga
att utföra förvärvsarbete och som ligger Inom de samverkande parternas samlade ansvarsområde,
besluta på vilket sätt medel som står till förfogande för finansiell samordning
skall användas,
svara för uppföljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatserna samt
upprätta budget och årsredovisning för den finansiella samordningen.

2
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Förbundet får inte besluta i frågor om förmåner eller rättigheter för enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande
av tjänster för enskilda.
Förbundet får inte svara for offentlig upphandling av insatser som riktar sig till enskilda.

7S
Personal
Förbundsstyrelsen skall utse en ansvarig tjänsteman, som har att leda arbetet inom
förbundet enligt styrelsens anvisningar.

8S
lnitiativrätt
Medlem i förbundet har rätt att väcka ett ärende i förbundsstyrelsen

es
Samråd
Styrelsen skall se tillatt informera medlemmarna innan sådana beslut i verksamheten som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt fattas.

10s
Kungörelser
Förbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavlor.

11S
Andelar i tillgångar och skulder samt fördelning av kostnader
Medlemmarna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande till vad man tillskjutit for att täcka kostnaderna.

3
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Medlemmarna skall täcka de kostnader för forbundets verksamhet som inte täcks på
annat sätt. Fördelningen mellan medlemmarna skall därvid vara sådana att Försäkringskassan bidrar med hälften av medlen, Västra Götalandsregionen med en fjärdedel samt kommunerna gemensamt med en fjärdedel. Kommunernas inbördes andel
baseras på invånarantal den 31 december året närmast föregående årsskifte.

12S

Styrning och insyn
Förbundsstyrelsen skall u pprätta delårsrapporter med helårsprognos för verksam heten och ekonomin som tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen skallockså årligen
till medlemmarna i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbundet får inte ingå borgen.
Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter för
verksamheten.

13S

Budget och verksamhetsplan
Förbundsstyrelsen skall varje år upprätta en plan för förbundets verksamhet och
ekonomiför de nästföljande tre åren. För det första av de tre åren skall styrelsen upprätta en preciserad årsbudget. Över- respektive underskott överförs till nästkommande verksamhetsår. Arsbudgeten skall också åtföljas av målför verksamheten.
Arsbudgeten fastställs av förbundsstyrelsen senast den 30 november året före budgetåret (kalenderår). Förbundsstyrelsen skall dessförinnan samråda med forbundsmedlemmarna om budgetramarna.

14S
Revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas
av en revisor for varje förbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsformedlingen ska Försäkringskassan utse en gemensam revisor. Revisorer utses i
övrigt i enligt med bestämmelserna 25 S i lagen (SFS 2003:1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.
Mandattiden för revisorer år densamma som för styrelseledamöter enligt 5 $ i denna
förbundsordning.
4
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För revisor som Försäkringskassan utser finns inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan förordnar revisor efter upphandling för den tid som upphandlingen
från tid till annan avser.
Vid revision tillämpas bestämmelserna i 26 S i lagen QAffi2010) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

15S
Utträde
En förbundsmedlem har rätt att efter uppsägning utträda ur förbundet. Uppsägningen
är därvidlag tre år.

Vid utträde skall medlemmarnas ekonomiska mellanhavanden regleras i enlighet
med vad som sägs i 11 S i denna förbundsordning.

16S

Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens eller om en eller flera
medlemmar utträder ur förbundet.
När forbundet trätt i likvidation skall skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter skall kvarvarande tillgångar fördelas enligt principen i 11 S denna förbundsordning. Förbu ndsstyrelsen svarar för likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag skall den avge en slutredovisning for sin förvaltning. Detta sker genom framläggandet av en forvaltningsberättelse över likvidationen i sin helhet med redovisning av betalning av skulder, försäljning av egendom
och skiftet av därefter resterande tillgångar. Till berättelsen skallfogas redovisningshandlingar för hela likvidationen.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingar delgivits medlemmarna år
förbundet upplöst.

17S

Tvister
Tvister mellan forbundet och dess medlemmar skall avgöras vid allmän svensk domstol.
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18S

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
Arvoden och ersättningar till ordförande, vice ordforande, övriga styrelseledamöter,
ersättare och revisorer skall i tillämpliga fall folja Trollhättans Stads principer. Den
revisor som utses av Försäkringskassan ska ersättas enligt Försäkringskassans bestämmelser.
Ordförande och vice ordförande i förbundet ersätts med 4 resp. 3 % av fast månadsersättn ing för heltidsarvoderat kommunalråd.
Arvode till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelserna i 25 S lagen
(2003:2010) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.

1es
Arkivtillsyn
Ansvaret för tillsynen av att samordningsförbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:72) åvilar kommunstyrelsen i Trollhättans Stad.

20s
Förbundets bildande
Ändringar i förbundsordningen ska fastställas av förbundets medlemmar

6
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Version 2UA-1O-29

SAMORDNINGSFÖRBUNDET
VANERSBORGIMELLERUD

Förbundsordning fiir samordningsförbundet VänersborgllVlellerud
Samordningsforbundet Vänersborgll\4ellerud har inrättats från och med den 1 rnars 2006 med
stöd av lagen (2003: I 2 I 0) om finansiell samordnitrg av tehabiliteringsinsatser.
1$

Förbundets namn
Förbundets namn är Samordningsforbrindet Vänersborg/]vlellerud.

2$

Förbundets säte
För'bundets säte är Vänerborg.

3S

Förbundets medlemmar
Förbundets medlemmar är Västra Götalandregionen, Arbetsörmedlingen, Försäkringskassan
samt Vänersborgs kommun och Melleruds kommun.

4$

Förbundets ändamål
Förbundets ändamå1är att inom kommunerna Vänersborgs och Melleruds geografiska område
svara ftir en finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet mellar Försäkrirrgskassan,
Arbetsfonnedlingen, Västra Götalandsregionen och kommunenlerna i syfte att underlätta och
uppnå en effektiv resursanvändning. De samordnade resurserna ska anvåndas for samordnade
bedömningar och insatser i syfte att den enskilde ska uppnå eller örbättra sin formåga att

utfiira örvärvsarbete.

s$

Styrelsen
Förbundet ska ledas av en styrelse
Styrelsen ska bestå av fura ledamöter och fura ersättare. Varje samverkande part utser vardera
en ledamot och en ersättare. Värersborgs komrnun utser en ordinarie ledamot medan
Melleruds kommun utser en ersättare.
Ersättare har närvaro- och ytkanderätt.
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Styrelsen ntser bland sina ledamöter en ordftirande och en vice ordfijrande for den tid som
styrelsen bestämmer.

Ledamöter och ersättare väljs for fyra år'räknat fi'ån och med den 1 januari året efter det då
val av fullmäktige i landsting och kommuner har ägt rum.

6S

Beslutsförhet, uppgifter och beslutanderätt
Styrelsen är beslutsfor när samtliga parter är dänstgörande.
utslagsröst.

Vid lika röstetal har ordforande

Förbundet har till uppgift att
- besluta om mål och riktlinjer

ör den finansiella samordningen,
- stödj a samverkan mell an samver*ansparterna.
- tinansiera insatser som avser individer som är i behov av samordnade rehabiliteringsiusatser
vilka syftar till att individen uppnår eller ftirbättrar sin fiinlåga aft utöra örvärvsarbete och
som ligger inom de samverkande partemas samlade ansvarsområde,
- besluta på vilket sätt de medel som står till örfogande for finansiell samordning ska
användas,
- svara for uppftiljning och utvärdering av rehabiliteringsinsatsema samt
- upprätta budget och årsredovisning fiir den finansiella samordningen

Förbundet får inte besluta i frågor om formåner eller rättigheter for enskilda eller vidta
åtgärder i övrigt som innefattar myndighetsutövning eller som avser tillhandahållande av
tjänstff avsedda ör enskilda.
Förbundet får inte svara ftir offentlig upphandling av insatser som riktar sig

till

enskilda.

7$

Fersonal
Förbundsstyrelsen ska utse en tjänsteman, som har att leda arbetet inom fiirbundet enligt
styrelsens anvisningar samt ansvafa for att ärenden är beredda infor styrelsebeslut.

8$

Initiativrätt
Medlem i fiilbundet har rätt att väcka ett ärende i forbundsstyrelsen

e$

Samråd
Styrelsen ska se tiIl att medlemmarnafär ta ställning innan sådana beslut i verksamheten sotn
är av principiell beskaffenhet eller annars av stöme vikt fattas.
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10s

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

lls
Andelar i tillgångar och skulder samt fiirdelning av kostnader.
Medlenmarna har vid varje tidpunkt andel i fiirbundets tillgångar och skulder i forhållande
till vad man tillskjutit for att täcka kostnaderna.
Medlemmama ska täcka de kostnader for forbundets vetksamhet som inte täcks på annat sätt.
Fördelningen ska därvid vara sådan att Försiikringskassan bidrar med hälften av medlen,
Västra Götalandsregionen med en fiärdedel samt Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun med en {ärdedel.

12$

Styrning och insyn
För'bundsstyrelsen ska upprätta delårsrapport med helårsprognos ftir verksamheten och
ekonomin sorn tillställs medlemmarna. Förbundsstyrelsen ska också årligen till rnedlemmama
i samband med bokslutet redovisa verksamhetens utfall.
Förbunclet far inte ingå botgen.

Förbundet får inte heller sätta sig i skuld utöver när det gäller sedvanliga krediter for
verksamheten.

13$

Budget
Förbundsstyrelsen ska varje år upprätta en plan fiir örbundets verksamhet och ekonomi fiir de
nästfiiljande tre åren. För det första av de ke åren ska styrelsen upprätta en preciserad
årsbudget. Över- respektive underskott övertörs till nästa verksamhetsår. Ärsbudgeten ska
också åtfoljas av mål for verksamheten.
Årsbudgeten fastställs av ör'bundssfyrelsen senast den 30 november året fore budgetåret
(kalenderår) Förbundsstyrelsen ska dessfiirinnan samråda med forbundsmedlemmarna om
budgeten.
14S

Revision
Förbundets räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens ftirvaltning ska granskas av en
revisor for varje forbundsmedlems räkning. För Försäkringskassan och Arbetsformedlingen
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ska Försäkringskassan utse en gemensarn revisor. Revisorer utses i övrigt i enlighet med
bestämmels erna i 25 $ lagen (2003: I 21 0) om finansiell samordning av rehabiliterings-

insatser.

Mandattiden fiir rerrisorer är densafiuna som
förbundsordning.

fiir styrelseledamöter enligt 5 $ i derura

För revisor som Försäkringskassan utser fims inte någon fastställd mandattid. Försäkringskassan forordnar revisor efler upphandling tör den tid som ripphandlingen fiån tid till anrran
avser.

Vid revision tillämpas bestämrnels ema i 26 $ i lagen (2003 :

1

21

0) om finansiell samordning

av rehabiliteringsinsatser.

ls$
Utträde
En forbundsmedlem har rätt att efter uppsägning uthäda ur förbundet. Uppsägningstiden är
därvid tre år.

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

16$

Likvidation och upplösning
Förbundet kan träda i likvidation om medlemmarna är överens därom eller om en elier flera
medlemrnar utträder ur forbundet.

När forbundet trätt i likvidation ska skulderna betalas och egendomen avyttras. Härefter ska
kvarvarande tillgångar fordelas enligt principerna i I 1 $ i denna forbundsordning.
Förbundsstyrelsen svaral' for likvidationen.
När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag ska den avge en slukedovisning för sin forvaltning.
Detta sker genom framläggandet av en fon'altningsberättelse över likvidationen i sin helhet
med redovisning av betalningen av skulder, fiirsäljning av egendom och skiftet av ddrefter
resterande tillgångar. Till berättelsen ska fogas redovisningshandlingar for hela likvidationen.
När lorvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna delgivits medlemmarna är
forbundet upplöst.

r7$
Tvister
Tvister mellan forbundet och dess medlemmar ska avgöras vid allmän svensk donstol.
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18S

Ersättning till ledamöter, ersättare och revisorer
An'oden och ersättningar till ordforande, vice ordforande, övriga styrelseledamöter, ersättare
och revisorer ska i tillämpliga fall folja Västra Götalandsregionens principer. Den revisor som
utses av Försäklingskassan ska ersättas enligt Försäkrtngskassans bestämmelser.
Ordfiitande och vice ordforande i florbundet ersätts med 4 respektive 3 % av fbst
månadsersåttnin g ftir heltidsarvoderat regioru'åd.
Arvoden till samtliga revisorer ska enligt huvudregeln i bestämmelsen i 25 $ lagen (2003:
1210) om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser, betalas av förbundet.

1es

Arkivtillsyn
Ansvaret for tillsynen av att ftirbundet ftillgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar komrnunarkivet i Vänersborgs kommun.

20$

Ändringar i förbundsordnin gen
Ändringar i forbundsordningen ska fastställas av fiirbundets medlemmar
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Trollhättan mars 2021

Hemställan

till medlemmarna i Samordningsförbundet Trollhättan,

Lilla Edet

och Grästorp samt i Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud

Sammanfattning: Styrelserna för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Samordningsförbundet VänersborglMelleruds hemställer till sina medlemmar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt fullmäktige för Västra Götalandsregionen, Trollhättans Stad, Lilla Edets kommun, Grästorps kommun, Vänersborgs kommun och Melleruds
kommun om att ta ställning till samt att fatta besluta i fråga om ett framtida samgående av
de båda förbunden. Utgångspunkten är att Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och
Grästorp utökas samt att Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud upplöses.

Tidigare stöllningstagande och aktuello forum

för dialoger:

2016 gjordes en extern utredning kring ett eventuellt samgående. Den utvårderingen mynnade ut i att det vid den tidpunkten inte fanns någon enighet om att förändra förbudsområdena. Vid det årliga medlemsmötet 2OI7 framfördes från medlemmarna att de såg det positivt om förbunden kunde samverka mer över förbundsgränser. Det har därefter hållits gemensamma presidier och mötespunkter vid dessa sammankomster har t.ex. varit möjligt
samarbete mellan förbunden så som kompetensutveckling, avrapporteringar kring det ge-

mensamt ESF projektet ALL-IN, planering gemensamt medlemsråd där även Samordningsförbundet eÅOfSÅ dekagit samt fortsatta diskussioner om möjligheter till framtida samgående.
Vid medlemsrådet 2020 som hölls i Mellerud den 20 oktober redovisades genomförda SWOT
analyser som genomförts i respektive Samordningsförbunds styrelse'
Fördelar som

./
,/
t

ses

med ett gemensamt förbund är till exempel:

Ett större förbund ger fler möjliga kompetenser och resurser och det blir mindre sårbart, ett förbund blir mer effektivt, man kan samla de goda erfarenheterna
lnsatserna som beslutas om kan delas och personal kan arbeta över större områden
Snabbare beslutsvägar och effektiva processer kommer gynna medborgaren såväl
som de professionella

/
,/

stabil organisation ger likvärdiga förutsättningar för samverkan
Starkare ekonomi ger förutsättningar att satsa större och möjliggör större samarEn

betsarenor
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Nackdelar sorn ses med ett gemensamt förbund

iir

t.ex.

'/

Större organisationer blir otydliga och en nystart riskerar att uppbyggd samverkan tar

,/

flera steg tillbaka
Säkerställandet av lokalt inflytande hotas och de mindre kommunerna kan få minskat
inflytande

r'
./
,/

Ökad tröghet
De olika organisationerna har olika glasögon och samsyn på uppdraget

Sammantaget minskar medlemsbidraget som medges för de administrativa uppgif-

terna

Aktuellt:
Efter det att förbundschefen i Vänersborg och Mellerud lämnat sin tjänst sommaren 2020 så
delar de båda Samordningsföbunden Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Samordnings-

förbundet Vänersborg/Mellerud förbundsadministration. Ett avtal finns upprättat kring detta
för tiden den 1 juli 2020 och fram till och med 30 juni 2021. Förbundsadministrationen består av förbundschef, verksamhetsutvecklare och ekonom som utgår ifrån ett gemensamt
kansli som finns sedan tidigare i Trollhättan.

Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp har i och med upp-

rättandet av avtal om delad förbundsadministration ställt sig positiva till att arbeta för att
kommunområdena Vänersborg och Mellerud med sina medlemmar om de önskar skulle ingå
i förbundet. Se även bifogat protokoll från den 2 juni 202O.
Styrelsen för Samordningsförbundet VänersborglMellerud har vid styrelsemöte den 14 de-

cember 2020 beslutat om viljeriktning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet
och Grästorp finns sedan den 14 december 2020. Se bifogat protokoll.
Tidsplan för det nya förbundets formella start föreslås till den L januari 2A22.
Budget beräknas kunna omfatta ca 10 miljoner kronor där Arbetsförmedlingen, Försäkrings-

för vardera 25 Yovardera av medlemsbidraget
samt att kommunerna tillsammans delar resterande 25 %. Beräkning för kommunernas del
utgår från invånarantal per kommun.
kassan samt Västra Götalandsregionen står

Förutsöttningar för att gå vidore i sammonslagningsprocess:

till samgående och
till att bilda ett nytt förbund från och med den L janua ri 2O22 så kommer underlag för beslut
I det fall samtliga medlemmars ställningstagande är att ställa sig positiva
i fråga

om ny förbundsordning, hantering av det egna kvarvarande kapitalen samt förslag om
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verksamhetens inriktning och budget från och med den l januari 2O72att översändas för beslut i respektive region och kommuners fullmäktige samt hos Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.
Svar angående ställningstagande

till denna hemställan önskas senast den l juni 2021. Beslu-

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

För presidierna

Monica Hansson

Trollhättans Stad

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Jansson

Västra Götalandsregionen

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Bilasor till hemställan
Beslut Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp, den 2iuni2O2O,5 36 delad förbundsadministration för tiden den l juli 2020 och fram till och med den 30 juni 2021
Beslut Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud, den 14 december 2O2O,
ning att ingå i Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
Minnesanteckningar från medlemsråd den 20 oktober 2020
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Viljerikt-

Minnesanteckningar medlemssamråd den 12 april 2O2L
Sa

rnord ni ngsförbundet Trol I hätta n, Lil la Edet och

G

rästorp

Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud
Mötet hålls som teamsmöte mellan klockan 10.00 och 12.00. Kallade till mötet är förbundsstyrelser och
utsedda medlemsrepresentanter. Alla medlemsorganisationer är representerade vid dagens möte.
Nä

rvarande f rån styrelser

Sofia Lantz

Försäkringskassan

Linda Biltmark

Försä kringskassa n

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

Linda Jansson

Västra Götalandsregionen

Margareta Fredriksson

Västra Götalandsregionen

Monica Hanson

Trollhättan Stad

Dan Nyberg

Vänersborgs kommun

Zara Blidevik

Lilla Edets kommun

Daniel Jensen

Melleruds kommun

Thomas Johansson

Grästorps kommun

Medlemsrepresentanter
Louise Samuelsson

Försä kri ngskassa n

Anna Johansson

Arbetsförmedlingen

Maria Nilsson

Västra Götalandsregionen

Elisabeth Rahmberg Johansson

Västra Götalandsregionen

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Benny Augustsson

Vänersborgs kommun

Julia Färjhage

Lilla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Kent Larsson

Grästorp kommun

Förbundskansliet
Martin Jansson

verksam hetsutveckla re

Ann Kickeus

förbundschef

Välkomna till samrådsmöte
Monica Hanson och Linda Janson, ordföranden i samordningsförbunden 2O2A och även 2021, hälsar alla
välkomna till dagens samråd som kommer inriktas mot redovisning av de båda förbundens verksamheter
och resultat 2020 samt information och dialog kring arbetet som pågår om att föreslå till medlemmarna

att de båda förbunden går samman.
Redovisning 2O20 ärs verksamhet och resultat
Ann Kickeus, förbundschef, redovisar 2020 års verksamhet och resultat för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet, Grästorp och Samordningsförbundet Vänersborg, Mellerud. Power Point medföljer minnesanteckningarna som bilaga. Ärsredovisningen är utsänd till medlemmarna med önskan om svar om
ansvarsfrihet.
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lnformation om presidiernas arbete inför ett eventuellt framtida samgående
Monica Hanson och Linda Jansson berättar om det arbete som pågår om att förbereda för ett förslag till
medlemmarna angående att de båda förbunden sammangår. Arbetsplanen är att om alla medlemmar
ställer sig positiva så skulle ett samgående kunna ske den t januari2A22.
SWOT analyser har under förberedelsedelen genomförts och det eventuella samgåendet har diskuterats

i

förbundens båda styrelser. Båda förbunden har beslutat om att arbeta för en viljeinriktning om framtida
samgående. Presidierna för de båda förbunden har träffats regelbundet för att diskutera tillvägagångsätt
samt för att förbereda för medlemssamråd.
En hemställan angående hur medlemmarna ställer sig

till ett samgående är utsänd till samtliga medlem-

mar och svar önskas tillbaka senast den 1juni.
Planerat är att förslag till ny förbundsordning och avsiktsförklaring skickas ut direkt efter det att medlemmarnas svarat på den hemställan som är utsänd till samtliga medlemmar. Beslut är efterfrågat till senast
den 1juni.
Budgeten förväntas vid ett samgående att omfatta ca 9,4 mkr. Beloppet har efterfrågats av Försäkringskassans Arne Rydbäck som medverkar vid förberedelserna om statligt medlemsbidrag

till förbunden.

Medlemmarnas ställningstagande:
Västra Götalandsregionen uppger att de ställer sig positiva till ett samgående.

Arbetsförmedlingen är positiv till samgående och ser att det blir ett mer effektivt Samordningsförbund
och ser att det finns fler samordningseffekter. Svar har inkommit till förbundet.
Försäkringskassan är positiv till ett samgående. Ser en tydlig trend i att fler Samordningsförbund slås
ihop.

Grästorps kommun är positiva till samgående och ser att det blir mer effektivt.

Trollhättan Stad uppger att de kommer ställa sig positiva att arbeta vidare för ett samgående.
Vänersborgs kommun är positiva till samgående även om det ej är formellt behandlat och beslutat. Dan
Nyberg uppger att han på sikt serfler vinster med ett ännu större förbund än nuvarande två. Benny poängterade att det är viktigt att organisationen blir effektiv samt har en fråga hur hemställan gått ut.
Lilla Edets kommun ser positivt på samgående även om det ej är formellt behandlat och beslutat.

Melleruds kommun meddelar att de vill samverka men att det än inte är något klart. Förhoppningsvis blir
de klara innan den 1juni.

övriga frågor
Utskicka av hemställan ska kollas upp så att den formellt gått ut till myndigheternas officiella
postlådor.
lnga övriga frågor men en uppmaning om att förslag på namn på förbundet gärna tas emot.

Bilaga: Power Point presentation årsredovisningar 2O2A för förbunden

Anteckningar: Martin Jansson och Ann Kickeus

116

Minnesanteckningar från Medlemssamråd i Mellerud den 20 oktober 2020
Morgan Andersson, Melterud Kommun hälsar alla välkomna till årets medlemssamråd som denna
gång hålls på Kulturbruket i Dal i Mellerud
Deltagande är medlemsrepresentanter samt styrelser för Samordningsförbunden Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp, Vänersborg/Mellerud samt Bengtsfors, Åmå1, Dals-Ed , Säffle och Årjäng. En kort

presentationsrunda genomförs och dagordningen presenteras
Dagordning:
Samordningsförbunden 2019 verksamhet och ekonomi
lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Erfarenheter samgående av förbund
Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling
Ansvarig för nästa medlemssamråd

Samordningsförbunden 2OL9 - verksamhet och ekonomi
Förbundcheferna presenterar 2019 års verksamhet och utfall av ekonomi i ett bildspel som i sin
helhet finns som bilaga till minnesanteckningarna.

lnformation från presidierna om dialoger kring samgående av förbund
Vid förra medlemssamrådet lyftes önskan om att öka samarbetet mellan förbunden. Förbunden
befinner sig i en annan omvärld just nu med bland annat svårigheter inlåning av personal och i

augusti 2020 slutade förbundschefen i Sof Vänersborg/Mellerud. Lösningen blev att göra avtal med
SOFTLEG kring lån av förbundschef och administration, ekonom. Samordningsförbundet
Vänersborg/Mellerud har tidigare initierat frågan om samgående och vid gemensamt presidie de tre
förbunden emellan enades man om att varje förbund skulle göra SWOT analyser för presentation vid
dagens medlemssamråd. Presidierna redogör för diskussioner som förts i varje förbundsområde
samt sammanfattar de analyser som genomförts.
VÄNERSBORG/MELLERUD, SWOT

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

att utgå från för vem perspektivet
Möjligheter

Styrkor
Ta del av

fler resurser, större kunskapsbank,

kompetensutveckling, mer

m

uskler

Bättre kompetensutveckling
Sta

bilare organisation

Mindre sårbart

Bättre för medborgaren

Mer resurseffektiva, starkare ekonomi

Hitta en effektiv arbetsorganisation

Snabbare vägar, mer flyt i processerna, både för

Finns erfarenheter att tillgå om resan

medborgare och professionella
Öppenhet itakten, vid vilja att växa
Svagheter

Hot

Geografiska avstånd

Minskat administrativt statligt bidrag

Inlärningsprocess kommunikation

Tröghet

-

för stor beredningsgrupp /styrelse

Delaktighetsutmaningar
Tappa det nära perspektivet
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sÄo-rsÄ,

swor

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

samarbete/sammanslagning både med Arvika/Eda och Fyrbodal.
Styrka

Möjligheter

ökade resurser i relation till framtida utveckling med

Hållbara insatser

minskade medel. Styrka att kunna ha medel för

Hållbar utveckling

insatser och en verkställande tjänsteperson.

Sta

Tydlighet: Organisationen blir greppbar och starkare
med bibehållen tjänsteperson på heltid.

rkare ma rknadsföring

Mer effekt ut utav medlen
Dra lärdomar av att bibehålla länsgränser,

Säkerställande av personal

projekt med externa medel utifrån två regioner

Nyttjande av personal över gränserna
Kvalit6 i ledning och styrning från en stark styrelse

kan ta del av framgångsfaktorer

och en tydlig förbundschefsroll
Fler insatser för individerna
Ha dubbla nätverk, "ta det bästa från grannarna"
Lika stora kommuner i ett

förbund ger större styrka

Hot

Svagheter
Två eller flera fbc nätverk, splittrande?

ökad adm externa medel ex

ESF

Geografiska avstånd bland annat svårigheter för

- Merarbete vid

individer att resa.

ansökan externa medel, länsgränsen innebär

Tappar lokal förankring inte tydligt ett så stort
hot, kan "ha koll" att inte lokal förankring

ansökan på två olika ställen
Två regioner/två statliga org

tappas bort.

Otydlig styrning beroende på

Två regioner/två statliga org "splittrat"

styrelsesamma nsättn ingen.

ökad tröghet större förbund, längre processer? Tid
att bygga upp "nya" kontaktvägar, veta vilka vägar

Otydlig styrning
Minskat inflytande fr mindre kommuner

man ska gå

TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP, SWOT

Stvrkor:

Möilieheter:

Använda hela geografiska området
Personal och deltagare över kommungränser

Större utbud och möjligheter
Vara i ett större sammanhang

Vara mer anonym som deltagare

Mera resurser till större satsningar

Större organisation "muskler" resurser kompetens

Bättre för medborgaren

Stark organisation

Lika

Mindre sårbarhet

Får

Svagheter:

Hot:

förutsättningar för samverka n

till sig pärlor

Centraliserade aktiviteter

Riskerar steg {flera) tillbaka i samverkansarbetet

Säkerställandet av inflytandet lokalt hotas

Tappar organisationer/parter

Ökad tröghet

Missar att kunna stödja samverkan i det lokala

Minskat inflytande från mindre kommuner och
kommunkollektivet
Större organisationer blir otydligt
Olika glasögon - vi har olika perspektiv
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Erfarenheter samgående av förbund
Representant från Tanum kommun och Försäkringskassan delar sina erfarenheter av samgående

mellan två förbund som bildade Samordningsförbundet Väst. Fördelar som lyftes fram var
upplevelsen av ökad kompetens, stabilare budget, ingen försämring gentemot enskild individ,

förbundet har blivit en plattform för ökad samverkan då

AF

"försvunnit". I presidiet roterar

komm unerna på posterna ordföra nd elvice ordförande.
lnspel från ordförande Fyrbodals kommunalförbund är att se samverkans synergieffekter i ett större

perspektiv, möjlighet att se på andra förändringar för att få större kapacitet för att ex söka ESF
medel.
lnspel från Vänersborg kommun som gärna ser en större organisation för att minska sårbarheten och
öka förmågan och möjligheterna att samverka. Dals-Ed kommun instämmer. lnspelet styrks även av
Västra Götalandsregionen som ser positivt på samgående av förbunden och lyfter goda exempel från
Skaraborg och Göteborg.

Dialog om Samordningsförbundens framtid och utveckling
Trollhättans Stad uppger att de är tveksamma till sammanslagning på grund av att det kan skapa
distans till medborgarna och den enskilda individen. Risk att kommunerna endast får en representant
i styrelsen. Större är inte alltid bättre.
VGR tycker det är viktigt

att alla kommuner kommer till tals samt att ha individerna i fokus. Viktigt att

se vad som har skett i vår omvärld och hos andra förbund.

Ämåls kommun lyfter vikten att dela goda exempel bland annat utifrån Samordningsförbundet

Trollhättan/Lilla Edet/Grästorp. I större förbund kan framgångsfaktorer bli än mer bättre och
starkare.
Lilla Edets kommun ställer sig frågande till varför man skall göra en sammanslagning och hur blir det
bättre för individerna att slå ihop fler förbund? Tycker även att man ska se upp med ESF då detta inte
är förbundens huvudsakliga uppgift.
Säffle kommun uppger att de även har samverkan på andra håll och de önskarveta hur
diskussionerna pågår om eventuella samgående av förbund i Värmland.

Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan ställer sig positiva till större Samordningsförbund och vill

få mer effektiva insatser till medborgarna.

Nästa steg är förslagsvis att göra ett omtag på SWOT, graderalvärdera de olika styrkorna och
svagheterna som framkommit och väga de mot varandra.
Vänersborgs kommun anser att diskussioner behöver föras mellan SOFTLEG och SOFVM om
samgående och sedan får de övriga kommunerna bedöma hur de vill göra. Ordförande i SOFVM

poängterar att förbundet inte har bestämt för varken det ena eller det andra. De ville invänta
diskussionerna på medlemssamrådet.
Ansvarig för nästa medlemssamråd

119

Åmål kommun tar initiativ till nästa medlemssamråd som förslagsvis då hålls i april 2021.
Avslut
Medlemmarna ger i uppdrag till styrelserna att göra ett omtag om SWOT analyserna och sedan
återföra information till medlemsrepresentanterna.

Minnesanteckningar av
Helene Ohlsson och Ann Kickeus

Deltagare
M edl e m sre p re se nta nte

r

Paul Åkerlund

Trollhättans Stad

Julia Färjhage

Lilla Edets kommun

Morgan Andersson

Melleruds kommun

Annelie Guilotte

Vänersborgs kommun

Martin Carling

Dals-Eds kommun

Dag Rogne

Säffle kommun

Lotta Robertsson Haren

Åmåls kommun

Mirzal Celhasic

AF Värmland

Silvija Mehrstam

Arbetsförmedlingen

Maria Nilsson

Västra Götala ndsregionen

Arne Rydbäck

Försä krlngskassa n

dieitalt

Styrelse Trollhiittan, Lilla Edet och Gröstorp

Hanson
Sofia Lantz
Monica

Margareta

Fredriksson

Paulsson
Thomas Johansson
Zara Blidevik
Linda Biltmark
Anders

Sty relse Vöne

Försäkringskassan

flera förbund

Västra Götalandsregionen

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Grästorps kommun

digitalt

Lilla Edets kommun
Försäkringskassan

rsborg/ M e I Ierud

Nyberg
Daniel Jensen
Joakim Sjöling
Linda Jansson
Sofia Lantz
Anna Andersson
Anders Paulsson
Dan

Trollhättans Stad

Vänersborgs kommun

Melleruds kommun
VGR
VGR

Försäkringskassan

flera förbund

Försäkringskassan

flera förbund

Arbetsförmedlingen

flera förbund
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Styrelsen eÅofsÅ

Anita Karlsson
Kenneth Gustavsson

Dals Eds kommun

Jerry Saxin

Åmåls kommun

Anders Paulsson

Arbetsförmedlingen

flera förbund

Anna Andersson

Försäkringskassan

flera förbund

Samt
Roger Wallentine

Tanums kommun

Elisabeth Rahmberg

Västra Götalandsregionen

Martin Jansson

verksam hetsutvecklare

Helene Olsson

förbundschef

Ann Kickeus

förbundschef

Bilaga: Bildspel Samordningsförbundens verksamhet och ekonomi 2019
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PROTOKOLL FRÅN EXTTA iNSAtt STYRELSEMÖTE SAMORDNINGSFöRBUNDET
TROLLHÄTTAN, LILLA EDET OCH GRÄSTORP 2020.06.12

Tid: 8.30-9.30
Plats: $tadshuset i Trollhåttans Stad
Närvarande vid styrelsemötet:

Tjänstgörande ledam öter
Monica Hanson
Sofia Lantz
Almasa ldrizovic

Trollhättans Stad
Försåkringskassan
Arbetsförmedlingen

deltar via Skype

Gråstorps kommun
Lilla Edets kommun

deltar via Skype
deltar via Skype

Ersättare
Thomas Johansson
Zara Blidevik

övriga
Ann Kickeus

f örbu

nd

s

ch

ef/se kretera re

$ 33 Fastställande av dagordning
Ordförande hälsar välkommen till ett extrainsatt möte och dagordningen godkånns, Margareta Fredriksson och Anders Paulsson har under morgonen meddelat förhinder, Båda har
meddelat att man positivt ställer sig bakom förslaget i de handlingar som gått ut inför mötet.
$ 34 Val av justerare

Tilljusterare for dagens protokoll väljs Sofia Lantz, Försåkringskassan.
$ 35 Föregående mötesprotokollfrån den 17 mars 2020
Protokollet från föregående möte gås igenom och läggs därefter till handlingarna
g 36 För{råga angående köp av administrativa tjänster inkommen från Samordnlngsförbundet Vänersborg och Mellerud

Samordningsförbundspresidierna för Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp samt Vånersborg
och Mellerud har haft ett Skype möte den 28 maj angående frågan om mojlighet att köpa
administrativa tjänster för förbundsledning under resterande ärel202A. Anledning är att deras förbundschef slutar sin tjänst och forbundet står utan förbundschef från den 17 augusti.
Vidare har ordförande och förbundschef haft ett möte den 29 mai och presidiet ett mÖte
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den 9 juni. Förbundschef och forbundets ekonom har åven fått ta ställning till att utöver pågående arbetsuppgifter administrera ytterligare ett till samordningsförbund.
Efter presidiediskussioner anser presidiet att det inte år mojligt att kortsiktigt låna ut kanslipersonal som efterfrågas. Främst ses att det blir en ökad arbetsbelastning med till exempel
två redovisningssystem för ekonomi och dubbelt av styrelsemöten, beredningsgruppsmöten och uppfötjningar av verksamhet i två förbudsområden. Om förbundet ska kunna frigöra
resurser som efterfrågas diskuteras att det bör tillsättas ny resurs i form av processledare/utvecklingsledare som arbetar med insatserna i båda förbundens områden. Presidiet
slutsats är att om ett tjänsteköp ska vara genomförbart så ska detta avtalas om på längre
sikt och att intentionen ska vara ett samgående mellan förbunden i det fall att medlemrnarna av forbunden kommer överens om detta.
Risker som ses för det egna förbundet är att det blir knappt om personella resurser för en
tid, att pågående samverkansaktiviteter kan tappa fart och att kvalitån i det pågående arbetet kan komma att påverkas. Det blir också dubbelarbeie av mycket.
Styrelsen for Samordningsfcirbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp beslutar:
att ställa sig positiva till att avsätta en halvtidsresurs, främst forbundschef och
ekonom, för den administrativa skötseln av Samordningsforbundet Vånersborg
och Mellerud. Arbetet leds och utgårfrån kansliet iTrollhättan
att om ett avtal upprätts så ska åven en heltidstjänst som processledare/utvecklingsledare som arbetar över båda förbundens område rekryteras snarast
att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet tiil
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte är nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul för utvecklingsarbete under 2021

$ 37 Övriga frågor
För dagen inga övriga frågor,

$ 38 Nästa möte den 24 september
Nåsta möte hålls den 24 september och förhoppningsvis kan då även beredningsgruppen
delta för att bl.a, diskutera kommande verksamhetsårs aktiviteter. lnbjuden är åven dataskyddsombudet Klas Nilsson samt förbundets genusspecialist Rebecka Gardendahl.
$ 39 Mötet avslutas
Ordforande tackar fdr dagens möte och alla önskar varandra en fin sommar. Mötet avlutas

Justeras

Kickeus, se
{,

Monica Hanson
Protokoll finns

&L

www. soft leq. se samt www. samverkanvg. se

123

SAMORDNINGSFöRBUNDET
vÄNERSBoRG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Nr1
sida

2420-06-22

r(3)

Samordningsförbundets kansli den 22:e juni 2020, klockan l0:00-

Plats och tid

72:O0

Anders Paulsson
Dan Nyberg
Sofia Lantz
Linda Jansson

(Arbetsförmed lingen)
(Kommunerna)
( Försåkringskassan)
(Våstra Götala ndsregionen)

Daniel Jensen

ioakim Sjöling

(Kommunerna)
(Västra Götala ndsregionen)

Linda Säterstam

(Förbundschef)

Utses att justera

Anders Paulsson

(Arbetsförmedlingen )

lusteringens plats och tid

Samordni

Beslutande

Övriga närvarande via skype
Ersättare

Tjänstemän

Persona Iföreträda re

Övriga

Underskrifter

rbundets kansli 22 Juni 2020

Sekreterare

Paragrafer 60-64

.Li nda Såterstam
I

, ,-.1 ,,.\.,

::-i-i..-:.......J-

Linda Jansson

rl

1..'
!lt.

Justera nde

\
-..I]-tr

-

-..

-.

I

\,,-

I

1,.:,.....n ..... ,. , . ..
Anders Paulsson

.

ANSLAG/BEVIS

Protokollet år justerat, Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Protokol et fi n ns också på wvU-Uggmverka rrvq. se
I

orsan

Samordningsförbundet Vänersborg/Mellerud

Sammanträdesdatum 2020-06-22
Datum för anslags uppsättande

202A-06-22

Förvaringsplats för protokollet Sa
U

sförbu

Datum för anstags nedtagande 2AZA-A7-ZL

kontor, Vånersborg

t..{

nderskrift
n

SäIe

Utdragsbestyrka nde
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SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBORG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-22

slda

2

E60

öppnan{-e,.åv möte och faststäl.lande av daoord$inq
Ordförande öppnar mötet.

Beslut
Styrelsen faststä I ler föreslagen dagordn i ng

s6r

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

s62

Föregående mötes,protokol I
Styrelsen har tagit del av föregående mötesprotokoll inför mötet.
Beslut
Styrelsen beslutar

att godkänna

handlingarna.

foregående mötesprotokoll och lägga det till

63

Dnr 2020.015.001
mmanslaon ingsprocess
Presidiet informerar om att det gemensamma presidiet bestående av presidierna för
samordningsförbunden Vänersborg/Mellerud, Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp
samt Bengtsfors, Åmå|, Dals Ed, såffle och Årjäng lyft frågan om sammanslagning
och alla tre forbundsstyrelser ståller sig positiva till eit större sammanhang. Attå
förbunden är noga^med att påpeka att de inte vet ivilken form och att proJessen
skall få ta tid. Frågan om sammanslagning skall lyftas med medlernmarna på
medlemssamrådet den 20 oktober. De gemensamma presidierna kom fram till att
tills dess ska:
Varje förbundsstyrelse gör en SWOT-analys inför medlemssamrådet som
presentcras för med lem ma rna
Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp bjucer in
representanter från Samordningsforbundel i Skaraborg för att styrelsärna och
medlemmarna ska kunna ta del av deras sammanslagningsprocess
E

Sa

Beslut
Styrelsen noterar informationen,

n

es srgn

Utdragsbestyrka nde

125

SAMORDNINGSFöRBUNDET
VÄNERSBoRG/MELLERUD

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrådesdatum

sida

2420-06-22
S

64

3

Dnr 2020.019.001

Tillsättnino av nv förbundschef
Samordningsförbundspresidierna Vänersborg och Mellerud samt Trollhättan, Lilla
Edet och Grästorp hajle ett Skype möie den 4 juni dår Vänersborg och M:llerud
ställde frågan angäende möjlighet att köpa administrativa tjänster för
förbundsledning från Samordningsförbund Trollhättan, Lilla Edet och Gristorp under
resterande året 2020.
Styrelsen för Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp återkom
med följande svar den 15:e juni:
- Att Samordningsforbundet Trollhättan, Lilla Edet och Grästorp ställer sig positiva
till att avsätta en halvtidsresurs, främst förbundschef och ekonom, för den
administrativa skötseln av Samordningsförbundet Vänersborg och Mellerud.
Arbetet leds och utgår från kansliet i Trollhåttan

- att om ett avtal uppråtts så ska även en
-

heltidstjånst

som

om köp av tjänst

från

processledare/utvecklingsledare som arbetar över båda forbundens område
rekryteras snarast
att om ett avtal tecknas så ska detta tecknas för ett år och då med möjlighet till
avbrott efter 6 månader om någon av avtalets parter inte år nöjd
att styrelserna gör ett gemensamt års hjul for utvecklingsarbeie under 2C,21

Beslut

styrelsen beslutar

att ställa sig

bakom förslaget

Samordningsförbundet Trollhättan, Lilla Edet och Gråstorp.

Styrelsen beslutar

att ge ordförande delegation att skriva under avtale: med

Samordningsförbundet Trollhäitan, Lilla Edet och Gråstorp.

sr9n

Utdragsbestyrkande
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MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

FOREDRAGNINGSLISTA
i

n

2021-09-15

gen

ARENDE 6

Dnr KS 202L1414

Plan- och bygglovtaxa 2O2L, revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet
Tabell 8 i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.
Exempel på beräkninq enliqt Plan- och bygglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA y lrll =planaugift
426 x 160 x Q59 = 4 493,4 kronor

xFörutsättningar för exempel
nPBB 2021 = 426
BYA = 160 kvm
Nl = 0,59 (enligt tabell 8, Plan- och byggloustaxa 2021)
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202L,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.

Beslutsunderlag

. Plan- och bygglovstaxa 2021
. Byggnadsnämndens beslut 202L-06-23, S 136.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 9252.
o Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, g t97.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOESPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

s 197

sida
18

Dnr KS 202L1414

Plan- och bygglovtaxa 2O2L, revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering.

Sammanfattning av ärendet
Tabell 8 i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.
Exempel på beräkning enligt Plan- och byqglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA y lrll :planavgift
47,6 x 160 x q59 = 4 493,4 kronor

xFörutsättningar för exempel
nPBB 2021 :426
BYA
160 kvm
NI = 0,59 (enligt tabell Q Plan- och bygglovstaxa 2021)

:

Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 202L, S 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 202L.

Beslutsunderlag

.
.
.
.

Plan- och bygglovstaxa 2021
Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23. 5 136.
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5 252.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följander

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

Beslutsgång
Ordförande frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande

Justerandes sign
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Sammanträdesdatum
2021-08-10

nstyrelsens arbetsutskott

s 2s2

sida
17

Dnr KS 20211414

Plan- och bygglovtaxa 2021, revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
KommunfullmäKige fastställer plan- och bygglovtaxa 2021 enligt föreliggande förslag till
revidering,

Sammanfattning av ärendet
Tabell B i Plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser har
uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan togs.
Exempel på beräkning enliot Plan- och byqglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
nPBB x BYA y Nl :planavQift
426 x 160 x 459 4 4914 kronor

:

xFörutsättninga r för exempel

nPBB 2021
BYA

:

426

= 160 kum

= Q59 (enlrgt tabell & Plan- och byggloustaxa 2021)
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021,5 136, att föreslå kommunfullmäktige att anta
reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.
1y1

Beslutsunderlag

.
.
.

Plan- och bygglovstaxa 2021
Byggnadsnämndens beslut 202L-06-23, S 136.
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn

Datum
202t-07-0r

KOMMUN

i

n

gen

Diarienummer

Sida

Ks202Ll4L4

1 (1)

Kommunfullmäktige

PIan- och bygglovtaxa 2O2L, revidering
Förslag

till beslut

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

mmanfattning av ärendet

Tabell B i plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser
har uppdaterats med de planer som vunnit laga kraft sedan förra taxan antogs'
Exempel på beräkning enligt Plan- och bvgglovstaxa 2021
Planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inom detaljplan för Kurran, 2006x
mpBB x ByA x trll =pl1navgift
426 x 160 x 0,59 = 4 493,4 kronor

xFörutsättningar för exemPel
nPBB 2021 -- 426
BYA = 160 kvm
NI = 0,59 (enligt tabell B, Plan- och bygglovstaxa 2021)
Byggnadsnämnden beslutade den 23 juni 2021, g 136, att föreslå kommunfullmäktige att
anta reviderad Plan- och bygglovstaxa 2021.

Beslutsunderlag

r
.

Plan- och bygglovstaxa 2021
Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23,5 136.

Handläggande tjänsteman
Jonas Söderqvist
Kart-GIS-ingenjör

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

till

Byggnadsnämnden

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Byggnadsnämnden

zozL-06-23

5

Sammanträdesdatum

136

sida

50

Dnr 2021'171'043

Revidering, Plan- och bygglovtaxa 2O2L
Byggnadsnämndens beslut
Ayignadsnamnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att anta reviderad
Plan- och bygglovstaxa 2021.

Sammanfattning av ärendet

har
Tabell B i plan- och bygglovstaxa gällande planavgift och avgift för områdesbestämmelser
togs'
taxan
förra
kraft
sedan
laga
uppdaterats med de planer som vunnit
ExemBel så beräkning enligt Flan- och bvqglovstaxa 2021.

planavgift för enbostadshus 160 m2 (BYA) inorn detaljplan för Kurran, 2006*
mpBB x ttO * 1r11=planavgift
47,6 x L60 x 0,59 = 4 493,4 kronor
xFörutsättningar för exempel
nPBB202L = 47,6

= 160 kvm
Nl = 0,59 (enligt tabell 8, Plan-

BYA

och bygglovstaxa 2021)

Bilagor

.

Plan- och bygglovstaxa 2021

Upplysningar
eesl uiet gå i att överklaga, se www' mellerud.*fqve-r3'laga'
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Utd ragsbestyrka

Justerandes sign
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Dnr KS 202u396

(NARF) 2022
Kommunstyrelsens förslag

till beslut

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

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

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 202L, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 202I).
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 202L, $ 22,
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0t-U. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

. Förslag till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
r Direktionens beslut 202L-06-L5, g 22.
. Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
o Komm unstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse.
r Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5 244.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 190.
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

s

19O

sida

I

Dnr KS 20211396

Myndighetstaxor för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF)
2022
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag.

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

kommunfullmäktige.
Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 202t, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 202t).
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 jum 202I, $ 22, att
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0L-0L. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

o Försla9 till taxor 2Q22för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
. Direktionens beslut 2021-06-L5, g 22.
. Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
o Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5 244.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

Utdragsbestyrkande
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Komm u nstyrelsens arbetsutskott

Sammanträdesdatum
2021-08-10

sida
B

Dnr KS 202L/396

s244

Myndighetstaxor för Norra Äksborgs Räddningstiänstförbund (NÄRF)
2022
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds taxor för
myndighetsutövning och myndighetstillsyn för 2022 enligt föreliggande förslag,

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

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 202L, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 202L).
DireKionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 202L, $ 22,
fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-01-0t. Direktionen beslutade
vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i
respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

o
o
.
o

tilltaxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
Direktionens beslut 2021-06-15, 9 22.
Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
Förslag

Förslag

till beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.
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KS 20211396

1 (1)

Kommunstyrelsen

Mynd ig hetstaxor

för N orra Alvsborgs Rädd n i ngstjä nstförbu nd

(NÄRD 2022
Förslag

till beslut

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

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

Taxorna räknas upp enligt kostnadsprisindex (KPI) för material och enligt budgeterad
lönerevision för personalkostnader (2,3o/o). För år 2022 är medlemsbidraget uppräknat med
1,9 procent enligt SKR:s PKV-index, från februari 2021, för 2022. Prognos för KPIF avseende
2020 är 1,5 procent och beräknad lönerevision 2,3 procent (SKR februari 2021).
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslutade den 15 juni 202I, $ 22,
att fastställa taxor 2022. Taxan föreslås gälla från och med 2022-0L-fi. Direktionen
beslutade vidare att tillsända taxor 2021 avseende myndighetsutövning till
kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för antagande.

Beslutsunderlag

o
.
.

Förslag tilltaxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund med bilaga.
Direktionens beslut 202I-06-15, S 22.
Begäran om antagande av taxor för 2022 Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef
0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbu nd

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

s502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Diarienr
5010-2021-101-13

2021.-06-1.8

gstjänstförbund

Kommunfullmdktige
N Än r :s me dl e mskom m

u ne

Begäran om antagande av taxor 2022, NÄRF
Direktionen beslutade 2021.-06-75,5 22 att fastställa taxor 2022 för Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund. Taxan föreslås gälla fr.o.m. 2022-0t-01. Direktionen beslutade vidare att
tillsända laxor 2A22 avseende myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för antagande.
Förbundet översänder härmed förslag till taxor avseende myndighetsutövning för är 2O22för
antagande av kommunfullmäktige inom respektive medlemskommun.

Trol lhätta n 2021-06-1.8

Ann Gustavsson
Förva ltni ngsassiste

nt

Bilagor:
Sammanträdesprotokoll Direktionen NÄRF 2021-06-15, 822
Taxor 2022, Myndighetsutövning, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sändlista:
Melleruds kommun

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

464 80 Mellerud

Irollhättans Stad
461, 83

Vänersborgs kommun
46285 Vänersborg

Trollhättan

Norra Älvsborgs
Rädd ningstjånstf örbund
Larmvägen 1

Tetefon växet:
0521-26 59 00

463- 38 Trolthättan

222000-0950

O
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Webb:

www.brand112.se

r

Norra Alvsborgs

Datum

Räddningstjånstförbund

Diarienr
5010-2021-101-12

202L-06-L5

Sammanträdesprotokoll för Direktionen ruÄnp
Plats och tid

Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan k|.09:00-10:30

Beslutande

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

övriga deltagande

Malin Johansson {5} Trollhättan, ej tjä nstgörande ersättare
Kenneth Borgmalm (5) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Dan Åberg (M) Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
Hans Dä rnemyr, fö rbu ndschef/räddningschef

Anders Gillek stf. räddningschef
Eodil Bramfors, ekonomichef
Ann Gustavsson, förvaltningsassistent
Andreas Johansson, Kommunal
Helend Sagerström, Vision
Caroline Larsson, Sveriges lngenjörer

Utses att justera

Lena Eckerbom Wendel

Justeringens
plats och tid

Brandstationen Trollhättan

Underskrifter

Sekreterare

\8-29

Paragraf
Ann

n

G

jtl&rv

tl

Ordförande
nica Ha
Justerande

Eckerbom Wendel

Norra Älvsborgs
Råddningstiänstf örbu nd
Larmvågen 1

Telefon växe[:
0521-26 59 00
Organ isationsnr:

Webb:

46138 Trollhättan

222000-0950

r4rwW..b..randj-L2. se
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Norra Alvsborgs
Räddn i ngstjånstförbund

Datum

Diarienr
5010-2021-101-12

2021-06-15

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

Organ:

Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

sammanträde:

2021-06-15

Datum då tillkännagivandet publiceras:
Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör:

202L-06-29
202L-07-21

Protokollfrån

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

utdragsbestyrka nde

Norra Ätvsborgs

Telefon växet:

Räddningstjänstförbund

o52L-26 59 0A

Larmvägen

0rganisationsnr:

E-post:
infocöbrand112. s6
Webb:

222000-0950

www.brandl-12.se

1.

461 3S lrollhättan
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Norra Alvsborgs
Räddni

n

gstjänstförbund

Datum
2027-06-L5

Diarienr
5070-202L-tOL-72

$ 22 Beslut om taxor 2022för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Förbundet har tagit fram förslag till taxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Taxorna räknas upp enligt KPI för material och enligt lönerevision för personalkostnader.
Avtalsbundna intäkter räknas upp enligt avtalets bestämmelser. Är 2A22 är medlemsbidraget
uppräknat med 1,9 %o, KPI är !,58 % (jan 2O2Ol jan 2A2Ll och beräknad lönerevisio n 2,3 Yo.
I texten i inledningen av dokumentet föreslås en korrigering av texten:
"Förbundschefen i UÄnf kan besluta om awikelse i taxqn. Sådant bestut ska förtecknas och redovisas
ti ll förbu ndets d i rekti o n."
Förslaget innebär att sista meningen tas bort då texten inte styrks i något styrdokument.

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

Direktionen ftireslås besluta att fastställa den nya taxan för är 2A22. Taxan ska gälla fr.o.m. 2022-0L01. Taxor avseende myndighetsutövning ska därefter översändas till kommunfullmäktige i respektive
medlemskommun för fastställelse.
Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa laxor 2022 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Taxan
föreslås gälla fr.o.m. 2022-07-01. Direktionen beslutade vidare att tillsända taxor 2022 avseende
myndighetsutövning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för fastställelse.
Direktionen beslutade att låta meningen kvarstå att beslut om avvikelser i taxan ska förtecknas och
redovisas för direktionen. Sådana beslut ska förtecknas i listan för delegationsärenden.

Räddningstiänstförbund

Te{efon växel:
0521-26 59 00

info@brand1L2.se

Larmvägen 1

Organisationsnr

Webb:

46L 3B Tro[hättan

222AAO-0950

www.brandll-2.se

Norra Ätvsborgs
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Anslag

Dnr KS 202L|4LL

till Dalslands kanal

Kommunstyrelsens förslag

till

och Snäcke kanal för år 2022

besl

ut

Kommunfullmäktige beslutar att

1.

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

2. anslaget

finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands

Kanal.

Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på I,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
respektive kommu n/reg ion.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april202L enades man om att till ägarna äska
1,9olo enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget til|2022. Framställan om anslag för är 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 9 479 73L kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022ttll1427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
KanalAB inom de angivna ramarna,
Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verkamhetsäret2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

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

o Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning
för 2022.
. Ärsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse,
. Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5 260.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 191.
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METLERUDS KOMMUN

SAM MANTNÄOTSPNOTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

s

rel

Anslag

sida
9

Dnr KS 2021/4L7

till Dalslands

kanal och Snäcke kanal för år 2022

Kommunstyrelsens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige besluta r att

1.

Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäckekanal med L045474 kronorförär2022, vilketärenuppräkningmed l,gprocent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2.

anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverkamhet/bidrag Dalslands
Kanal,

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

respeKive kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 202L enades man om att till ägarna äska
1,9olo enligt SKL:S Pl(/ i ökning av anslaget till2022. Framställan om anslag för tr 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser.
Anslagsbeloppet for tr 2022 uppgår till totalt 9 479 73L kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022til| t 427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fu ngerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
Kanal AB inom de angivna ramarna.
Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetstret2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I

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

Beslutsunderlag

.
.
.
r

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning

för 2022.
Ärsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
Komm unstyrelseförvaltni ngens tjä nsteskrivelse.
Arbetsutskottets beslut 2021-08-10, 5 260.

Utdragsbestyrkande

ndes
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKO LL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

Förslag

sida

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

KommunfullmäKige beslutar att

1. Melleruds

kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med I045 474 kronor för är 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget

finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands

Kanal.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta

ffi

ndes
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Utdragsbestyrkande

10

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum
Komm u nstyrelsens

a

rbetsutskott

202L-08-24

sida
4

Dnr KS 202Ll4It

s 260

Anslag

till

Dalslands kanal och Snäcke kanal för år 2022

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1.

Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd och
Snäcke kanal med 1045 474 kronor för år 2022, vilket är en uppräkning med 1,9 procent
enligt Sveriges Kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).

2. anslaget

finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhet/bidrag Dalslands

Kanal.

Sammanfaftning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på L,9o/o enligt Sveriges
Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
respektive kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april202L enades man om att till ägarna äska
1,9olo enligt SKL:S PI(/ i ökning av anslaget fl|2022. Framställan om anslag för 8r 2022 görs
enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare
överenskommelser,

I

Anslagsbeloppet för är 2022 uppgår till totalt 479 73L kronor. Av anslagsbeloppet avser
9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal. Från år 1999 har
Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa
kostnader uppgår för 2022till L 427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fu ngerar som ramanslag, vilket innebär att
uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för Dalslands
KanalAB inom de angivna ramarna,
Äberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd för
verksamhetsäret2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation.

I kommunstyrelsens

budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet som till
exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022 ingår
prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med Pl(/-index.
Äskat anslag ryms inom beslutad ram,

Beslutsunderlag

.
.
r

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med anslagsfördelning

för 2022.
Årsredovisning/revisionsberättelse för 2020.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Kommunfullmäktige beslutar att

1.

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

Utdragsbestyrkande

Justerandes

143

MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTO KOLL

Sammanträdesdatum

202L-08-24

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2.

anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag för turistverksamhetibidrag Dalslands
Kanal.

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

144

Utdragsbestyrkande

sida
5

rr

n
II

+.
ltJ)

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2027-07-06

KOMMUN

Diarienummer

Sida

KS202Ll4rL

1 (2)

Kommunstyrelsen

Anstag
Förslag

till Dalslands kanal och snäcke kanal för år 2022
till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att Melleruds kommun beviljar bidrag till stiftelsen ^
Dalslands Kanals framtida bestånd och Snäcke kanal med L 045 474 kronor för år
2022, vilketär en uppräkning med 1,9 procent enligt Sveriges Kommuner och
landstings prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Kommunfullmäktige beslutar att anslaget finansieras ur kommunstyrelsens anslag
för turisWerksamhet/bidrag Dalslands Kanal.

Sammanfattning av ärendet
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande pä L,9o/o
enligt Sveriges Kommuner och Regioners PKV från Dalslands Kanal AB, togs
anslagsframställan upp i respektive kommun/region'
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till
ägarna äska 1,9olo enligt SKL:S PKV i ökning av anslaget till20ZZ. Framställan om
anslag för är 2022 görs enligt bifogade modell och fördelning av anslaget mellan
bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser'
Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 9 479 73L kronor. Av anslagsbeloppet
avser 9 ZOg 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal.
Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de
administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2022tll I427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket
innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av
styrelsen för Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.
Åberopande ovanstående anhåller Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
för verksamhetsåret 2022 om att beviljas ett bidrag enligt bifogade specifikation'
budget finns årligen anslag för bidrag till turistverksamhet
som till exempel Dalslands kanal. I kommunfullmäktiges beslutade budget för 2022
ingår prisuppräkning för de anslag inom kommunstyrelsen som räknas upp med
PKV-index. Äska anslag ryms inom beslutad ram'

I kommunstyrelsens

Beslutsunderlag

o

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånds framställan med
a

nsla

gsfördelning f ör 2022.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488

E-post
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Tjänsteskrivelse
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MELLERUDS

Kom m u nstyrelsefö rva ltn

KOMMUN

Diarienummer
Datum
2OZt-07-06 KS202rl4rL

.

i

ng

en

Årsredovisning/revisionsberättelse för 2020.

Elisabeth Carlstein
Ekonomichef

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 37
elisabeth.carlstein@mellerud.se

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

146

Sida

2 (2)

Stiftelsen för Dalslands
kanals framtida bestånd

2021-06-22
2021

-06- 2 g'

wEwz,
Till ägarna till Stiftelsen
for Dalslands kanals framtida bestånd

Framställan om anslag till Dalslands kanal för år 2022.
Efter tidigare samrådsmöte, där ägarna fått besked, om ett äskande på 1,9%
enligt SKL:S PKV från Dalslands Kanal AB, togs anslagsframställan upp i
resp. kommun/region.
Vid stiftelsens styrelsesammanträde den 15 april 2021 enades man om att till
ägarna äska 1,9% enligt SKL:S PKV i ökning av anslagetfll2022.
Framställan om anslag for år 2022 görs enligt bifogade modell och fordelning av
anslaget mellan bidragsgivarna sker enligt tidigare överenskommelser.

I

Anslagsbeloppet för år 2022 uppgår till totalt 479 731 kronor. Av anslagsbeloppet
avser 9 209 229 kronor Dalslands kanal och 270 502 kronor avser Snäcke kanal.
Från år 1999 har Västra Götalandsregionen bidragit med ett anslag för de administrativa kostnaderna. Dessa kostnader uppgår för 2022hil|1 427 935 kronor.
Modellen innebär att de framräknade beloppen fungerar som ramanslag, vilket innebär att uppkomna överskott eller underskott mellan åren får hanteras av styrelsen för
Dalslands Kanal AB inom de angivna ramarna.

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

Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
rag

Elisabeth Kihlström
Ordf.

rSSON

sekreterare/kassör

.1.
.1.

Arsredovisning, revisionsberättelse2020
Fördelning
StiftelsenflrDalslands kanalTelefon 0530-44750

bestånd

framtida
c/o Dalslands

Fax

0530-44755
e-mail
Nils Ericsons vä9, Upperud info@dalslandskanal.se
46472 HAVERUD

KanalAB

147

Bankgiro
5094-1 392

Dalslands Sparbank
8234-7,03 583 425-8

Fördelning

av

2O22 ärs äskade anslag

enligt PKV
bilaga

Anslagsgivare

Fördelning

Dalslands kanal
anslag 2021

%

Uppräkning
med

1

Äst<at

anslag
2022
kr

1,go/o

kr

Region
Västra Götaland
Administration
ordinarie
Snäcke kanal

Värmland

1 401 310
2 835 955

53

13

18

13

18 790

130 871

991

410

26625 1427935
883 2 889 838

37

2487
837

133 358
1 010247

Kommun

Bengtsfors
Snäcke kanal

Dals-Ed
Snäcke kanal

Färgelanda
Mellerud

Snäcke kanal

Vänersborg
Snäcke kanal

Amål

988 938
35 803
458 049
14 816

6

76547 1
988 941 13

Arjäng

3

I 642

18 790

4 363

1U
7

10 134

7

727
10 134

38 287
533

282

1454
704

37 039
229 M2

533 362

Snäcke kanal

I

680
703

362

1 007 728
36 483
466 752
15 098
78 001
1 007 731
37 743
234 005
8 806
543 496
39 014
543 496

100

I

Summa

479 731

2022

Bidragsgivare
Administration
Kanalen
Snäcke
Totalt bidrag

Västra götaland Värmland Bengtsfors
Dals-Ed Färgelanda Mellerud
1 427 935
2 889 838 1 010247 I OO7 728
78 001 1 007 731
466752
37 743
133 358
36 483
1s 098

4451131

1010247 1044211

481

850

78001

148

Vänersborg

1045474

234 005
I 806

Amål

Å"iang

543 496
39 014

543 496

242811 582510 543496 9479731

1(7)

Stlftelsen för Dalslands knnals framtida bestånd
862000-3619

0rg nr

Årsredovisning fiir räkenskapsåret Z0ZA

Styrelsen avger fdljande årsredovisning.

Innehåll

-

Sida

förvaltningsberättelse
resultaträkning
balansrälaring
tilläggsupplysningar

I
4
5

6

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

&
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
862000-3619

2(7)

Förva ltningsberättelse
Verksamheten
AI lm dnt

o

m

v erlcs amhe

ten

Stiftarp för stiftelsen är Väsfla Götalandsre.gionen och Region Värmland samt kommurrerna Ämå;
Bengtsfors, Dals-Ed, Mellerud, Ffugelanda, Våinersborg och Årjäng.
Stiftelsens ändamål är att genom årliga bidrag medverka till tackande av Dalslands Kanat ABs
driftunderskott och till att bevara kanalen frr framtiden. Stiftelsen äger som ett led i detta g1,7yo av,
aktierna i Dalslands Kanal AB, org nr 556000-4573, och 94,7yo av aktierna i Kanalaktiebolaget
Stora Lee-Östen, org ff 556009-8i59.

Frdmjande av dndamålet
Stiftelsens åindamål har tillgodosetts genom att de under fuet från stiftarna erhållna medlen, i likhet
med tidigare år, överftirts till Dalslands Kanal AB som aktieägartillskott. Erhållnamedel framgår
av sammanställningen i not 2.
Som framgår under rubriken Förändringar i eget kapital på sidan 3 har under är 2}Z}totalt 13 000
tkr överförts till Dalslands Kanal AB som aktieågartillskott.

Beträffande kanalverksamheten i övrigt hiinvisas

till

årsredovisningen för Dalslands Kanal AB,

Vdsentliga händelser under råkenskapsåret

Någtä väsentliga händelser i öviigt har inte ägt rum under räkenskapsåret, verksarnheten har under
året inte i någon väsentlig utshäckning påverkats av coronapandemin.

,4o,,
å
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Stiftelsen för Dalslands kanals fiamtida bestftrd
862000-3619

3(7)

X'lerårsöversikt
BeJopp i tkr
Erhållna tillskott från stiftare
Å.rets resultat
Lllmnat aktieägärtillskott
Balansomslutning
Stiftelsens kapital

2020

2019
8 778
8 753
I 760
I 994
| 982

13 049
13 030

t3 000

2024
2 011

2018
8 539

I516
8 500
2 001
1 989

20t7

2013

I

8 033
8 021

298

8282
t0252

I

8221
3 973
3 942

985

1 972

f,'örändringar i eget kapital
Bundet
Belopp vid åtets ingång onlig fastställd
balansräkning

Balanserat

1

97r

Ärets omfttring av ing{endo balans

400

&

17 r

-6

Årets redovisade resuttat
Lämnat aktieflgartillskott till Dalslands Kanal ,4.8

Bclopp vid årets utgång

Ärets

Lämnat

stiftelsekapital requltat &$!b! ektiegCartlflskg[

1

971

400

t0

831

s 753 169
-8 753 t69
t3 02.9 631

10279 13029631

000

-8 760
I 760 000

I

Totnlr

981 679

-1.3 000

t3 029 631
00d -lilqq_q0-q

-13 000

000 2 0lt 310

ffi.'
151
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Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd

4(7)

862000-361 9

Resultaträkning

Not

2020-01-01

'2020-t2-31
Stiftelsens intäkter
Tillskott fran stift arna

2

Summa stiftelsens intäkter
Stiftelseus kostnader
Öwiga stiftelsekostnader
Su

mma stiftelsens kostuader

Rcdovisnt årsresultat

?019-0r-01
-2019-12-31

13 049

43t

8 778 076

t3 049

431

8 778 076

-19 800

-24 907

-19 800

-24 907

13 029 631

8 753 169

,ft*t
152

{.-:

'6c

Stiftelsen frr Dalslantls kanals framtida bestånd
862000-3619

Balansräkning

s(7)

Not

2020-t2-3t

2019-12-3t

Tillgångar
Anläggningstillgån gar
Finansiella anläggninestillgångar
Andelar i koncemföretag

3

Summ a nnläggningstillgångnr

I

971 400

I

I

971 400

I 97r 4AO

971 40A

0rnsättningstill gångar
Kassa och Bank

52 4tA

22T"ie

Summa omssttningstillgångar

52 410

22779

Summa tillgångar

2 023 810

|

994 L',lg

7 971 400

t

971 400
t0 279

I

981 679

Eget kapital och skuldor
Egot knpital
Bundet eget kapital
Fritt eget kapitat

39 910

Summa eget kapital

Kortfristiga

slnrlder

2 01t 310
i

tlppl upna kostnader och förutbetalda intälcter

12 500

12 500

Summa kortfristiga skulder

l2 500

12 500

Summa eget kapital och skulder

&

2023 810

153

1 994

t79

&

Stiftelsen för Dalslands kanais framtida bestånd
862000-3619

6(7)

Tillfiggsupplysningar
Not

I

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisuinge.n

ä1 upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR
2016:10
Arsredovisning i mindre företag (I(2).

I enlighet rned bestämmelserna i BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre ftiretag och
med
tillämpning av beståmmelserna i 7 kap 3 $ årsredovisningslagen upprättas inte någ"on

koncerffedovisning.

Upplysningar till resultaträkningen
Not

2

fillskott från stiftarna
tillskott

Erhållet tillskott

7 449 159

7 449 00A
t 764 4tt

Begåirt

E@sex
Vä,stra Götaland

Värmland
Konrmuqema
Bengtsfors
Dals-Ed

I

996 830
459 985

Färgelanda

74 462
998 035
231 794
556 079
518 83s

Mellerud
Våinersborg

Åmål
Ä*jattg
VGR

13 049 s86

Upplysnin gar

Not3

764 407

996 830
459 985
74 462
998 035
231 794
556 079
518 835
13 049 431

till balansräkn'trgen

Audelarikoncernlöretag

Aktierna vfuderas i balansräkningen med utgångspunkt från aktienras kvotviirde
i respektive
dotterbolag. 18 356 aktier med kvotvärde 100 kr iDalslands Kanal AB: 1 g35
600 k . Motru**
tol1e31t^t"mtliga aktier, I 358 afttier med kvotvärde 100 kr i Kanalaktiebolaget
Stora
Kr:: 135 800 Ifi. Motsvarat
Lee-osten:
94,7 Vo av bolagets samtliga aktier. Summa I 971 40A kt.

ltl
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Stiftelsen för Dalslands kanals fraurtida bestånd
862000-3619

7(7)

Bengtsfors 2021-04-15

A-^-k*L^Elisabeth Kihlström

E.

Ordförande

Bo Cadsson

Gunilla Svanto4l

6MÅ{L
Tor Wendel

Vtu revisionsberättelse har lämnars

I

U

I|-'-EL-ö

Önrtings PricewaterhouseCoopers AB

an

Auktoriselad revisor

St$m

Region Vämland
utsedd förtroendevald revisor
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Revisionsberättelse
Till stylelsen i Stiftelsen för Dalslands Kanals fi'antida beståncl, org nr 86zooo-36r9

Rapport orn årsredovisningen
Uttalanden
Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stiftelsen för Dalslands Kauals å'amtida bestånd frir år eozo.
Enligt_vår uppfattning har åtlsredovisningen upprättats i enlighet med årsreclovisningslagen och ger en i alla
väsentlig,a avseenden r'ättvisand.e bild av stifteleens fiuansiellä ställning per den
3r dåceräber zoio ochav dess
finansiella resultat för åre!elligt årsreilovisningslagen. Förvaltningsberåttelsen ä'fOrenl.ig med
år'sredovisningens övriga delar.

Grundfir uttolanden
Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas anwar enligt denna sed besftdvs närma1e
avsnitten Den auktoriserade reutsorns ansuar'samt Den fortroendeualde reuisorlu ansual'. Vi är oberoende i
för'hållande till stiftelsen e-nligt _god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt

yrkesetislra ansvar enligt dessa kr.av.

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

Stgrelsens ansuar
Det iir styrelsen som har ansvaret för att årsr,edovisningen uppr.ättas och att den ger en rättvisaude bild enligt
årsreilovisningslagen Styrelsen ansvataräven för den interna kontloll som den b'edömer är nörtväudig för a:tt
upprätta _en ånsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag.

Vid uppr'ättandet av år'sredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av stiftelsens förmåga att fortsätta
verksamheten' Den upplyser, uär så är tillämpligt, om förhållanden sori kan påverka ftirmägar"att fortsätta
verksamheteu och att anviinda-antaganclet om fortsatt drift. Antagandet om 6rhatt clrift tiliåmpas dock inte om
beslut har fattats om at aweckla verftsamheten,
D en

aukt oris er ade r euis or n s onsuar

Jag har att utföra revisionen enligt Interlational Stanil-ards on Auditing (ISA) och god revisionsserl i Sverige. Mitt
qål är_a-tt lPPfå e1 rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som hel-het inte innchåller någia
våisentliga felaktigåeter, vare sig dessa beror på oegentlig-heter eller misstag, Rimlig siikerhet är ea hög gräd av
siikerhet, nren å'i1gen Baranti fiir att en revision som-utfiirs enligt IsA ocfgod refrsionssed i srer{ge"ailticl
kommer att upptäcka en viisentlig felalctighet om en sådan finus. FelaktighJter kan uppstä på
Sru"å *u
oegentlig_heter eller misstag_ och anses vara väsentliga om de ensldlt eller tillsamm"ns ii*tige;i€n fiirväntas
påverka de ekonomisks beslut som användare fattalmed grund i årsredovisningen,
Som del av en revision enligt ISA
jag professionellt omdöme och har en professionellt sleptisk
{lvänder
inställning under hela reyisionen. Dessutom:

r

identifierar: och bedömer jag riskerna ftir väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessaberor på
oe-gentligheter ellel misstag, utformar och utfrir granskningsåtgärder bland annal utifrån deisa risker och
inhärntar levisionsbevis- s-om iir tinriickliga och åindamålsenliga tijr att utgör'a en grund ftir mina uttalanden.
l-t|s!e1 fOr att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till föIjd iv oegentligf,eter ärirögre ?in iAr: en vAsenttig
felakti-ghet som beror på misstag, eftercom oegentllghetel kan innefattågerande i åaskopi, förfatskningl
avsiktliga utelämnancleu, felaktig information eller åsidosättande av interi konh.oll,
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r

skaffar jag mig en förståelse av den del av stiftelsens interna l<ontroll som har betydelse frir min levision för
e{ utfortll Srausltningsåtgärder som ä'lämpliga med hänsyn till omständigheterna, meu inte ör att uttala
mig om effektiviteten i den interna honkollen.

.

utvärderar jag låmp]igheten i de redwisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens
uppskattningar i reilovisningen och tillhör.ande upplysningar.

.

clrar jag en slutsats omliimpligh-eten i att styrelsen använder antagauilet om fortsatt dliftvid uppråttandet av
årsredwisningen, Jag drar också en slutsats, meil gruncl i de inhämtade revisionsbevisen, om furuvida det

finns någon väsentlig osiikerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan letla till
betydande tvivel om föreningens ftirmåga att fortsätta verksamheten. Om jag drar slutsatseu att tlet finns en
väsentlig osiikerhetsfaldor, måste jag i rwisionsberättelsen flista uppmår.lsimheten på upplysningarna i
årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn elleq om sådana upplysningar: är otlniacttfua,
modifiera uttalandet om årsredovlsningen. Mina elutsatser baseras på de iör'isions6evis som inhäritås fram
till ilatumet för levisionsberättelsen. Dock kan framtida hiindelser eller förhållanden göra att en stiftelse inte
längre kan fortsätta verksamheten.

.

utvärderar jag den övergr{pande presentationen, stmkturen och innehållet i fu'sredovisningen, ilär{blaud
upplysnhgaura,.och.om år'sredovisningen återger de undediggande tlansaktionerua och håndelserna på ett
sätt som ger en rätbvisande bild,

,fag rnåste informera stytelsen om bland annat revisionens planerade omfattning oeh inriktning samt tidpun}ten
föt den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakftagelser uuder revisionen, där'ibland äe eventuålla
betydande brister i den interna kontr ollen som jag identifierat.

Den förb'oendeu alde r euisorns ansuar
Jag hgr att utftira en revision enligt stiftelselagen och diirrned enligt god revisionssed i Sverige. Mitt mål är att
lPPnå en rimlig-grad avsäkerhet om huruvida fu'sredovisningen har upprättats i enlighet möd
fu'st'edovisningslagen och om årsredovis .ingen ger en rättvisande bild av stiftelsens rösultat och ställning.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra för{attningar
{Jttalanden
Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utför't en levision av styrelsens ftirvältning för Stiftelsen
Dalslands Kanals framtida bestånd ör år eoso.

fijr

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte hanillat i strid med stiftelselagen, stiftelseörordnandet eller
årsredovsningslagen.

Grundfar uttalanden
Vi har utfijrt revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
Reut'sorns ansual, Vi är oberoende i ftirhälande till föreningen enligt godrevisorsseal i Sverige. Jag som
auktoriserad revisol har i övrigt fullejort mitt yrkesetiska ansvar enligtdessa krau
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhiimtat

åil

tilhåckliga och ändamålsenliga som grund. fiir våra uttalanden.

Styrelsens ansuer
Det är styrelsen som hal anwalet för firvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelsefiir.or.dnandet.

2
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Revisot"ernas ansuar
Vårt mål beträffande rcvisionen av firvahningen, och därmed vårt uttalande , år att inhämta revisionsbevis ftir att
med en rimlig grad av siikethet larnna bedöma om någon styrelselcdamot i någotväsentligt avseende:

.
"

ftiretagit r1ågon åtgär'd elle r gjort sig slgldig till någon försummelse som kan fijranleda ersättningsslcyldighet
mot stiftelseu eller om det finns skäl fiir entledigande, eller
på något annat sätt handlat i strid meil stiftelselagen, stiftelseförordnandet eller årsrcdovisningslagen.

Rimlig säkerhet är en hög grad av såikerhet, men ingen garanti ör att en revision som utförs enligl god
revrsionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder ellel försurnmelser som kan föranleda
ersättningsslcyldi ghet mot stiftelsen.
Som en ilel av en revision enligt god revisionssed i Svelige anvåincler den auktotiserade revisorn professionellt
omdöme och har en professionellt skeptisk lnstiilluing under hela revisionen. Granskniugen av ftirvaitningen
grundar sig å'ämst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande gansloringsåtgär'der som utförc baser&s
på den auktoriserade revisoi'ns professionella bedömning och övriga valda revisoreis bädömniug med
utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana åtgäräer; områtlen och
förhållanden som ä'viisentliga ftir verlcsamheten och clär avsteg och över1r'ädelser skulle ha särsldld betydeise för
stiftelsens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsundedag, vidtagna åtgärder och andra
ftilhåIlanden som är relevanta för vårt uttalanile.

Karlstad den

l

juni zozr

tn

rq,t^^"-, ffu.-"*^
Göfan Aronsson.
Auktoriserad revisor

ö4an
Av region Välmland utsedd förtroendevald revisor

PwC
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MELLERUDS KOMMUN

FöREDRAGNINGSIISTA

Kom mu nstyrelseförva ltn i ngen

2027-09-15

ARENDE

9

Dnr KS 20211221

Byggnadsnämndens reglementef revidering
Kommunstyrelsens förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I

samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav kommunstyrelsen den 7 april \OZL, 5 55, i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn
av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor,
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår,
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd,
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj202L, $ 55, för beredning i byggnadsnämnden.

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
ffsiska planeringen. I kapitel I, Ansuarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas boft då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett föfidligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag

r Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, S 55.
o Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
o Byggnadsnämndens beslut 202t-06-23, S 120.
. Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,
o Arbetsutskottets beslut 202L-08-24, 5 266.
. Kommunstyrelsens beslut 2OZL-09-08,5 198.
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRADESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

sida
19

Dnr KS 2021122L

s 1e8

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Kommunstyrelsens förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
samband med svar på revisionsrappoften, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav kommunstyrelsen den 7 april 202L,9 55, i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn
av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direKiven rörande personalfrågor.

I

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förualtningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd.
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj202l, $ 55, för beredning i byggnadsnämnden.

I

nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
fysiska planeringen, I kapitel L, Ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 202L-05-26, S 55,
r Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
o Byggnadsnämndens beslut 202L-06-23,5 120,
r Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 202L-08-24, 9 266.
Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande:

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

Beslutsgång
frtgar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.
)

Utdragsbestyrkande

ndes sign
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SAM MANTNÄOTSPNOTO KOLL

Kom munstyrelsens a rbetsutskott

s 266

Sammanträdesdatum

sida

202L-08-24

11

Dnr KS 202L1221

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Arbetsutskottets förslag beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta revidering av byggnadsnämndens reglemente enligt
föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet

I samband med svar på revisionsrappoften, granskning av personal- och kompetens-försörjning
gav kommunstyrelsen den 27 april202t, $ >oo<, i uppdrag till kommunchefen att göra en
översyn av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande
personalfrågor.
Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
utför arbete både för byggnadsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast ett
fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
arbetsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaret för dessa frågor ingår i stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd,
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäKige den 26 maj202L,5 55, för beredning i byggnadsnämnden.

I nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
ffsiska planeringen. I kapitel L, Ansuarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort för
att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett föfidligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske.

Beslutsunderlag

r
o
.
.

Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, 5 55.
Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden.
Byggnadsnämndens beslut 202L-06-23,5 120.
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse,

Förslag

tilt beslut på sammanträdet

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

Beslutsgång
Ordföranden frågar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes

Utd ragsbestyrkande
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Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

Datum
2021-08-13

KOMMUN

Diarienummer

Sida

KS202Ll22r

1 (3)

Kommunfullmäktige

Byggnadsnämndens reglemente' revidering
Förslag

till beslut

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

Sammanfattning av ärendet
samband med svar på revisionsrappoten, granskning av personal- och kompetensförsörjning gav kommunstyrelsen den27 april202L,5 >oc(, i uppdrag tillkommunchefen att
gora en oveisyn av reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande
personalfrågor,

I

Byggnadsnämnden är att se som en myndighetsnämnd som bl.a. svarar för kommunens
uppöit"1. inom plan- och byggnadsväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten, som
ukbi arUete både för byggnååsnämnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast
ett fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden'
Skrivningen i reglementets kapitel 2 - Personaladministrativ förvaltningen - om att
byggnadsnämnden ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan nämnden som
aifå-tsgivare och dess arbetstagare inom av kommunstyrelsen angivna riktlinjer utgår.
Ansvaiet för dessa frågor ingåii stället under kommunstyrelsen där personalen är anställd'
Förslag till revidering av byggnadsnämndens reglemente återremitterades av
kommunfullmäktige den 26 maj202I, $ nu, för beredning i byggnadsnämnden'
nuvarande reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den översiktliga
fysiska planeringen. I kapitål !, Ansvarsområden föreslås därför att översiktsplaner tas bort
för att inte strida med inledande text'

I

Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör
om och när digitala möten ska ske'

Beslutsunderlag

. Kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26, 5 55.
. Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden
. Byggnadsnämndens beslut 202I-06-23, g 120.
o Komm nstyrelseförva ltn ngens tjä nsteskrivelse'
u

i

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

464 BO MELLERUD

kommunen@mellerud.se

www.mellerud.se

212000-1488
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Kom m u nstyrelsefö rva ltn
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gen

Diarienummer
Datum
2021-08-13 KS202ll22t

KOMMUN

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas

i

till

Byggnadsnämnden
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MELLERUDS KOMMUN

SAM MANTRÄDESPROTO KOLL
Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden

sida

t2

2AZ7-46-23

s 120
Dnr 2021.172.003

Bygg nadsnäm ndens reg

lemente, revideri ng

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

Sammanfattning av ärendet
I samband med svar på revisionsrapporten, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav Kommunstyrelsen 2l-04-77 i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn av
reglementet för byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor"
Revidering av bygg nadsnämndens reg lemente återrem itterades dä refter från
kommunfullmäktige till byggnadsnämnden 21-05-06 för beredning.

Beskrivning av ärendet

I

samband med svar på revisionsrappoften, granskning av personal- och kompetensförsörjning
gav Kommunstyrelsen 2L-04-27 i uppdrag till kommunchefen att göra en översyn av
reglementet for byggnadsnämnden, i synnerhet utifrån direktiven rörande personalfrågor.
Revidering av byggnads nä mndens reglemente återremitterades dä refter från
kommunfullmäktige till byggnadsnämnden 21-05-05 för beredning.
Byggnadsnämnden är att ses som en myndighetsnämnd som bland annat svarar för
kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Inom personalstyrkan hos tillväxtenheten,
som utför arbete både för byggnadsnåmnden och kommunstyrelseförvaltningen, finns endast
ett fåtal anställda som utför arbete ensidigt åt byggnadsnämnden.
För att förlydliga, förenkla och inte minst för att inte skapa en onödigt stor administration har
ett förslag till revidering av reglementet för byggnadsnämnden gjorts, utifrån direKiven rörande

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

I nuvarande

reglemente anges även att byggnadsnämnden inte ansvarar för den
översiktliga $siska planeringen, I kapitel 1, ansvarsområden föreslås dårför att översiktsplaner
tas bort för att inte strida med inledande text.
Under inledande text finns även beskrivet att nämnden har hand om tomtkön för
egnahemstomter. Även detta föreslås tas bort då det strider med nämndens ansvar som
myndighetsnämnd i förhållande till kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare.
Under paragraf 7 i reglementet, sista stycket, föreslås ett förtydligande att ordförande avgör om
och när digitala möten ska ske.
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BYGGNADSNÄMN DENS VERKSAM HETSOM RÄDE
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen för nämnder och dess verksamhet gäller bestämmelserna
i detta reglemente.
Byggnadsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet - med undantag
av den översiKliga fysiska planeringen, som handhas av kommunstyrelsen - och har det närmaste
inseendet över byggnadsverksamheten enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Nämnden fullgör
också de övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och
byggnadsväsendet.

ska

ansvara för fastställande av och
Nämnden
register över kommunens gatu- och kvaftersnamn samt annan namnsättning.
Byggnadsnämnden ska såsom ansvarig för plan- och byggnadsväsendet, i de delar nämnden berörs,
även fullgöra uppgifter enligt:

-

Anläggningslagen (1973:1149)

-

Lagen (2006:545) om skyddsrum

Ledningsrättslagen (L973:LL44)
Fastighetsbildningslagen (1970:9BB)
Lagen 2Q06:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser
fredstid och höjd beredskap

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

I

i

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

kap. Ansvarsområden

1S
Nämndens ansvarsområden omfattar:

1.

ffsisk planering - innefattar oversiktsplaner, områdesbestämmelser och detaljplaner,

2. bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked,
3. byggkontroll och tillsyn, samt
4. mätning, kartproduktion och GlS-samordning
5. strandskyddsdispenser
Uppgifter
Demokrati och medborgarinflytande

25
Nämnden ska på ett aKivt sätt, inom sina ansvarsområden, medverka till utveckling av den lokala
demokratin och till att medborgarnas perspektiv är i fokus.
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Generellt

35
Nämnden ska inom sina ansvarsområden:

1.
2.

Ansvara för att verksamheten bedrivs ienlighet med kommunala mål och aktuell lagstiftning.

3.
4.

Rapportera hur nämnden fullgjort uppdrag som kommunfullmäktige lämnat.

5.
6.

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

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

Nämnden ska medverka vid de presidiekonferenser som anordnas av kommunstyrelsen.
Medverka till att kommunövergripande politiska awägningar mellan behov och resurser grundas
på bästa möjliga beslutsunderlag.

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

1.

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

2.

med uppmärksamhet aktivt folja uWecklingen inom sitt ansvarsområde samt hos
kommunfullmäKige, kommunstyrelsen eller övriga kommunala nämnder göra de framställningar
som befinns påkallade,

3.
4.
5.
6.
7.
8.

lämna information till allmänheten om sin verksamhet,
verka för reformering av nämndens regelbestånd,

vara registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över,
besluta i frågor som rör tillämpning av 2 kap. tryckfrihetsförordningen (1949:105) och
sekretesslagen (1980: 100),
ansvara för vård och förvaltning av verksamhetens arkivhandlingar enligt arkivlag (1990:782)
och kommunens arkivstadgar, samt

fullgöra de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som kommunfullmäktige överlämnar

till nämnden.
Särckilda uppgifter

ss
Nämnden ansvarar för de myndighetsuppgifter som åvilar nämnden enligt plan- och bygglagen och
annan därmed hörande lagstiftning.

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

och

ekonomi ske med kommunstyrelsen,
Nämnden svarar för tillsyn, prövning av ansökningar om tillstånd till eller dispens för skyltning som
ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning.
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ngstjä nstlagen,

Nämnden ska vidare:

1.
2.

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

3.

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

4.

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

5.

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

Följa den allmänna uWecklingen inom kommunen och dess närmaste omgivning samt ta de
initiativ som behövs ifrågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning

Delegering från kommunfullmäktige

6S
Byggnadsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden.
Diverse

-

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

Miljöbalken
MB 7 kap.

Upphävande av och dispenser avseende strandskyddet i samband med bygglovsärenden.
Plan- och bygolagen
PBL 5 kap. 27 och 38 $

Antagande, ändring eller upphävande av detaljplan

a) då bestämmelserna om enkelt planförfarande i 5 kap. 7 $fär tillämpas
b) som meddelar bestämmelser om vegetation samt markytans utformning och höjdläge (4

kap.

10 5), stängsel samt utfaft eller annan utgång mot allmänna platser (4 kap, 9 $), placering och
utformning av parkeringsplatser samt förbud att använda viss mark för parkering (4 kap, 13 $),
markreservat för allmänna ledningar, energianläggningar samt trafik- och väganordningar (4
kap. 6 5).

c) som, i huvudsak

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

Byggnadsnämndens befogenheter innefattar också rätt att förlänga eller förnya detaljplanens
genomförandetid (4 kap.24 och 25 55). Nämnden har däremot inte rätt att ändra eller upphäva
detaljplan före genomförandetidens utgång.
Antagande, ändring eller upphävande av områdesbestämmelser

a)

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

b) som reglerar fråga om vegetation samt marlq/tans

utformning och höjdläge (4 kap, 42 $ 5a), och
om skyddsanordningar för att moWerka störningar från omgivningen (4 l<ap.42 5 5b),
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som, i huvudsak överensstämmer med antagen översiktsplan och som inte är av principiell
beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. (områdesplaner, generalplaner etc.).

PBL

6 kap 5-B 55

Rätt att hos länsstyrelsen ansöka om förordnande (5 och B $$) och att föra anmälan till
inskrivningsmyndigheten (6 och 7 $$)
PBL

6 kap 24 och 25 $5

Att med ledning av de av kommunfullmäktige bestämda riktlinjerna besluta om uttag av
gatukostnader.
Lagen om exploateringssamverkan B 5
Rätt att ansöka om förrättning för exploateringssamverkan,
Fastighetsbi

ld n

ingslaoen

FBL5kap.3$3stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsreglering som behövs för att mark och vatten ska kunna användas för
bebyggelse på ett ändamålsenligt sätt om inte kommunen är berörd som markägare,

FBL14kap.1$2stycket

-

Rätt att påkalla fastighetsbestämning såvitt gäller område med detaljplan eller områdesbestämmelser eller område beträffande vilket fråga väckts om upprättande av sådan plan eller
sådana bestämmelser om inte kommunen är berörd som markägare.

Anlägqninqslaqen 1B 5

-

Rätt att påkalla förrättning.

Laoen om skyddsrum

LOS3kap, 1$

-

Upplysningar och planer.

LOSTkap, 1$

-

Förelägganden,

övriqt
Lämna yttranden till statliga myndigheter avseende anläggningslagen, fastighetsbildning och
ledningsrätt inom strandskydd.

r=S
ivar€

-

tämmande

arbetslirct
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2 Kap. Nämndens arbetsformer
Nämndens sammansättning

1S
Byggnadsnämnden består av sju ledamöter och sju ersättare.

Presidiets sammansättning

25
Nämndens ordförande och vice ordförande utses av kommunfullmäktige,

Ersättarnas tjänstgöring
Inkallande av ersättare

35
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska anmälan ske snarast till nämndens sekreterare. Sekreteraren kallar ersättaren till
tjänstgöring. Inkallning ska ske enligt den av fullmäktige beslutade tjänstgöringsordningen.
T1ä ns tg ö ring so rdn

ing m. m.

4S
En ledamot som inställer sig under

ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en

ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den ordning som kommunfullmäKige beslutat - i första hand efter
paftitillhörighet. Vid kompletteringsval inträder nyvald ersättare i turordning efter partiets tidigare
valda ersättare om inte annat uttryckligen anges.
En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. Om

styrkebalansen mellan paftierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sin under
pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ner i ordningen.
Ersättare ska alltid kallas in även om majoritetsväxling sker.
Deltagande i överläggningar

s5
Ersättare får delta i nämndens överläggningar,
Pres iCtE ts

jä n s tg öring

65

em ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skil är hindrad att-fullgöra uppdraget för en
ör
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller del av ett
sammanträde får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa, Tills valet förrättats
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst tid. Om flera
ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den äldste av dem.
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Motsvarande gäller om presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under mer än 15 dagar. Ersättaren
ska fu lgöra samtl iga ordföra ndens/övriga presid iets uppg ifter.
I

Sammanträden

79
Nämnden sammanträder på tid och plats som nämnden bestämmer.
Sammanträden ska hållas om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller ordföranden
anser att det behövs,
Nämnden ska - senast vid första sammanträdet varje år - fastställa tiderna för ordinarie
sammanträde.
Byggnadsnämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter näruarande på
distans, Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Varje lokal varifrån
sammanträdet hålls ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar,
bild eller ljud.
Ledamot som önskar delta på distans ska senast tre dagar i förväg anmäla detta till ordföranden och
sekreteraren . Ordföranden avaör om och när diaitala möten ska ske samt om deltagande får ske på
distans. Möjligheten att delta på distans ska tillämpas restriktivt.

8S
När kommunfullmäktige sammanträder ska inga andra sammanträden hållas.

Kallelse

es
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet,
Den ska på lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får
näruara vid sammanträdet senast fem dagar före sammanträdesdagen.
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar
som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på
annat sätt.
Om varken ordföranden eller vice ordforanden kan kalla till sammanträdet ska den till åldern äldste
ledamoten göra detta.

Ordföranden

ros
Det åligger byggnadsnämndens ordförande att

'
.

närmast under nämnden ha inseende över nämndens verksamhetsområde, med uppmärkamhet
följa frågor av betydelse för nämndens verksamhet och i sådant avseende ta erforderliga initiativ,

främja samverkan mellan byggnadsnämnden och kommunstyrelsen samt kommunens övriga
nämnder samt

.

representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sammanträden om
inte byggnadsnämnden bestämt annat i ett särskilt fall.
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Växeltjänstgöring

11S
En ledamot eller ersättare som i ett ärende har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv får åter

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

partierna.

Justering av protokoll

12S
Protokolljusteras av ordföranden och en särskilt utsedd ledamot. Nämnden kan besluta att en
paragraf ska justeras omedelbaft. Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

Reseruation

13S
Om ledamot har reseruerat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reseruationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till ordföranden eller sekreteraren före den
tidpunkt som har fastställts för protokollets justering,

Delgivning

14S
Delgivning med nämnden sker med ordförande, förvaltningschef eller annan som nämnden utser.

Undertecknande av handlingar

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

I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar,
Delegering
165
Nämnden får uppdra åt ett utskott, en ledamot eller ersättare eller åt en anställd att besluta på
nämndens vägnar i vissa ärenden. Ärenden enligt 6 kap, 38 $ kommunallagen får inte delegeras,

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

För ärenden som kommunfullmäktige delegerat

17S
Beslutanderättens innehåll ska framgå av den delegeringsordning som antas av nämnden,
Delegeringsordningen ska aktualitetsförklaras minst en gång per verksamhetsår.

18S
Nämnden ska hålla sig underrättad om och iaktta gällande och av fullmäktige beslutade
kompetensinskränkningar,
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Namn och profilfrågor

les
Nämnden ska samråda med kommunstyrelsen i beslut om namn och profilfrågor. Detta gäller även
andra frågor där det anges särskilt att beslut ska fattas efter samråd med styrelsen.

Förande av talan

20s
Nämnden har inom sina ansvarsområden rätt att själv eller genom ombud föra kommunens talan i
mål och ärenden samt träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord och sluta annat
avtal.

Utskott
21S
Nämnden har rätt att inom sig välja utskott. Utskott består av de ledamöter och ersättare som
nämnden bestämmer.
Ersättare i uBkott

225
Personlig ersättare ska näruara vid sammanträden endast om ledamot är förhindrad att tjänstgöra,
Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.
Avgår en ledamot eller ersättare, som inte utsetts vid proportionellt val, ska ffllnadsval snarast

förrättas.
Sammanträde

i utskott

23S
Utskott sammanträder på dag och tid som de själva bestämmer,
Sammanträden ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när mer än hälften av
ledamöterna begär det.

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

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

behövs.
Ordföranden och förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskott,
När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Jäv

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

BYGGNADSNÄM

N

DENS REGLEM ENTE

Fastställd av kommunfullmäktige den 22 september 2O21, $ xxx
Sign
Utbytt den
Ersätter KF g 2B/2O2O

Sida

9:9

övriga bestämmelser

26S
I den mån utskottets uppgifter inte enbaft

avser beredning av ärenden gäller följande.

Vad som i detta reglemente föreskrivs om kallelse till nämndens sammanträden, anmälan av hinder
att näruara vid nämndens sammanträde, inkallande av ersättare till nämnden och ersättare för
ordföranden i nämnden gäller itillämpliga delar för utskotten, om inte annat särskilt har föreskrivits.
och justering samt
reseruation gäller, äger vad i kommunallagen är föreskrivet om nämnden motsvarande tillämpning,

I fråga om förfarande vid fattande av beslu! protokollföring, protokolls innehåll
Samrådsskyldighet

275
Nämnden ansvarar för att samråd sker med kommunstyrelse och andra nämnder när så erfordras
samt att vara behjälplig med de yttranden och uppgifter som behövs för att kommunstyrelse eller
annan nämnd ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Nämnden ska verka för att samråd sker med dem som utnyttjar dess tjänster
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum
2021-05-26

Kommunfullmäktige

S

55

sida
10

Dnr KS 2A2U22L

Byggnadsnämndens reglemente, revidering
Kommunfullmäktiges beslut
KommunfullmäKige beslutar att återremittera ärendet för beredning i byggnadsnämnden.

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

uä6in",

inom plan- och byggnadsräsendet. Inom personalstVlkal hos tillväxtenheten, som

ett
uftbi aoete bååe för uyggäåäsnamnden och för kommunstyrelseförvaltningen, finns endast
fåtal anstiillda som utför arbete ensidlgt åt byggnadsnämnden'
är det
För att förtydliga, förenkla och inte minst för Jti inte skapa en onödigt stor administrauon
utifrån
görs,
i
synnerhet
önskvärt att en översyn åv reglementet för byggnadsnämnden
direKiven rörande personalfrågor.
skrivningen i reglementets kapitel 2- tusonaladministntiv föwaltningen om att
som
nämnden
mellan
byggnad-snämnåen ska ha hand om frågor som ror förhållandet
utgår.
riKlinjer
angivna
kommunstyrelsen
giu"t" och dess arbetstagare inoå av
"röt
anställd.
Ansvaret ör dessa frågor ingår i stiillet under Kommunstyrelsen där personalen är

Beslutsunderlag

r
r
.
.

Förslag till reviderat reglemente för byggnadsnämnden

Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse

Arbetsutskottets beslut 2021-05-04, S 165.
Kommunstyrelsens beslut 2021-05-06, g 114

Förclag

till beslut

på sammanträdet

Anette Levin (L), DanietJensen (KD), Jörgen Erikson (KIM), Kent Bohlin (s) och
Morgan E Andersson:

KommunfullmäKige beslutar att åtenemittera årendet för beredning i byggnadsnämnden.

Beslutsgång
ordföranden frågar på o* ärendet ska avgöras vid dagen sammanträde eller om ärendet
ska återremitterås. ördföranden finner atlärendet ska avgöras vid dagen sammanträde.

Beslutd skickas till
Byggnadsnämnden

':i;;"^7

Utdragsbestyrkande

l-,tsw
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Dnr KS 202L1322

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF 5 109,2019-06-26).

2.

beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunalförbund
Det innebär att beslut behöver tas av respeKive medlemskommun.
Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner inte anses kunna
delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att istället delegera
uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med Trollhättans stad som avser
använda identiska formuleringar.

Beslutsunderlag

o Föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF 5 109, 20L9-06-26)
. Dialog med Sveriges Kommuner och regioner.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse.
e Arbetsutskottets beslut 202I-09-07, g 276.
r Kommunstyrelsens beslut 2021-09-08, 5 1BB,
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Kommunstyrelsen

Sammanträdesdatum
2021-09-08

s 188

sida

Dnr KS 20211322

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
revidering
Kommunstyrelsens förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF 5 109,2019-06-26).

2.

beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett kommunalförbund.
Det innebär att beslut behöver tas av respektive medlemskommun.
Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner inte anses kunna
delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att istället delegera
uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med Trollhättans stad som avser
använda identiska formuleringar.

Beslutsunderlag

.
.
r
.

Föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF 5 109, 2019-06-26)
Dialog med Sveriges Kommuner och regioner.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.

Arbetsutskottets beslut 2021-09-07, S 276.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

Komm unfullmä ktige besluta r

t. godkänna

(C): Bifall till arbetsutskottets förslag enligt följande

att

ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud

(KF 5 109,2019-06-26).

2.

beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordförande frågar på förslaget och finner att kommunstyrelsen bifaller detta.

J

Utd ragsbestyrka nde

usterandes
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MELLERUDS KOMMUN

Sammanträdesdatum

20zL-09-07

Komm unstyrelsens arbetsutskott

s276

sida
7

Dnr KS 2021/322

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds kommun,
revidering
Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF 5 109, 2019-06-26).

2.

beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.

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

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

Beslutsunderlag

o
o
r

Föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF 5 109, 20t9-06-26)
Dialog med Sveriges Kommuner och regioner
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Kommunfullmäktige beslutar att

1. godkänna ändringen av $$ 2 och 6 i föreskrift om utfärdande om eldningsförbud
(KF 5 109, 20L9-06-26).

2,

beslut om eldningsförbud, upphävande och beslut om undantag ankommer på
kommunstyrelsen.

Beslutsgång
Ordföranden frägar på förslaget och finner att arbetsutskottet bifaller detta.

Justerandes sign

Utd
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Kom m u nstyrelseforva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
202r-08-26

Diarienummer

Sida

KS 20211322

1 (2)

Kommunstyrelsen

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud i Melleruds
kommun, revidering
Förslag

till beslut

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

Sammanfattning av ärendet
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun.
Eftersom beslut om eldningsförbud av Sveriges Kommuner och Regioner nte anses
kunna delegeras till tjänstepersoner bör kommunens föreskrift revideras för att
istället delegera uppgiften till en nämnd. Vid revidering har samverkan skett med
Trollhättans stad som avser använda identiska formuleringar.

Beslutsunderlag
. föreskrift om utfärdande om eldningsförbud (KF g 109, 2019-06-26)

.

Dialog med Sveriges Kommuner och regioner

Beskrivning av ärendet
Bakgrund
Beslut om att anta föreskrifter om eldningsförbud kan inte överlåtas till ett
kommunalförbund. Det innebär att beslut behöver tas av respektive
medlemskommun.
Melleruds kommuns föreskrifter om eldningsförbud uppdaterades 2020 utifrån
dessa förutsättningar samt utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) vägledning för eldningsförbud.

I föreskrifterna ges kommunchef möjlighet att besluta om eldningsförbud

och

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

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 BO MELLERUD

179

kommunen@mellerud.se

Analys

Av detLa skäl har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) kontaktats för att
stämma av nuvarande föreskrifter om eldningsförbud. SKR:s tolkning är att
fcireskrift om eldningsförbud inte kan delegeras till tjänsteperson, dvs.
bedömningen är att nuvarande lösning inte håller. Men vad SKR vet är nuvarande
lösning, där en tjänsteperson mandat att besluta om föreskriften, inte formellt
prövat och rättspraxis saknas. Motsvarande fråga om antagande av detaljplan har
besvarats nekande i praxis.
Av detta skäl bör nuvarande förskrift revideras genom att kommunchef bör
ersättas med kommunstyrelsen i 2 och 6 $$.
En nämnd får uppdra åt ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har
utsett, att besluta på nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas (KL, 6 kap 39 $). Genom
kommunstyrelsens delegationsordning (antagen av KS 5 maj202L,5 116) punkt A
2.1 anges redan hur brådskande ärenden som kräver beslut kan hanteras i
motsvarande fall. Till dess annat sägs bedöms detta förfarande vara möjligt att
tillämpa även vid behov av beslut om föreskrifter om eldningsförbud å grund av

hög brandriskbedömning,
Rutin för hantering av beslut om eldningsförbud finns och har tillämpats de
senaste åren. Efter revidering av reglementet och inför brandrisksäsongen 2022
behöver i alla fall kommunstyrelsens presidium ges en utbildning om utfärdande av
eldningsförbud.
Översynen av dessa föreskrifter har skett i samverkan med Trollhättans stad.
Rutinen för föreskrifternas tillämpning har tagits fram i samverkan med
räddningstjänstförbu ndet och dess medlemskomm uner.
Ekonomiska konsekvenser
Sker beslut om eldningsförbud vid ordinarie möte erhåller redan ledamöterna
sedvanligt arvode. Inga ekonomiska konsekvenser bedöms uppstå då presidiets
ledamöter erhåller fast arvode.
Slutsatser
Kommunens föreskrift om utfärdande av eldningsförbud bör revideras,

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet

Karl Olof Petersson
Kommunchef

0530-181 18
anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Komm unens författningssa m ling
ruÄnF och dess medlemskommuner
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Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Fastställd

av KF

g

109

Ersätter KF 949 / 2O1 5-05-2

26 juni 2019

Utbytt den

Sida
Sign

\:2

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

Föreskriftens omfattn i ng

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

Förbud mot eldning utomhus och likande förebyggande åtgärder
mot brand

25
Vid brandrisk 4 , 5 eller 5E (FWI-värde enligt Brandrisk skog och markl) får
om föreskrifter om förbud mot
eld ng
, om det är av betydelse för att
förebygga uppkomsten av bränder.

utomhus

Mbesluta

Vid$ärskildasituationerellerväderförhållandenfår@nbeslutaom
rekommendation med uppmaning om forsiktighet vid eldning utomhus eller besluta om
föreskrifter om förbud mot eldning utomhus.
Beslut om föreskrifter om förbud mot eldning utomhus ska anslås på kommunens anslagstavla
samt meddelas via kommunens hemsida, räddningstjänstens hemsida och till lokalpressen. När
beslutet upphävs ska detta meddelas på motsvarande sätt.
När förhållandena är sådana att eldningsförbud eller rekommendation med uppmaning om

fors|ktighetvideldningintelängreföreliggerfår@nbeslutaomatt
upphäva beslutet.

Förbud mot eldning utomhus vid mörker

3g
Eldning utomhus är förbjudet mellan solens nedgång och solens uppgång

Eldning i större omfattning

45
Eldning i större omfattning ska, senast 24 timmar innan eldning sker, anmälas till
räddningstjänsten. Anmälan ska innehålla uppgifter som räddningstjänsten bedömer vara

1

Räddningstjänstforbundet utgör stöd till dess medlemskommuner i bedömningen
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Titel

Föreskrifter om utfärdande av eldningsförbud
Sida

Fastställd av
Ersätter KF 949 / 2O1 5-05-2

Utbytt den

Sign

2:2

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

Undantag från eldningsförbud

s5

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

till räddningstjänsten senast 24 timmar innan eldning.
6

får i enskilda fall besluta om undantag från dessa föreskrifter.
Bestämmelsen til lämpas restriktivt.

Ansvar

7g

Den enskilde, vare sig det är en fysisk eller juridisk person/ bär i första hand ansvaret för att

skydda liv, egendom och att inte orsaka olyckor. Den enskilde har en skyldighet att följa beslut
om utfärdande av föreskrifter om eldningsförbud.
Den som uppsåtligen eller genom oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas med
stöd av 10 kap. 3 $ i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

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

e5

Eldning får aldrig ske i strid med gällande lag eller andra kommunala föreskrifter om eldning
som är utfärdade i enlighet med miljöbalken (1998:B0B).
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ARENDE 11

Dnr KS 20211445

Avsägelse av föftroendeuppdrag som ersättare i kommunfullmäktige
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att

1.

Kent Palm (V) befrias från förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

2.

uppmana Länsstyrelsen att genomföra en ny sammanräkning för att utse ny ersättare
kommunfullmäktige efter Kent Palm (V),

i

Sammanfattning av ärendet
Kent Palm (V) har den 9 augusti 202I avsagt sig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

r

Kent Palms avsägelse.
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MELLERUDS KOMMUN
Kommu nstyie!,s ekcntoret

2021

Mellerud 2021-08-09

-09-

09'

Ln ric;.,-..

ri-igieokn.

Hej
Jag avsäger mig härmed från alla politiska uppdrag på grund av intresset
säker på att detta gjorts mycket tidigare men har tyvärr missats).

Med vänlig hälsning

Kent Palm
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Dnr KS 202L1456

Avsägelse av förtroendeuppdrag som ledamot i byggnadsnämnden
och ersättare i kommunstyrelsen
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Tony Andersson (SD) befrias från sina uppdrag
som ledamot i byggnadsnämnden och ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Tony Andersson (SD) har den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdragen som ledamot
byggnadsnämnden och ersättare i kommu nstyrelsen.

Beslutsunderlag

.

Tony Anderssons avsägelse.
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Änrruoe rg

Dnr KS 202L1504

Avsägelse av samtliga föftroendeuppdrag
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att Mohamed Mahmoud (MP) befrias från sina uppdrag
som ledamot i kommunstyrelsen, ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott, ersättare i
krisledningsnämnden, ersättare i socialnämnden, ledamot iaruodesberedningen och ersättare
valberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig samtliga förtroendeuppdrag.

Beslutsunderlag

.

Mohamed Mahmoud avsägelse.
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202L-O9-t5

Änrtor

r+

Dnr KS 20211456

Kompletteringsval av ny ledamot i byggnadsnämnden
Valberedningens förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att utse Daniel Svensson (SD) till ny ledamot i byggnadsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tony Andersson (SD) den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ledamot i byggnadsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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Dnr KS 20211456

Kompletteringsval av ny ersättare i kommunstyrelsen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Eva Ericson (SD) till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Tony Andersson (SD) den 15 augusti 2021 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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Dnr KS 202t1504

Kompletteringsval av ny ledamot i kommunstyrelsen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ledamot
kommunstyrelsen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ledamot i kommunstyrelsen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
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Dnr KS 202L1504

Kompletteringsval av ny ersättare i krisledningsnämnden
Valberedningens förclag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
krisledningsnämnden.

i

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av

att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig

uppdraget som ersättare i krisledningsnämnden ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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Dnr KS 202L1504

Kompletteringsval av ny ersättare i socialnämnden
Valberedningens förslag

till beslut

KommunfullmäKige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
isocialnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av

att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig

uppdraget som ersättare i socialnämnden ska kommunfullmäKige utse ny ersättare.
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Dnr KS 20211504

Kompletteringsval av ny ersättare i valberedningen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ersättare
i valberedningen,

Sammanfattning av ärendet
att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
erättare
ivalberedningen ska kommunfullmäKige utse ny ersättare.
uppdraget som

Med anledning av
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Dnr KS 202U504

Kompletteringsval av ny |edamot i aruodesberedningen
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Youseff Mhd Shamel El-Ghoul (MP) till ny ledamot
aruodesberedningen.

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att Mohamed Mahmoud (MP) har den 7 september 2021 avsagt sig
uppdraget som ledamot i aruodesberedningen ska kommunfullmäktige utse ny ledamot.
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Dnr KS 202L1452

Kompletteringsval av ny |edamot i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ)
Valberedningens förslag till beslut
KommunfullmäKige beslutar att utse Asbjörn Andersson (S) till ny ledamot i i Dal Västra
Värmlands Järnväg (DWJ).

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av

att ledamoten Sture Torstensson (S) avlidit ska kommunfullmäktige utse

ny ledamot.
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Dnr KS 202L1452

Kompletteringsval av ny ersättare i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ)
Valberedningens förslag

till beslut

Kommunfullmäktige beslutar att utse Jan-Olof Fridh (S) till ny ersättare i i Dal Västra Värmlands
Järnväg (DWJ).

Sammanfattning av ärendet
Med anledning av att ledamoten Sture Torstensson (S) avlidit och ersättaren
Asbjörn Andersson (S) föreslås som ny ledamot ska kommunfullmäktige utse ny ersättare.
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Nyti llkomna medborgaförslag
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen

Sammanfaftning av ärendet
Inlämnad av

Besvaras av

Linda Sjötun Flood,
Mellerud

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om gång- och
cykelväg från centraloften till Bloms
Varuhus.
Dnr KS 2021/434

Monica Algotsson,

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag om cykelväg på eller
bredvid järnvägen från Håverud till
Mellerud.

Mirjam Jager,
Äsensbruk

Medborgarförslag om att plantera
japanska körsbärsträd längs grönområde
vid österrådaplan.

Dnr KS 2021/395
Mellerud

Dnr KS 2021/434

Beslutsunderlag

o

Medborgaförslag.

198

Kommunstyrelsen

Medborgarforslag

N

Komm

2021 -06- 21

Linda Sjötun Flood
Brunnsvägen 22
464 50 Dals Rostock
Tel: 0530-205 05
Mail : akaroa@telia.com

D

Vad: lnköp och plantering av en rad med Japanska körsbärsträd (se Kungsträdgården i Stockholm),
Anger ospecificerat antal med "en rad" då någon med expertis bör avgöra detta.
Var: Längst med gräsmatteområde södra sidan av Österrådaplan. (se bifogad bild nedan)

Motivering:
Förutom att de är vackra och skulle utgöra en utsmyckning for Mellerud i sig, de skulle också generera
besökare till köpingen.
Planteringar av Japanska körsbärsträd är väldigt eftersökt att fotografera med både människor och djur.
En rad av träd mojliggör att fler besökare kan "utnyttja" träden på en och samma gång till tex fotografering
Specifik plats är vald med tanke att besökare måste köra igenom köpingen, samt att få dem att stanna längre
och utforska mer av vad Mellerud har att erbjuda av såväl butiker, matvaruaffärer och div matutbud.
Österrådaplan ger också möjlighet till parkering för besökare av träden,

Dals Rostock 2021 -06-1 8
Linda Sjötun Flood
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Medborgarförslag till
Melleruds kommun

Personuppgifterna behandlas enligt PUL, Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas
i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort och datum
Namn
Adress
Postadress

M e Lcc&og

30 /

T -zl

UIoPLcA R ccoassolJ
N. KUNqs6- 1

\ urt 3o

E-postadress

ftaEt( ZN>D

,-__----l

resenterar här kort ditt försla

Fö

aftUg \ oc{( C?g-eLvzS fa,Ru .€MTA,+LöRa€A-/
'TttL rb Lo lLt s oC1 4TT D €\ sFA €rrurv 4S

kLJ-t F'ä q $ uAQ?r+wSsQTa <-eAJ '
TtcvApD€ Tq(4€t

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gårna varför du anser att förslag ska genomföras och
h r
så fa I ska kunna ske.
t<-c:ttNQ 6\4
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Underskrift

,''*
Namnrörrydrisande

p1
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Kom m

u

nstyrelsekontoret

Postadressl 464 B0 MELLERUD ' Besökadress: Storgatan 13

Tfn: 0530-180 00'Fax: 0530-181 01
E-post: kommunen@mellerud.se' Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776'Plusgiro; Lt 74 4O-B Orgnr: 212 000-1488
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Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 BO MELLERUD

Personuppgifterna behandlas enligt PIJL. Du medger att information du lämnar får lagras och bearbetas

i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Avsändare
Ort och datum

Asensbruk
Namn

Miriam Jaqer
Adress

ldalaväqen 25
Postadress

46 440
E-postadress

info@hikinqlodqe.se

Fö
et resenterar här kort ditt försl
anläggning cykelväger
se bifogat brev medborgarförslag Mirjam Jager

Motivering (Här kan du lämna en mer utförlig beskrivning av ditt
medborgarförslag. Motivera gä rna varför du anser att förslag ska genomföras och
hur det i så fall ska kunna ske.
se bifogat brev medborgarförslag Mirjam Jager

Underskrift

Na

mnförtydligande

Miriam Jaqer

Kom m u nstyrelsekontoret

80 MELLERUD Besökadress: Storgatan
Tfn: 0530-180 00 Fax: 0530-181 01

Postadress: 464

13

E-post: kommunen@mellerud.se Hemsida: www.mellerud.se
Bankgiro: 5502-2776 Plusgiro: LL 74 4O-8 'Orgnr: 212 000-1488
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Mirjam Jager
ldalavägen 25
44O Äsensbruk

46

Melleruds kommun
Kommunkansliet
464 80 MELLERUD

Ämne:

anläggning cykelväg

/ att bli gott föredöme för andra kommuner
Äsensbruk 30 augusti 2021

Hejl
Sedan lT -utvecklingen på 1980 -talet harvi levt ien "sittande kultur". Vi rör oss inte tillräckligt och
det är därför du ser att många länder nu uppmuntrar människor att cykla mer. Jag kommer från
Nederländerna och i Nederländerna cyklar alla barn till skolan under alla årstider. I vissa delar av
landet måste barn till och med cykla 20 km till skolan. Här iSverige hämtas barnen med buss. De
flesta arbetsgivare i Nederländerna har ett cykelprojekt för att uppmuntra anställda att cykla till
jobbet istället för med bil.
Okej, cykling är en del av den Nederländska kulturen, men man ser nu att i grannländer som Norge,
Danmark, Tyskland, Skottland och Storbritannien (borgmästare i London) där cykling inte ärvanligt,
uppmuntras cykling.
Det är bra för hälsan och bra för miljön. Allt med bil är inte längre aktuellt. Kanske kan kommune som
Mellerud föregå med gott exempel för andra kommuner eller till och med för hela Sverige.
Det finns två möjligheter:
omvandla järnvägen till en cykelväg från Håverud (eller även från Bengtsfors ) till Mellerud
anläggning av en cykelväg bredvid järnvägen från Håverud till Mellerud.

7.
2.

Fördelarna med val 1är:
Kostnaderna är möjligtvis lägre än om en helt ny cykelväg måste byggas. Man fliller
utrymmet mellan skenorna med asfalt och man är klar.
Rutten är platt så att det inte kräver mycket ansträngning att cykla här.
3. Turisterna som gör kanalbåtturen kan återvända med en cykel istället för med tåg.
För att öka det roliga kan tandemcyklar också användas
5. det skapar sysselsättning. En cykelbutik kan öppnas i Mellerud. På den gamla
Skållerudstationen kan till exempelen smörgåsbutik startas på sommaren.
Den nuvarande godstransporten med järnväg kan också ske via kanalen med godsfartyg. Titta
på Nederländerna där i Rotterdam - en världshamn - fortsätter godstrafiken på kanalerna och
och varorna kommer att gå till andra länder i Europa

1.

2.

4.
6.

Stor framgång
I Tyskland, Belgien och Luxemburg har många järnvägar som är lite använda omvandlats till
cykelvägar. Detta är en stor framgång. lnvånarna cyklar mer och det är populärt bland turister

L
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Ekonomiskt stöd
En annan punkt som kan vara viktig: man kanske kan få bidrag från Bryssel för anläggning av
cykelvägar. Klimatet är ett viktigt ämne och med anläggning av cykelvägar - och därmed göra
samhället grönare - kanske man kan få ett EU-bidrag från Bryssel för anläggning av cykelvägar
Cykelvänlig arbetsplats
Jag läste i Melleruds Nyheter att Mellerud är en av 21 kommuner i regioner som har anmält sitt
deltagande i Cykeltävling2O2L. "Bli en cykelvänlig arbetsplats". .... Kanske i framtiden när det finns
trygg cykelväger ivår kommun.
Jag ser fram emot

ditt svar och jag hoppas att jag kan cyklar trygg till Mellerud i framtiden.

Med vänlige hälsningar,

Mirjam Jager
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ÄRENDE 24

Anmälan om inkomna ärenden
Förslag till beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelseförvaltningen anmäler ärenden/handlingar som inkommit och bedöms
relevanta för Kommunfullmäktige att få kännedom om.
• Förvaltningsrättens avslagsbeslut 2021-06-16 om inhibition i ärende gällande begäran
om laglighetsprövning/inhibition av kommunfullmäktiges beslut 2021-05-26 angående
avsiktsförklaring för ett gemensamt socialt verksamhetsområde - Mellerud och Bengtsfors
kommun. Dnr 2021/391.
• Länsstyrelsens beslut 2021-07-05 om att utse Kent Palm (V) till ny ersättare i
kommunfullmäktige med anledning av att Emmy Ünal (V) avsagts sig förtroendeuppdraget.

Dnr KS 2021/361.

• Revisionsrapporten Uppföljning av tidigare genomförd granskning av upphandling.
Länk: https://mellerud.se/media/441435/revisionsrapporten-uppfoljning-av-tidigaregenomford-granskning-av-upphandling.pdf

Dnr KS 2021/483.
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