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2021-01-05

ARENDE

1

Dnr KS 20201772

Svar på uppföljning av Regional handlingsplan för klimatanpassning
2018-2020
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som svar på Länsstyrelsens uppföljning
av handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen följer upp Regional handlingsplan för klimatanpassning iVästra Götalands län
2018-2020. Frågorna som ställs i uppföljningen besvaras via ett webbenkätverktyg dock

senast den 22 januari.
Besvarandet av enkäten har samhällsbyggnadschefen och Dalsland miljö- och energiförbund

genomfört.

Beslutsunderlag

o
.
.
.
o

Förslag, ifylld uppföljningsenkät
Uppföljningsenkät, Länsstyrelsen Västra Götaland
Uppföljningsmissiv, Länsstyrelsen Västra Götaland
Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Dalslands Miljö & Energiförbund
Komm u nstyrelseförualtningens tjä nsteskrivelse.
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Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kommu nstyrelseförua ltn ingen

KOMMUN

Datum
2020-t2-2r

Diarienummer

Sida

KS 20201772

1 (1)

Kommunstyrelsen

UppföUning av regional handlingsplan för klimatanpassning

2018-2020
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att avge upprättat förslag som svar på Länsstyrelsens
uppföljning av handlingsplan för klimatanpassning 2018-2020.

Sammanfattning av ärendet
Länsstyrelsen följer upp Regional handlingsplan för klimatanpassning iVästra
Götalands län 2018-2020. Frågorna som ställs i uppföljningen besvaras via ett
webbenkäWerktyg dock senast den 22januari.
Besvarandet av enkäten har samhällsbyggnadschefen och Dalsland miljö- och
energiförbund genomfört.

Beslutsunderlag
. Förslag,iffllduppföljningsenkät

.
.
o

Uppföljningsenkät, Länsstyrelsen Västra Götaland
Uppföljningsmissiv, Länsstyrelsen Västra Götaland
Svar från Samhällsbyggnadsförvaltningen och Dalslands Miljö &
Energiförbund

Karl Olof Petersson

Malin Hennix
Samhällsvägledare

Kommunchef

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Västra Götaland

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommu nstyrelseförva ltni n gen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

5s02-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

2L2000-1488

E-post
kommunen@mellerud.se
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U

ppföljn ing av reg iona I ha nd I i ngspla n för klimata n passn i ng 20 18-2020
Här redogörs för svaren i den uppföljningsenkät Länsstyrelsen skickat. Gul överstrykning
utgör Melleruds kommuns svar. Svaren ska sedan läggas in i avsett webbverktyg.

Frågor och svarsalternativ i enkäten
Enkäten består av två delar. Del ett fokuserar på i vilken grad kommunen jobbar
med de rekommenderade åtgärderna för kommuner som finns i handlingsplanen.
Del två fokuserar på om de åtgärder som Länsstyrelsen jobbat med, har bidragit
till arbetet med klimatanpassning på lokal nivå,

Frågor och svarsalternativ i Del 1:
Vi har valt att begränsa frågorna till handlingsplanens fokusområde Organisation,
Dessa åtgärder är enligt Länsstyrelsens bedömning en grund för att kunna arbeta
strategiskt med klimatanpassning, Vi vill dock poängtera att åtgärderna är just
rekommendationer - det finns inga ska-krav gällande hur kommunen ska
organisera sitt arbete med klimatanpassning,

Fråga

Svarsalternativ

Arbetar kommunen med åtgärd O.1?

Genomfört

Åtgarden lyder: Bygg upp eller vidareutveckla en struktur
för att inom kommunens organisation arbeta med

Arbete pågår

klimatanpassning och verka för att
kl imata n passn i ngsperspektivet genomsyrar den
kommunala verksamheten.

Arbete ej initierat

i det dagliga
projektering
planarbetet,
och i
arbetet kring
Kommunen har pekat ut en kontaktpercon för
länsstyrelsen a rbete klimatanpassning.
Arbetar kommunen med åtgärd O.2?

Ej aktuellt

Kommentera gärna ert svar. Finns med

Ågeiraen lder: Analysera vilka utmaningar som
klimatförändringarna kan föra med sig för kommunen och
använd detta som grund för vidare arbete.
Kommentera gärna ert svar. Finns med

sårbarhetsanalysen
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i risk- och

Genomfört

Arbete pågår
Arbete ej initierat
Ej aktuellt

Arbetar kommunen med åtgärd O.3?
Å tga rden lyde r : Integrera

kl

i

mata

n

passn i ng

Genomfört

i bef

i

ntl ga
i

Arbete pågår

planer och processer.
Arbete ej initierat
Klimatanpassning kan integreras iflera av kommunens
planer och processer, exempelvis risk- och
så rbarhetsa na lyser, klimatstrateg ier, översiKspla n och
detaljplaner. Det vi vill få en bild av utifrån den här
rekommenderade åtgärden, är om ni integrerat
klimatanpassning iför er kommun lämpliga processer och
program.

Ej aktuellt

planer som ännu
inte är uppdaterade. f nya ingårdetta,
Kommentera gärna ert svar. Finns

Arbetar kommunen med åtgärdO.4?

Genomfört

Åtgarden lyder: Fatla beslut gällande om kommunen ska
sammanställa en kommunal klimatanpassningsplan eller
motsvarande och i så fall vilka verksamhetsområden och
klimateffekter den ska omfatta, samt hur den ska tas fram

Arbete pågår

och förvaltas.

Arbete ej initierat
Ej aktuellt

En kommunal klimatanpassningsplan kan vara ett verktyg
för att strukturera upp arbetet, identifiera åtgärder och
fördela ansvar. Varje kommun behöver göra en
bedömning av behovet av en klimatanpassningsplan.

Kommentera gärna ert svar,

Frågor och svarsalternativ i Del 2:
Uppföljning gällande om de åtgärder som Länsstyrelsen jobbat med, har bidragit

till arbetet med klimatanpassning på lokal nivå.
Länsstyrelsen har under 20LB-2020 jobbat med våra egna åtgärder i
handlingsplanen. Vi vill följa upp i vilken grad Länsstyrelsens åtgärder har stöttat
kommunernas arbete med klimatanpassning.

Vi har jobbat med 4 insatskategorier:
Riktlinjer
Kunskaps-ochplaneringsunderlag
Information,kommunikationochkompetensuWeckling
Integrera klimatanpassning i ärendehandläggning, planer och
program, De tre första punkterna fokuserar på stöd till länets kommuner och
dessa önskar vi därför följa upp genom den här enkäten.
Frå9a
Svarsalternativ

.
.
.
.
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Har ni använt den vägledning till kommuner som
vi tagit fram utifrån handlingsplanen för att
stötta eft arbete utifrån de rekommenderade
åtgärderna?

Ja

Nej

Vet inte

har tagit
del av handlingsplanen i anslutning till att den
remilterades i samband med framtagandet,
Kommentera gärna eft svar. Kommunen

Inom insatskategori RiKlinjer har vi tagit fram
Rekommendationer för hantering av översvämning till
följd av skyfall - stöd i ffsisk planering,

Ja

Har kommunen använt rekommendationerna i
sitt arbete?

Delvis

Nej

Vet inte

Svarsalternativ

Fråga

Inom insatskategori Kunskaps- och planeringsunderlag Ja
har vi bland annat gjort en ytavrinnings- och
Nej
lågpunktskartering for

länet,

Har kommunen använt kafteringen som underlag Delvis
i sitt arbete?
Vet inte

Inom insatskategori Information, kommunikation och

Ja

kompetensutveckling har vi bland annat tagit fram

o
o

Nej

filmer om klimatanpassning i staden och på
Vet inte

landsbygden,

o

informationsmaterial som exempelvis
"Naturbaserade lösningar mot översvämning
praktisk handbok" och
genomfört utbildningar, exempelvis KASKAD

o

temadagar om geodata och klimatanpassningens

( kl

imata

n

passn ing av

-

En

drickvattenförsörjningen) och

sociala dimensioner.

Allt informationsmaterial och kunskapsunderlag som
Länsstyrelsen tar fram inom uppdraget om
klimatanpassningssamordning, finns på vår webbsida
under fliken Samhälle/Planering och
byg ga nde/Kl i mata

n

pass

n in

g

Har kommunen använt något av det
informationsmaterial, eller deltagit på någon av
de kunskapshöjande aktiviteter som
Länsstyrelsen anordnat gällande
kf imatanpassning under 2018- 2O2O?

Deltog i konferensen "Krissamverkan Västra
Götaland" med temat "Förändrat klimat anpassad krisberedskap" anordnat av
LänssUrelsen,
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Missiv

Diarienummer

Sida

2CI20-12-07

424-5600-2020

1(s)

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Länsstyrelsen följer upp regional handlingsplan för

klimatanpassning
Länsstyrelsen foljer upp Regional handlingsplan for klimatanpassning i Västra
Götal ands län 20 1 8-2020

.

Bakgrund
Länssfyrelsen ska samordna arbetet på regional nivå med anpassningen till ett
forändrat klimat. Som ett led i detta har vi en handlingsplan for klimatanpassning.
Nuvarande handlingsplan upphör att gälla vid årsskiftet 202012021. Det är därfor
nu dags ftjr den uppfoljning som handlingsplanens uppftiljningsplan anger.

Syfte med uppföljningen
Länsslyrelsen ska enligt 5 $ p. 1 Förordning (2018:1428) om myndigheters
klimatanpassrringsarbete, iuitiera, stödja och folja upp kommunernas
klimatanpassningsarbete. Enkäten är ett sätt att uppfylla detta krav.
Era svar på uppftiljningsenkäten ger oss värdefull information infor arbetet utifrån
den nya handlingsplanen for klimatanpassning som kommer att gällafor 20212024.Utkastet till den nya handlingsplanen är ute på remiss under samma period
som den här uppfoljningen. Vår tanke med att skicka ut både remissen och
uppfoljningen under samma tidsperiod, är att underlätta för er attlitta samlat på
materialet.

Frågor och svar via webbenkät
Frågorna som vi ställer i uppfoljningen besvarar ni via vårt webbenkäwerktyg
Webropol. Länk till detta kommer i ett separat mejlutskick. Ni kan svara på
enkäten till och med den 22 januan.

Ni finner även enkätfrågoma bifogade i det här utskicket. Syftet med det är attni
ska kunna titta på frågoma i forväg ftir att bedöma vilka forvaltningar/funktioner i
kommunen som behöver varamed och svara. Ni kan endast skicka in ett svar per
kommun. Har kommunen en klimatanpassningssamordnare/klimatstrateg eller
liknande ftinktion, rekommenderar vi att denna person samordnar kommunens
svar.

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:

Webb:

010-224 40 00 {wl)

www,länsstyrelsen.se/vastrågotaland
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E-post:
vastragotaland@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen

Missiv

Diarienummer

Sida

Västra Götaland

2020-t2-o7

424-5600-2024

2(s)

Dokument och materialsom uppföljningen hänvisar till

.

Regional handlingsplan ftir klimatar:rpassriing i Västra Götalands län 20182020
Väelednins

till kommuner utifi'ån reqional handlinssplan

Allt rnaterial som vi tar fram inom ramen for

arbetet med klimatanpassning

finns på Länsstyrelsens webbsida om klimatanpassning.

Lisa Nordahl
Säkerhetsdirektör
Länsstyrelsen Västra Götaland

Anna Georgieva Lagell
Klimatanpassningssamordnare
Länsstyrelsen Västra Götaland

Kontakt för mer information
Anna Georgieva Lagell
Kiimatanpas snin gssamordnare
anna. georgi ev a)agell@lansstyrelsen. se

010-224 45 05
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Länsstyrelsen

Västra Götaland

Missiv

Diarienummer

Sida

2020-12-07

424-5600-2020

3(s)

Frågor och svarsalternativ i enkäten
Enkäten består av två delar. Del ett fokuserar på i vilken grad kommunen jobbar
med de rekommenderade åtgärderna for kommuner som finns i handlingsplanen.
Del två foknserar på om de åtgrl'der som Länsstyrelsen jobbat med, har bidragit till
arbetet med klirnatanpassning på lokal nivå.

Frågor och svarsalternativ i Del 1:

Vi har valt att begränsa fi'ågorna till handlingsplanens fokusområde Organisation
Dessa åtgärder är enligt Länssty'elsens bedömning en grund fiir att kurura arbeta
strategiskt med klimatanpassning. Vi vill dock poängtera att åtgärderna är just
rekommendationer - det finns inga ska-krav gällande hur kommunen ska
organisera sitt arbete med klimatanpassning.

Fråga

Svarsalternativ

Arbetar kommunen med åtgärd O.l?

Genomlort

Åtgärden lyder: Byggupp eller vidareutveckla en struklur
ftir att inom kommunens orgauisatiorr arbeta med
klimatanpassning och verka for att

Albete pågår

klimatanpassrringsperspektivet genomsyrar den
kommunala verksamheten.

Arbete ej initierat
Ej aktuellt

Kommentera gårna ert svar

Arbetar kommunen med åtgärd O.2?

Genomör1

Åtgr)rden lyder: Analysera vilka utmaningar som
klirnatforändringarna kan föra med sig för kommunen och
använd detta som gnind lor vidare arbete.

Arbete pågår

Kommentera gänta efi svar

Ej aktuellt

Arbetar kommunen med åtgärd O.3?

Genomört

Åtgtirden lvder: Integrera klimatanpassning i befintliga

Arbete pågår

Arbete ej initierat

planer och processer.

Arbete ej initierat
Klimatanpassning kan integreras i flera av kommunens
planer och processer, exempelvis risk- och
sårbarhetsanalyser, klimatstrategier, översiktsplan och
detaljplaner. Det vi vill å en bild av utifrån den här
rekommenderade åtgiirden, är om ni integrerat
klirnatanpassning i for er kommun lämpliga processer och
program.
Kommentera gdma ert svar

10

Ej aktuellt

Länsstyrelsen
Västra Götaland

Missiv

Diarienummer

Sida

2020-t2-07

424-5600-2020

4(s)

Arbetar kommunen med åtgärd O.4?

Genomfort

Åtgärden lyder: Fattabeslut gällande om kommunen ska
sammanställa en kommunal klirnatanpassningsplan eller

Arbete pågår

motsvarande och i så fall vilka verksamhetsområden och
klimateffekter den ska omfatta, samt hur den ska tas fram
och förvaltas.

Arbete ej initierat
Ej aktuellt

En komrnunal kiimatanpassningsplan kan vara ett verkfyg
ftir au strukfurera upp arbetet, identifiera åtgärder och
ftirdela ansvar. Varje komrnun behöver göra en
bedömning av behovet av en klimatanpassningsplan.
Kommentera gäma ert svar

Frågor och svarsalternativ i Del 2:
Uppfoljning gällande om de åtgärder som Läusstyrelsen jobbat med, har bidragit
till arbetet med klimatanpassning på lokal nivå.
Länsstyrelsen har under 2018-2020 Jobbat med våra egna åtgärder i
handlingsplanerr. Vi vill lolja upp i vilken grad Länssfyrelsens åtgärder har stöttat
kommunernas arbete med kiimatanpassning.

Vi

har jobbat med 4 insatskategorier:

r
o
r
o

Riktlinjer
Kunskaps-ochplaneringsunderlag
Information, kommunikation ochkompetensutveckling

Integrera klimatanpassning i ärendehandlåggning, planer och program.
De tre första punkterna fokuserar på stöd till lånets komrnuner och dessa önskar vi
därfor folja upp genom den här enkäten.

Fråga

Svarsalternativ

Har ni använt den vägledning till kommuner som vi
tagit fram utifrån handlingsplanen för att stötta ert
arbete utifrån de rekommenderade åtgärderna?

Ja

Nej

Kommentera gäma ert svar

Vet inte

Inom insatskategori Riktlinjer har vi tagit fram
Rekommendationer ftir hantering av översvämning
fiiljd av skyfall - stöd i fysisk planering.

Ja

till

Har kommunen använt rekommendationerna i sitt

Nej
Delvis

arbete?

Vet inte
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Länsstyrelsen

Västra Götaland

Missiv

Diarienummer

Sida

2020-72-07

424-5600-2024

s{s)

Fråga

Svarsalternativ

Inom insatskategori Kunskaps- och planeringsunderlag
har vi bland annat gjorl en ytavrinnings- och
lågpunktskarlering for länet.

Ia

Har kommunen använt karteringen som underlag
sitt arbete?

i

Nej
Delvis

Vet inte
Inom insatskategori Information, kommunikation och
kompetensutveckling har vi bland annat tagit frarn

Jz

Nej

o

filmel om klimatanpassning i

staden och på

Vet inte

landsbygden,

o
o

informationsmaterialsomexempelvis
"Nahrrbaserade lösningar mot översvärnning - En
praktisk handbok" och
genomfort utbildrtingar, exempelvis KASKAD
(klimatanpassning av dricksvattenförsörjningen)

och
temadagar om geodata och klimatanpassningetrs
sociala dimensioner.
Allt informationsmaterial och kunskapsunderlag som
Länsstyrelsentar fram inom uppdraget om
klimatanpassningssamordning, finns på vår webbsida
under fl iken SamhällelPlanering och
byggandeÄ(lim atatrpassning

o

Har kommunen använt något av det
informationsmaterial, eller deltagit på någon av de
kunskapshöj ande aktiviteter som Länssfyrelsen
anordnat gällande klimatanpassning under 20182020?
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Svar på remiss - Förslag
för perioden 2021-2024
Förslag

2021-01-05

Dnr KS 2o2ol77t

till handlingsplan för klimatanpassning

till beslut

Kommunstyrelsen beslutat att avge upprättat förslag som kommunens remissvar avseende
Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden 2021-2024.

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad handling utgör Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning utifrån de krav
som finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete. Syftet med
handlingsplanen är att sammanställa, prioritera, dokumentera, genomföra och följa upp de
myndighetsåtgärder som Länsstyrelsen kommer att arbeta med under tren 202L-2024 för
att bidra tillatt nå sina myndighetsmålför klimatanpassning.
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare. Handlingsplanen
innehåller också rekommenderade åtgärder för kommuner. Syftet med dessa är att ge stöd
och inspiration för kommunernas arbete med klimatanpassning.
Kommunens remissvar har avgränsats till de delar som avser rekommenderade åtgärder för
kommuner,

Beslutsunderlag

r
r
o

Förslag till svar inklusive svarsblankett
Remissmissiv inklusive länk till Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för
perioden 202I-2024
Kommunstyrelseförualtningens $änsteskrivelse.
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KOMMUN

Datum
2020-t2-r6

i

n

ge n

Diarienummer

Sida

K52020/77r

1 (1)

Kommunstyrelsen

Remiss - Förslag

till handlingsplan för klimatanpassning för

perioden 2O2l-2O24
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen beslutat att avge upprättat förslag som kommunens remissvar
avseende Förslag till handlingsplan för klimatanpassning för perioden 202L-2024.

Sammanfattning av ärendet
Rubricerad handling utgör Länsstyrelsens handlingsplan för klimatanpassning
utifrån de krav som finns i Förordning (2018:1428) om myndigheters
klimatanpassningsarbete. Syftet med handl ingsplanen är att sammanställa,
prioritera, dokumentera, genomföra och följa upp de myndighetsåtgärder som
Länsstyrelsen kommer att arbeta med under ären 202I-2024 för att bidra till att
nå sina myndighetsmål för klimatanpassning.
Handlingsplanen riktar sig i första hand till Länsstyrelsens medarbetare.
Handlingsplanen innehåller också rekommenderade åtgärder för kommuner. Syftet
med dessa är att ge stöd och inspiration för kommunernas arbete med
klimatanpassning.
Kommunens remissvar har avgränsats till de delar som avser rekommenderade
åtgärder för kommuner,

Beslutsunderlag
o Förslag till svar inklusive svarsblankett
o Remissmissiv inklusive länk till Förslag till handlingsplan för
klimatanpassning för perioden 202I-2024

Karl Olof Petersson

Anna Granlund
Enhetschef Kommunikation och säkerhet

Kommunchef

0530-181

1B

anna.granlund@mellerud.se

Beslutet skickas

till

Länsstyrelsen Västra Götalands län, anna.georgieva.lagell@lansstyrelsen,se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom munstyrelseförva ltn ngen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776
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i

454 80 MELLERUD

E-post

14

kommunen@mellerud.se

a
+^

t

+.

Remissvar

MELLERUDS

Komm

KOMMUN

Datum
2020-L2-t6

Remissvar avseende Förslag

u

nstyrelseförua ltn i ngen
Diarienummer

Sida

K52020177t

1 (1)

till handlingsplan för klimatanpassning

för perioden 2021-2024
Kommunens intryck är att Länsstyrelsens arbete med handlingsplanen fortsätter att
utvecklas, från plan till plan. Handlingsplanens ansats uppfattas som ambitiös.
Kommunens remissvar har avgränsats till de delar som avser rekommenderade åtgärder för
kommuner, Till detta svar bifogas ifylld enkät över prioriterade områden.

Syftet med handlingsplanen anges vara att sammanställa, prioritera, dokumentera
genomföra och följa upp de myndighetsåtgärder som Länsstyrelsen kommer arbeta med
ären 2021-2024.
En del av länsstyrelsens myndighetsåtgärder är att stödja kommuner och regionala åtgärder
Av inledningen framgår att rekommendationerna för kommunerna är att ge stöd och
inspiration för kommunernas arbete med klimatanpassning. Organisation anges som
grundläggande förutsättning för att kunna etablera arbetet med klimatanpassning inom
kommunen varför Länsstyrelsen lyfter fram detta som prioriterat, samtidigt får åtgärden den
lägre prioriteringen vid multikriterieanalysen,

Det är angeläget att inte låsa fast sig vid en särskild organisation för att arbeta med
klimatanpassning. Alla kommuner har inte denna förmåga. Till viss del talar det även emot
argumentet att integrera klimatanpassning som en naturlig del i arbetet genom att ha en
särskild organisation eller funktion. Det är i nuläget inte möjligt för kommunerna att ansöka
om finansiering för en klimatanpassningssamordnare så som finns för funktion för
samordning inom arbetet med extraordinära händelser. Istället strävar vi efter att försöka
lyfta in klimatanpassning som en del av ordinarie verksamhet.
Eftersom rekommendationerna till kommunerna kan fungera som en checklista för arbetet
med klimatanpassning är ett önskemål att dessa punkter finns samlade i en enkel checklista
på Länsstyrelsens webbplats.

Frågeställningar till remiss av Länsstyrelsens handlingsplan för kli matanpassning

202r-2024
Melleruds kommun förordar följande tre åtgärder.

.
.
.

51 Kontinuerligt utveckla och förbättra kunskap och kunskapsunderlag som
Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver för att jobba med klimatanpassning.
53 Främja ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder genom att verka för att
stärka det mellankommunala samarbetet, tvärsektoriellt arbete inom kommuner och
med verksamhetsutövare och markägare
55 Arbeta förebyggande och förberedande mot samhällsstörningar, Syftet är att

upprätthålla och utveckla gemensam förmåga att hantera en samhällsstörning och
att minska konsekvenser av klimatförändringsrelaterat extremt väder och
naturolyckor (skred, översvämningar och värmeböljor). Arbetet ska ske i samverkan
med andra statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer.
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Melleruds kommun
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Länsstyrelsen
Västra Götaland

Frågeställningar
h a n d I i ngs

pl a n fö

till remiss av Länsstyrelsens
r

kl i m ata n pa ss n i ng

2O2L-2024

Vilka av Länsstyrelsens fiireslagna myndighetsåtgärder ftr Stöd till kommuner
och regionala aktörer bedömer ni är mest relevanta ftir kommunens arbete
med klimatanpassning?

Kryssa i de 3 viktigaste åtgärderna.

Sl Kontinuerligt utveckla och forbättra kunskap och kunskapsunderlag
som Länsstyrelsen och andra aktörer i länet behöver for attjobba med
klimatanpassning.
52 Verka ftjr att alla länets kommuner har en organisation och arbetssätt
ftir att jobba strategiskt med klimatanpassning genom en samordnande
funktion i kommunen (person eller arbetsgrupp som kan samordna olika
verksamhetsområden). Den samordnande funktionen bör också utgöra
kontaktpunkt ftir Länsstyrelsen och andra aktörer i
kl imatanpassningsfrågor.

53 Främja ekosystembaserade klimatanpassningsåtgärder genom att verka
for att stärka
o det mellankommunala samarbetet,
o tvärsektoriellt arbete inom kommuner och med
verksamhetsutövare och markägare.

54 Höja kunskapen om:

o

o

konsekvenserna av minskad biologisk mångfald och
klimatforändringar och hur detta samspelar
hur vi kan arbeta med klimatanpassning ftir att motverka negativa
konsekvenser.

55 Arbeta forebyggande och forberedande mot samhällsstörningar. Syftet
är att upprätthålla och utveckla gemensam ftirmåga att hantera en
samhällsstörning och att minska konsekvenser av
klimatftirändringsrelaterat extremt väder och naturolyckor (skred,
översvämningar och värmeböljor). Arbetet ska ske i samverkan med andra
statliga myndigheter, kommuner och andra aktörer.

56 Fortsätta arbetet for att åstadkomma en långsiktig och hållbar lösning
ftir Vänerns vattenreglering en genom att få till stånd en säker och
naturanpassad tappningsstrategi for Vänern/Göta älv som tar tillvara både
naturviirden och samhällsintressen.

Postadress:
403 40 Göteborg

Telefon:

Webb:

010-224 40 00 (vxl)

www.lansstyrelsen.se/vastragotaland
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57 Höja kunskapen och stiirka beredskapen ftir att hantera ökad ftirekomst
och utbrott av skadegörare, klimatkänsliga smittsamma sjukdomar och
invasiva främmande arter.

n

58 Integrera klimatanpassning i prövning och tillsyn av miljöfarliga
verksamheter och ftirorenade områdenr.
r Prioritera fororenad mark i skredkänsliga och/eller
översvämningsdrabbade områden fiir utredningar och åtgiirder.
. Lyfta frågor kopplat till klimatanpassning vid tillsyn och prövning
av milj öfarl i ga verksamheter och Sevesoverksamheter
lokaliserade i områden som kan påverkas av klimatftjrändringar
och klimatrelaterade naturolyckor.
o Utöka tillsynen på avloppsreningsverk.

59 Integrera klimatanpassning i fusisk planering enligt Plan- och
Bygglagen.
S10 Genom stöd till länets kommuner arbeta flor att minska
våirmeöeffekter i städer och större tätorter genom att skapa/bibehålla grön
infrastruktur genom tätorterna. Grönskan behöver utformas så att den
också bidrar till bra livsmiljöer ftir växter och djur, hållbar
dagvaffenhantering med mera. Multifunktionella lösningar behöver

prioriteras ftir bästa klimatanpassningseffekt.

Saknar ni någon åtgärd från Länsstyrelsen fiir att kunna arbeta med
klimatanpassning inom kommunen/mellankommunalt?

Behöver någon av de rekommenderade åtgärderna ftir kommuner fiirtydligas
eller motiveras på ett bättre sätt?

Övriga synpunkter på utkastet till handlingsplan:

t

Aff få till utredningar och åtgärder gäller både Länsstyrelsen och kommunerna. Det finns

en tydlig uppdelning på vilka objekt som har vilken tillsynsmyndighet. Åtgttrden handlar

både om att stödja kommunema och om att kunna prioritera själva.
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ARENDE 3

Information om höga flöden i Upperudsälven
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkänner redovisningen.

Sammanfattning av ärendet
SMHI har gått ut med en klass 2-varning för höga flöden. Varningen gäller Upperudsälven
från Dals Långed i Bengtsfors kommun ner till inloppet av Vänern i Melleruds kommun.
Sedan tidigare finns även en klass l-varning för Upperudsälvens biflöden.

Enhetschefen for Kommunikation och säkerhet lämnar en aktuell rapport.
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Dnr KS 20201672

Svar på ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i
Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna svar på ru bricerat ledamotsin itiativ
förslag och avsluta ärendet utan ytterligare åtgard.

en

ligt föreliggande

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:
Kommunstyrelsen efterlever sitt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i samverkan med de
facklrlqa parterna, utuärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkats av den
organimtoriska ftirändring som genomförB under Heltidsresans gång med införandet
av Bemanningsenhet inom den administratiua enheten inom socizlförualtningen,

Arbetsutskottet beslutade den 3 november 2020, g 364, att

1, ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun.

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Beslutsunderlag

. Michael Melbys (S) förslag,
o Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, S 364,
. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar.
o Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse

19

A
.'J

II

a

rt

'h

Tjänsteskrivelse

MELLERUDS

Kom m u nstyrelseförva ltn i ngen

KOMMUN

Datum
2020-12-28

Komm

u

Diarienummer

Sida

K520201672

r (2)

nstyrelsens

a

rbetsutskott

Svar på Iedamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna svar på rubricerat ledamotsinitiativ enligt
föreliggande förslag och avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.
Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:
Kommunstyrelsen efterlever srtt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i samverkan med de
fackliga parterna, utuärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkats av den
organisatoriska förändring som genomförts under Heltrdsresans gång med införandet av
Bemann ingsenhet inom den adm in istrativa en heten inom socia lförua ltn ingen.

Arbetsutskottet beslutade den 3 november 2020, S 364, att

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun

2,

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Beslutsunderlag

. Michael Melbys (S) förslag,
. Arbetsutskottets beslut 2020-1I-03,5 364.
e Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

0530-181 20
jeanette.sjolund@mellerud.se

Beslutet skickas till
Michael Melby (S)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb
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www.mellerud.se
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Svar på ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds
kommun
Ett ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds kommun har inkommit vid
KSAU:s möte 3 november 2020 där socialdemokraterna via 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen yrkar på att kommunstyrelsen efterlever sitt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i
samverkan med de fackliga paderna utvärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkats av
den organisatoriska förändring som genomförts under Heltidsresans gång med införandet av
Bemanningsenhet inom den administrativa enheten inom socialförvaltningen. Utredningen bör
fokusera på;

.
o

.

I vilken grad chefer och ledare kan utföra sin uppgift med att fördela arbetet när det är
bemanningsenheten som fördelar ut personal till arbetsuppgifter och i vilken utsträckning de
får den önskade kompetensen till arbetsuppgifterna från bemanningsenheten.
I vilken grad LAS efterlevs när bemanningsenheten fördelar arbetsuppgifter och vilka
kriterier på kompetens som prioriteras i LAS listan och om anställda på bemanningsenheten
upplever sig ha tillräcklig kännedom om verksamhetens behov.
I vilken grad vår personal anser att vår arbetsmiljö efterlevs sedan införandet av
bemanningsenheten.

Svar på ovanstående initiativärende
Nyligen har en utredning rörande administrativa enheten genomföfts och presenterats i
socialnämnden. Utredningen tar sin utgångspunkt i den administrativa enheten i dagsläget och
om införandet av den haft önskad, förväntad och avsedd effekt mot bakgrund av att syftet med
tillkomsten av den var att den skulle avlasta och förbättra arbetsmiljön för medarbetare och
chefer inom socialförva ltn ingen.
Bemanningsenheten är ett led i heltidsprojektet som ger medarbetare rätt till heltid - med
möjlighet till deltid. Bemanningsenheten i Melleruds Kommun skall svara för en planerad och
medveten kompetensforsörjningsprocess med kvalitet för medarbetare och med ett
kostnadseffektivitet förhållningssätt. All korttidsrekrytering, det vill säga både planerad och akut
frånvaro upp till två veckor skall ske genom bemanningsenheten med perspektivet "en väg in i
förvaltningen" utifrån socialnämndens uppsatta mål och kvalitetsgarantier.
Utredningen av administrativa enheten hanterar dock inte specifikt bemanningsenheten.
Bemanningsenheten är ingen egen enhet, utan en central funktion där huvudsyftet är att bistå
enhetscheferna med bemanningslösningar vid ordinarie personals kortare frånvaro inom
socialförvaltningen. Uppdraget utförs av två administratörer. Bemanningsenheten är dock en
del av administrativa enheten och som sådan var den önskad enligt enhetscheferna, för att
kunna ta sig an heltidsresan. Tillkomsten av den och fortlevnaden av den bedöms vara en
förutsättning för att kunna få ut den överkapacitet i tid, som rätten till heltid innebär, utanför
den egen enheten.

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Komm u nstyrelseförva
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socialförvaltningen fått ge svar i ett

antal frågeställningar såsom om cheferna upplever att arbetsbelastningen minskat sedan
tillkomsten av administrativa enheten och om enheten levererar det stöd som behövs. Det står
klart i utredningen att det finns en del att arbeta vidare med och eventuellt förändra för att
enhetscheferna ska uppleva att syftet är nått. Dvs. att de fått forväntad avlastning. Utredningen
påvisar dock att enhetscheferna upplever en förbättring i det administrativa stödet genom att
sårbarheten inom administratörsfunktionen minskat. En gedigen åtgärdsplan har tagits fram
inom socialförvaltningen med målsättning att stödja den administrativa enheten att nå syftet;
att med god service avlasta och förbättra arbetsmiljön för medarbetare och chefer inom
socialförvaltningen.
Frågeställningen "f vilken grad chefer och ledare kan utföra sin uppgift med att fördela arbetet
när det är bemanningsenheten som fördelar ut personal till arbeBuppgifter bedöms av
undertecknad inte varandes motstridig. Att leda och fördela arbete är en central uppgift bland
chefens övriga uppgifter oberoende av om personalen tilldelats via bemanningsenheten eller
har sin dagliga hemvist i den aktuella organisationen. Skulle det visa sig att någon vikarie av
någon anledning inte passar för uppdraget eller på annat sätt inte fungerar i organisationen förs
dialog kring detta mellan bemanningsenheten och aktuell chef.
Den del i frågeställningen som rör "i vilken utsträckning de (läs: enhetscheferna) får den
önskade kompetensen till arbetsuppgifterna från bemanningsenheten". Denna del av
frågeställningen är iviss mån komplex då den inte enbart är beroende av den kommunikation
som ryms i en beställning från chef till bemanningsenheten, där chef kan ange önskad
kompetens hos sökt medarbetare. Möjligheten att leva upp till enhetschefens önskemål är också
beroende av tillgången på välutbildad vårdpersonal att anlita för korttidsbehov. Ett faktum som
inte har sin orsak i om anlitandet sker via bemanningsenhet eller via direktkontakt från
enhetschef.

Efterlevnaden av LAS
Lagen om anställningsskydd, l-AS, anger korLfattat och generellt att tillsvidareanställda i första

hand ska beredas arbete på sin fulla tid, i andra hand bereds arbete till medarbetare med rätt
till företräde till lediga tjänster, s.k LAS företräde. Detta under förutsättning att medarbetaren
har efterfrågade kvalifikationer. Kvalifikationskravet anges av chef inför anställning. Viktigt i
sammanhanget är att komma ihåg att bemanningsenheten i första hand ska besätta vakanser
som uppstår genom kortare frånvaro hos ordinarie personal. LAS anger i detta fall att
företrädesrätten genom LAS inte gäller vid vikariat eller vid allmän visstidsanställning som är
kortare än 14 kalenderdagar.

Efterlevnad av arbetsmiljöpolicyn

I vilken grad personalen inom bemanningsenheten anser att arbetsmiljöpolicyn efterlevs sedan
införandet av bemanningsenheten kan beskrivas genom den OSA enkät som nyligen genomförts
bland personalen på enheten, vilket åskådliggörs nedan.

I

OSA enkäten tas följande ämnesområden upp i ett antal frågeställningar. I tur och ordning
handlar det om följande ämnesområden, vilket anges i staplarna nedan sett från vänster till
höger:

.
.
r
.
.
.

Arbetsorganisaton
Arbetsbelastning och krav
Handlingsutrymme och kontroll
Ledarskap
Stöd

Kunskap och utveckling
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Återhämtning
Säkerhet och hälsa
Viktiga friskfaktorer

Bemanningsenhetens 163 medarbetare har givits möjlighet att besvara enkäten. Dock är det
endast ett fåtal 38 personer som gjort detta. Resultatet redovisas här som ett index för varje
frågeområde. I redovisningen till arbetsgrupp redovisas också ett medelvärde av vad de
anställda svarat på respektive fråga. Värdet som redovisas ligger mellan 0-100 där 0 utgår från
instämmer inte och 100 från instämmer helt.

Index för varje frågeområde delas in i tre nivåer:

r 67-100 = bra/mycket bra resultat
o 34-66 = lågt/halvbra resultat
. 0-33 = mycket lågt resultat
Ett index på OZ och högre visar alltså på ett nuläge där majoriteten i arbetsgruppen anser att
det mesta fungerar bra eller mycket bra. Ger undersökningen ett index under 34 så finns ett
akut behov av förbättringsinsatser. Resultatet redovisas nedan,
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llppföljning arl resultat
. Handlingsplan
. Samverkan med arbetstagarorEanisation
. Uppföljntng
. Ny OSA enkätundersökning december 2O21

Med denna skrivelse bedömer undetecknad ledamotsskrivelsen angående bemanningsenheten
i Melleruds kommun som besvarad, utan ytterligare åtgard.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Johansson
HR-chef
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Dnr KS 20201672

Ledamotsinitiativ angående bemanningsenheten i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1, ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun.

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:
Kommunstyrelsen efterlever sitt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i samverkan med de fackliga
parterna, ufuärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkab av den organimtoriska
förändring som genomförts under Heltidsresans gång med införandet av Eemanningsenhet
inom den adm in istrativa en heten inom socia lförua ltn in gen.

Beslutsunderlag

o

Michael Melbys (S) förslag.

Förslag

till beslut

på sammanträdet

Ordföranden Morgan

E Andersson

(C): Arbetsutskottet beslutar att

1, ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om bemanningsenheten i Melleruds kommun.

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

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

Beslutet skickas till
HR-chefen

Utdragsbestyrkande

n
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Bemanningsenhet i Melleruds kommun
Utifrån genomfcird interpellationsdebatt i kommunfullmäktige (2O2O-LO-2A)yrkar
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen att:
a

Kommunstyrelsen efterlever sitt arbetsmiljöansvar och skyndsamt i samverkan med de
fackliga parterna, utvärderar hur den psykosociala arbetsmiljön påverkats av den
organisatoriska förändring som genomförts under Heltidsresans gång med införandet av
Bemanningsenhet inom den administrativa enheten inom socialförvaltningen.

Kommentar: Vi är medvetna om att socialnämnden beslutat utreda bemanningsenhet, det är dock en
intern granskning där personalens uppfattningar inte ingår. lnförandet av bemanningsenhet har
totalt forändrat hur arbetet leds och fördelas i berörd verksamhet. Utredningen bör fokusera på
o

o

o

vilken grad chefer och ledare kan utföra sin uppgift med att fcirdela arbetet när det
är bemanningsenheten som fördelar ut personal till arbetsuppgifter, och i vilken
utsträckning de får den önskade kompetensen till arbetsuppgifterna från
bemanningsenheten.
I vilken grad LAS efterlevs när bemanningsenheten fördelar arbetsuppgifter, och vilka
kriterier på kompetens som prioriteras i LAS- listan och om anställda på
bemanningsenheten upplever sig ha tillräcklig kännedom om verksamhetens behov.
I vilken grad vår personal anser att vår arbetsmiljöpolicy efterlevs sedan införandet
av bemanningsenhet.
I

C}

tr-

MichaelMelby
2e vice ordförande Kommunstyrelsen
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Svar på ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna svar på rubricerat ledamotsinitiativ enligt föreliggande
förslag och avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:
Kommunstyrelsen skall efterleva beslutet "Plan för heltider i Melleruds kommun 2018- 2022",
som togs Fullmäktige den 22 november 2017, i alla dess delar. Vi förutsätter att den borgerliga
majoriteten tar politiskt ansuar för att frågan bereds och beslutas omgående.

Arbetsutskottet beslutade den 3 november 2020, g 365, att

1, ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun.

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Beslutsunderlag

o Michael Melbys (S) förslag.
o Arbetsutskottets beslut 2020-LL-03,5 365.
o Kommunstyrelseförualtningens förslag till svar.
o Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds
kommun
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att överlämna svar på rubricerat ledamotsinitiativ enligt
föreliggande förslag och avsluta ärendet utan ytterligare åtgärd.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande;
Kommunstyrelsen skall efterleva beslutet "Plan för heltrder i Melleruds kommun 2018- 2022",
som togs Fullmäktige den 22 november 2017, i alla dess delar. Vi förutsätter att den borgerliga
majoriteten tar poh'tiskt ansvar för att frågan bereds och beslutas omgående.

Arbetsutskottet beslutade den 3 november 2020, 5 365, att

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun.

2.

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Beslutsunderlag

.
o
.

Michael Melbys (S) förslag.
Arbetsutskottets beslut 2020-11-03, 5 365.
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till svar

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Sjölund
HR-chef

0530-181 20
jea nette.sjol

Beslutet skickas

u

nd @ mel lerud.

se

till

Michael Melby (S)

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kom m unstyrelseförvaltni ngen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Svar på ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun
Heltidsresan är ett partsgemensamt arbete mellan Sveriges kommuner och
regioner (SKR) och Kommunal. Arbetet ska syfta till att underlätta införandet av
heltid i verksamheterna och utreda om det krävs förändringar i kollektivavtalet
eller förtydliganden i rådgivning gällande arbetstid. Arbetet skulle ha fortgått till
2022-12-31 men Oå Oet fördröjts är det nu förlängt ttl 2O24-t2-3I. Det praktiska
genomförandet med att höja sysselsättningsgraderna skulle ske i kommunerna
där heltid skulle vara norm under 2O2I.

Melleruds heltidsresa
Hur arbetet med heltidsresan skulle fortlöpa, beslutades november 2OL7 i
dokumentet "Plan för fler heltider i Melleruds kommun 2OIB-2O22". I dokumentet
framgår att inforandet av fler heltider skulle beakta verksamhet, ekonomi och
personal. Heltidsanställningar skulle inte automatiskt ge ökade kostnader för
verksamheten. Inriktningen för arbetet med heltidsplanen var bl.a. att:

.
.
.

utreda förslag till bemanningsenhet
uppdra åt Socialnämnden att besluta om att erbjuda ökad sysselsättningsgrad
till tillsvidareanstä llda
utbilda och inspirera medarbetare i syfte att skapa fler heltidstjänster

Vidare noterades följande i planen:

Tjänster som utannonseras från september månad 2018 ska utannonseras på
heltid, om verksamheten medger det. I annat fall ska beslutet motiveras och
redovisas vid uppföljningen.
Respektive nämnd ska ta fram en plan för att arbeta i handlingsplanens riktning.
Samverkan ska ske mellan nämnderna och KSAU.
Analysera AVA-användning och åtgardsbehov. Ta fram anvisningar för hur
verksamheterna ska arbeta (tjänster etc).
Ta fram regler för när olika anställningsformer ska tillämpas, t.ex, för AVA.

Utred inrättande av Bemanningscentral som startas upp av socialförvaltningen för
att 202I omfatta hela Melleruds kommun.
Utred förutsättningarna fcirr "en väg in" vid rekrytering inom Melleruds kommun
samt en vidareutveckling av Bemanningscentralen. Till exempel för att hantera
bemanning vid kort- och långtidsfrånvaro, nyrekrytering, intervjuer, referenstagning samt bevaka företrädesrätt etc.
Avstämning av planen skulle ske årligen fram till den 31 maj2027.

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 80 MELLERUD
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Enligt planen skulle uppföljningen ske per nämnd och i samband med att första
prognosen redovisas till fullmäktige, i samband med delårsbokslut och årsbokslut.
Resultaten ska redovisas till kommunstyrelsen samt de lokala
samverkansgrupperna.
Politiskt beslut fattades också om att man i Melleruds kommun skulle erbjuda
ofrivilligt deltidsanställda önskad sysselsättningsgrad. Beslutet frångick därmed
SKRs begrepp "Heltid som norm".

Initiativärende
Den 3 november 2020 inkom ett ledamotsinitiativ från Socialdemokraterna via 2:e
vice ordförande i Kommunstyrelsen som angav att Kommunstyrelsen ska efterleva
beslutet "plan för heltider iMelleruds kommun 20tB-2022 som togs ifullmäktige
den 22 november 201-7, i alla dess delar. Initiativärendet påpekade att flera
beslutade aktiviteter ännu ej åtgärdats och redovisats enligt den fastställda
planen, Särskilt lyftes fyra punkter fram, dvs. att:

1. Respektive nämnd ska arbeta fram årliga planer för heltidsresan kring
planerade åtgärder och beräknad ekonomi med beaktande for framtagande av
budgetu nderlag för fler heltidstjä nster.
2. Avståmning av heltidsplanen ska ske årligen fram till den 31 maj2027 och på
så sätt fungera som utgångspunkt för det fortsatta arbetet,

3.

KS förvaltning ska analysera AVA-användning och åtgardsbehov. Ta fram
anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta, ta fram regler för när olika
anställningsformer ska tillämpas, t,ex för AVA.

4.

ta fram plan för
utbildningar i schemaläggning, bemanningsplanering, arbetstidslag och om att
arbeta heltid.
KS förvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar ska

Vad har genomförts och vad finns kvar att göra
Samtliga förvaltningar är på något sätt involverade i frågan med genomforandet
av heltid som norm. Tre av dem som direkta genomforare och KS förvaltning som
stödfunktion i detta arbete. Olika förutsättningar råder i förvaltningarna och
genomförandet av heltid som norm är på många sätt en komplicerad uppgift som
engagerat förvaltningarna i olika grad.

Arbetet med att bereda önskad sysselsättningsgrad har hittills främst varit
fokuserat på socialförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, som haft en
relativt hög andel av deltidsanställda. Inom socialförvaltningen har samtliga
tillsvidareanställda, vid tidigare tillfälle, fått erbjudande om att öka sina
sysselsättningsgrader, Kollektivavtalet medger också mojlighet för anställd att i
efterhand inkomma med önskemål om högre tjänstgöringsgrader som
arbetsgivaren då måste hantera så snart möjlighet uppstår. Genom att politiskt
beslut fattats om att tjänster som utlyses ska utlysas på heltid innebär detta att
önskemål om högre tjänstgöringsgrader kan infrias efterhand hos dem som
önskar arbeta mera.
Inom samhällsbyggnadsförvaltningen har samtliga lokalvårdare under är 2020
givits möjlighet att arbeta heltid alternativt höja sina sysselsättningsgrader. Under
2027 är det kostpersonalens tur att få denna möjlighet, Redan i dag har
kostpersonalen en genomsnittlig sysselsättningsgrad omfattande 96,6 o/o. Flera av
medarbetarna i denna yrkesgrupp har lämnat information om att de vill arbeta
heltid, men endast om möjlighet till det ges på aet ordinarie arbetsstället.
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Arbetet med "Heltid som norm" har flera aspekter. Dels handlar det om att öka
jämställdheten, dels handlar det om att tillgodose offentlig verksamhet med
nödvändig arbetskraft. Dock står det klart att en betydande andel av våra
anställda inte efterfrågar att arbeta heltid under de förutsättningar som erbjuds,
dvs. arbete på fler enheter än en och samma eller genom arbete på ett
schemalagt pass där tiden för arbetsinsatsen ligger fast men där den anställde
inte exakt vet på vilken enhet ett arbetspass ska fullgöras t.ex.

Att flera av de deltidsanställdas önskemål om arbetsorganisering för att acceptera
heltidsarbete och arbetsgivarens möjligheter att bereda heltidsarbete helt efter
önskemål inte hittills har kunnat förenas handlar i hög grad om ekonomi. Om
heltid som norm inte ska vara kostnadsdrivande så betyder det kostnaderna
måste hämtas hem någonstans, tex. genom färre insatser med timavlönad
personal, vilket kräver större flexibilitet hos befintlig personal.
Det krävs inte bara flexibilitet utan också ökad kreativitet för att finna godtagbara
lösningar för att fortsättningsvis kunna erbjuda fler medarbetare heltidsanställningar utan att de ekonomiska kostnaderna blir allt för belastande. Dock
kan sägas att om alla deltidsanställda skulle ges heltidsanställning bedöms det
även finnas en gräns för hur långt organisationen kan klara sig utan ökade
kostnader enbart med hjälp av flexibilitet och kreativitet. För att åståAtiggora
kostnadsaspekter för genomförande av heltid som norm ges följande beskrivning
berä knat på tillsvidareanställda, oktober månads personalunderlag.
Bland de anställda vårdbiträden och undersköterskor som erbjudits möjligheten

att arbeta heltid finns fortsatt ett antal deltidsanställda medarbetare, För att
bereda dem arbete utifrån heltidsanställning, under förutsättning att samtliga
önskar arbeta heltid, innebär det en utökning av tjänstgöringsgrader motsvarande
26 heltider. För övriga gruppen anställda inom Kommunals avtalsområde finns
99 medarbetare som arbetar deltid, Att bereda denna grupp heltidsanställningar
innebär en utökning av tjänstgöringsgrader motsvarande ca 37 heltider.
Om alla inom Kommunals yrkesområde skulle arbeta heltid skulle kostnaden för
detta motsvara närmare ca 2 4OO tkr per månad baserat på genomsnittslönen
27.OOO kronor inkl. PO-pålägg. Genom denna beskrivning ges en bild av de
ekonomiska konsekvenser som skulle kunna bli aktuella även om det inte kan
anses vara troligt att alla som idag arbetar deltid i kommunen har en önskan om
att arbeta heltid.

Svar på de i ledamotsinitiativet fyra punkterna
1. Arbetet med genomförandet av önskad sysselsättningsgrad frar pågått några år
och det kan absolut vara på sin plats att varje nämnd nu efter denna tid ges en
uppdatering av förvaltningens nuläge efter år 2020 avseende andelen heltidsarbetande, andelen deltidsarbetande samt att nämnd delges förvaltningarnas
planerade åtgärder och beräknade ekonomi med beaktande för framtagande av
budgetunderlag för fler heltidstjänster.

2. Avstämning av heltidsplanen har delgetts KS årligen, senast 2O2O.

3, Juridiskt sett är en anställning alltid att betrakta som tillsvidareanställning, om
inget annat anges, Vid tidsbegränsad anställning har arbetsgivaren möjligheten
att använda sig av Allmän visstidsanställning, AVA. Anställningsformen AVA
regleras genom lag om anställningsskydd, LAS. Tidsbegränsade anställningar,
över 14 dagar, sker genom anställningsformerna AVA eller vikariat.
Anställningsformen vikariat används vid egentliga vikariat, dvs när en
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medarbetare tydligt ersätter en annan medarbetare vid dennes frånvaro.
Oberoende av vikariatsanställning eller AVA anställning så är förutsättningarna
for tillsvidaretjänst genom konvertering de samma, likaså spelar inte
anställningsformen någon roll för lönesättningen eller arbetstidsmått etc.
Ej heller används AVA vid tillsättning av vakanta tjänster om det inte finns
särskilda skäl för detta, vilket då ska vara samverkat med den/de fackliga
parterna.

4. Utbildningar/information om vad heltidsarbete innebär har genomförts

på

socialförvaltningen inför uppstarten av heltidsarbete som norm, Kunskapsöverföring kring schemaläggning och regelverket utifrån arbetstidslagen har
skett och sker utifrån bemanningsenhetens behov. Oå Oet är inom socialforvaltningen störst behov av denna kunskap finns då det i stora delar av
förvaltningen sker arbete alla dygnets timmar under alla veckans dagar. En
bemanningshandbok för socialförvaltningen är under färdigställande. För övrigt
så utannonseras tjänster i de flesta fall på heltid och en bemanningsenhet
startades i socialförvaltningens regi under 2OI9. Avseende en väg in så
ansvarar bemanningsenheten för en stor del av semesterrekryteringen till
sektor vård- och omsorg samt sektor stöd- och service.
Arbetet med att införa heltid som norm i Mellerud är och har varit ett komplext
arbete som inte helt kunnat genomföras med hänsyn tagen till den plan som
tagits fram, utan hänsynstagande till tillkommande händelser och aspekter som
ibland kullkastat den i planen framlagda teorin. Trots detta pågår fortsatt arbetet
med att bereda våra medarbetare önskad sysselsättningsgrad och där så redan
skett arbetas det med att förfina formerna for detta.
Slutligen kan sägas att Mellerud står sig relativt väl vid jämförelse av andelen
medarbetare i Sveriges kommuner som arbetar heltid. 2019 låg genomsnittet i
svenska kommuner på Og %o. Dock varierar det i landets kommuner mellan 45 86 o/o. För Melleruds del var denna siffra i juli 2020 drygt 67 o/o.
Med denna skrivelse anses föreliggande ledamotsinitiativ besvarad utan annan
åtgarU än att undertecknad tillsammans med respektive förvaltningsledning
utifrån heltidsplanens intentioner uppdaterar respektive nämnd på nuläget, efter
2O2O, avseende andelen heltidsarbetande och andelen deltidsarbetande,
förvaltningens planerade åtgärder och ekonomisk beräkning med beaktande för
framtagande av budgetunderlag för fler heltidstjänster.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Jeanette Johansson
HR-chef
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Ledamotsinitiativ angående heltidsresan i Melleruds kommun
Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet beslutar att

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun,

2,

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020.

Sammanfattning av ärendet
Michael Melby (S) väcker ett initiativärende och föreslår följande:
Kommunstyrelsen skallefterleva beslutet "Plan för heltider i Melleruds kommun 2018- 2022",
som togs Fullmäktige den 22 november 2017, i alla dess delar. Vi förutsätter att den borgerliga
majoriteten tar politisk ansuar för att frågan bereds och beslutas omgående.

Beslutsunderlag

r

Michael Melbys (S) förslag.

Förslag

till beslut på sammanträdet

Ordföranden Morgan E Andersson (C): Arbetsutskottet beslutar att

1. ge HR-chefen i uppdrag att utreda förslaget om heltidsresan i Melleruds kommun,

2,

uppdraget ska redovisas vid arbetsutskottets sammanträde den 15 december 2020

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

Beslutet skickas

till

HR-chefen

i

sign

Utdragsbestyrka nde
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Heltidsresan i Melleruds kommun
Utifrån genomförd interpellationsdebatt i kommunfullmäktige (2O2O-LO-20)yrkar
Socialdemokraterna i kommunstyrelsen att:
o

Kommunstyrelsen skall efterleva beslutet "Plan för heltider i Melleruds kommun 2018-

2022",somtogsFullmäktigeden22november?:OLT,ialladessdelar. Viförutsätterattden
borgerliga majoriteten tar politiskt ansvar för att frågan bereds och beslutas omgående.

Kommentar: Vi gläder oss åt att de första konkreta resultaten av heltidsresan, efter att ha stått stilla
under hela 2019 nu blivit verklighet under våren 2020. Flera beslutade aktiviteter har dock ännu inte
åtgärdats och redovisats enligt den fastställda planen. Vi vill särskilt lyfta fram fyra punkter ur planen
för beredning och åtgärd där kommunstyrelsens förvaltning ges ett tydligt uppdrag:

o
o
o

o

Respektive nämnd ska arbeta fram årliga planer för heltidresan kring planerade
åtgärder och beräknad ekonomi som sammanställs av KS-förvaltningen. Man ska
särskilt ta fram ett budgetunderlag för fler heltidstjänster (definiera heltidsmåttet)
Heltidsplanen ska stämmas av årligen fram till den 31 mai 2O2L och på så sätt

fungera som en utgångspunkt for det fortsatta arbetet.
KS-förvaltningen ska analysera AVA användning och åtgärdsbehov. Ta fram
anvisningar för hur verksamheterna ska arbeta (tjänster etc.). Ta fram regler fcir när
olika anställningsformer ska tillämpas, t.ex. för AVA.
KS-förvaltningen i samverkan med övriga förvaltningar ska ta fram plan för
utbildningar i schemaläggning, bemanningsplanering, arbetstidslag och om att arbeta

heltid.
(p'

Michael Melby

ft**q;z

2e vice ordförande Kommunstyrelsen
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Dnr KS 2020/755

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab, staftbesked
Förslag till beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att stafta projek
Ombyggnad Aildreboenden, Fagerhd korttids och lämna en slutredovisning när projektet
är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Målet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler för socialtjänstens olika verkamheter Kommunrehab, Korttid, Växelvård/korttid Demens samt dagverksamhet Demens - som ska
inrymmas på Fagerlidshemmet.

Tidigare godkända medel KSAU 5411 2020 sammanförs med de medel som är avsatta för 202I
och slutredovisas tillsammans.
Gemensam totalbudget som är framtagen tillsammans med partneringentreprenör redovisas.

Beslutsunderlag

.
o

Kostnadskalkyl investering
Kommunstyrelseförualtningens tjänsteskrivelse
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Samhällsbyggnadsförvaltni ngen

KOMMUN

Datum
2020-12-29

Diarienummer

Sida

KS2020l7ss

1 (1)

Kommunstyrelsen

Projekt Ombyggnation Fagerlid korttid och Rehab
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet beslutar att ge samhällsbyggnadschefen i uppdrag att starta
projekt Ombyggnad Äldreboenden, Fagerlid korttids och lämna en slutredovisning
när projektet är slutfört.

Sammanfattning av ärendet
Målet med projektet är att skapa ändamålsenliga lokaler för socialtjänstens olika
u n reha b, Korttid, Växelvå rdlkorttid Demens samt
dagverksamhet Demens - som ska inrymmas på Fagerlidshemmet.

verksam heter -Komm

Tidigare godkända medel KSAU S411 2020 sammanförs med de medel som är
avsatta för 202L och slutredovisas tillsammans,
Gemensam totalbudget som är framtagen tillsammans med partneringentreprenör
redovisas.

Beslutsunderlag
Kostnadskalkyl investering

Peter Mossberg

Magnus Olsson
Samhällsbyggnadschef

En

hetschef FastigheVFjä rrvä rme

0530-181 72
Peter.mossberg@mellerud.se

Beslutet skickas till
Sa m hä I lsbyg g

nadschefe n

hetschef Fjä rrvä rme/Fastig het
Ekonom Samhällsbyggnadsförualtn ingen

En

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

Samhäl lsbyggnadsförvaltningen

464 BO MELLERUD

E-post

36

kommunen@mellerud.se
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Änenoe z
Samhä I Isbyggnadsfrågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god kä n ner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadschefen redogör för aktuella samhällsbyggnads- och planfrågor
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Dnr KS 2o2o/79t

Melleruds kommuns behov av Gryning Vård AB:s tjänster och
ägaftillskott till bolaget
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att lämna svar enligt bifogat yttrande.

Sammanfattning av ärendet
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt
på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare
genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och
rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verkamhet. Bolaget ska tillhandahålla
ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud.
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år
2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.

. Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård?
r Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag?
o Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv?
o Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort
och lång sikt?
. Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden?
. övriga kommentarer/ inspelfrån kommunen till ägarkonstellationen
Kommunens svar ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast 26 januari 202I

Beslutsunderlag

r
o
o
.

Frågeställningar från Fyrbodals kommunalförbund
PM från Gryning Vård AB
Komm u nstyrelseförua ltningens tjä nsteskrivelse,
Svar på frågeställningar
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Datum
2020-12-28
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Diarienummer
KS 2020179L

Sida

t

(2)

Kommunstyrelsen

Melleruds kommuns behov av Gryning Vård AB:s tjänster och
ägartil lskott till bolaget
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att lämna svar enligt bifogat yttrande
Sam

manfattning av ärendet

Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt
på samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare
genom att utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och
rådgivningsresurser samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska
tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vårdutbud.
Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett
eventuellt ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt
affärsmässigt läge år 2020 och att kommunerna i ägarkretsen köper mindre av bolaget.

.
r
.
.
.
.

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård?
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag?
Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv?
Vilka uWecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort
och lång sikt?
Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i

framtiden?
Övriga kommentarer/ inspelfrån kommunen till ägarkonstellationen

Kommunens svar ska vara Fyrbodals kommunalförbund tillhanda senast 26 januari 202L

Beslutsunderlag

.
.

Frågeställningar från Fyrbodals kommunalförbund
PM från Gryning Vård AB

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Gunnar Erlandsson

t.f. socialchef
0530-181 49
gunna r.erlandsson@mel lerud.se

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
464 80 MELLERUD

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Fyrboda ls komm unalförbu nd

Box 305

451 18 UDDEVALLA

Yttrande angående Melleruds kommuns behov av Gryning
Vård AB:s tjänster och ägartillskott till bolaget

o Vilka värden finns för kommunen

att ha tillgång till det kommunala

bolaget Gryning Vård?
Svar: Flera alternativa placeringsformer, t ex konsulterade familjehem, HVBhem, utredningshem, samt behandlingshem för missbruk och beroende. Att de
är godkända av IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg), att bedriva sina
verksamheter.
a

Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag?
Svar: HVB hem, samt behandlingshem för missbruk och beroende.

a

Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv?
Svar Vi kommer alltid ha ett vårdbehov av HVB-hem, samt behandlingshem.

Vilka uWecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta
kommunens behov på koft och lång sikt?
Svar Vi saknar placeringsformer för barn mellan 6-L2 är med särskilda
vårdbehov.
a

Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt
skulle krävas i framtiden?
Svar: Ja om kostnaden inte blir för hög i förhållande till utnyttjande,

a

Ovriga kommentarer/ inspel från kommunen till ägarkonstellationen
Svar: Kunna bevara variationer av sina placeringsformer.

Morgan E Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Karl-Olof Petersson
kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0s30-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

40

kommunen@mellerud.se

Frågor från ägarkonstellationen för Gryning Vård AB till samtliga

kommuner i Västra Götaland
Tillstäl ls kommu nd i rektörer och socialchefer

Ägarkonstellationen för Gryning Vård AB har beslutat att ställa klargörande frågor till
medlemskommunerna angående behov av Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt
ägartillskott. Frågorna ställs med anledning av ett konstaterat allvarligt affärsmässigt läge år 2020
och att kommunerna iägarkretsen köper mindre av bolaget.
Bakgrund
Gryning Vård AB är ett bolag med ändamålet att inom ramen för det allmännas intresse samt på
samhällsnyttig grund tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner och dess invånare genom att
utveckla och tillhandahålla vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningsresurser samt
bedriva annan därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska tillhandahålla ett brett, differentierat och
kunda npassat vårdutbud.

Bolaget uppvisar ett gott verksamhetsmässigt resultat för 202O med ett nöjd-kund-index (NKl) på en
skala från 1 till 5 pä 4,4. Även IVO har förmedlat en positiv syn på Gryning Vård AB med få yttranden
eller åtgärder i de 77 obligatoriska tillsyner som genomförts under 2Ot7-2O19. Bolaget har visat på
stor flexifilitet och anpassat marknaden efter efterfrågan alltsedan starten 2001. Under
flyktingVågen 2015 expanderade verksamheten utifrån behov hos ägarnas medlemskommuner.
2O7772OL9 vidtogs åtgärder för att hantera den minskade beläggningsgraden samt för att uppnå
målef med en ekonomi i balans, vilket också uppnåddes 2019. Försäljningen har dock minskat under
2O20lsärskilt avseende Ungdom och EHRV (Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld ) samt
lntegration. Den låga efterfrågan bedöms också vara en effekt av pandemin. Under 2020 har yttre
omständigheter, trots arbete med bolagsöversyn och vidtagna åtgärder, gett ett allvarligt

affärsmässigt läge.
Syfte
Ägarna har 2020-1.1.-24, i syfte att ur ett ägarperspektiv få underlag för strategiska
ställningstaganden, beslutat att uppdra åt ägarombuden att via förbundsdirektörerna i de fyra
förbunden ta fram ett antal klargörande frågor till medlemskommunerna angående behov av
Grynings tjänster liksom inställning till ett eventuellt ägartillskott.
Kommunernas svar kommer att utgöra underlag till de fyra kommunalförbundens politiska
orga n fö r fra mtida strategiska stä n i ngstaga nden.
II

Frågeställningar

o
r
r
r
.
.

Vilka värden finns för kommunen att ha tillgång till det kommunala bolaget Gryning Vård?
Vilka tjänster, och på vilket sätt nyttjar er kommun bolaget idag?

Hur ser ni på nyttjandet av bolagets tjänster i ett treårsperspektiv?
Vilka utvecklingsbehov ser ni finns i bolaget för att de ska möta kommunens behov på kort
och lång sikt?
Är kommunen beredd att bistå med ägartillskott, om det teoretiskt skulle krävas i framtiden?
Övriga kommentarer/ inspelfrån kommunen till ägarkonstellationen

41

Kommunernas svar ska vara respektive kommunalförbund tillhanda senast 26 januari. Svaren
skickas till: jeanette.lammel@fyrboda l.se

Med vänlig hälsning
Jeanette Lämmel
Förbundsdirektör
Fyrbodals kommunalförbund
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GRYNING
PM zozo-rz-o6, Dnr zozo-ooo78
Till Kommun- och Socialchef

PM Om Gryning Vård - i ett regionalt perspektiv
r. Inledning
Gryning Vård är ett samägt bolag av kommunalf<irbunden Göteborgsregionen,
Boråsregionen Sjuhärad, Skaraborg, Fyrbodal. Bolaget bildades zoor och vid
begynnandet införlivades HVB-verksamheter (hem för vård och boende) som då ånns
i länets kommuner eller landsting. Gryning har genom åren vdxlat upp och ned i antal
verksamheter i ett förhållande till länets kommuners behov, utmaningar och
efterfrågan. Ägama har genom åren uppdaterat ägardirektiv, aktieägaravtal och
bolagsordning. Senast det skedde var ör cirka fem år sedan.
Med anledning av att det var fem år sedan bolagets ägardokument reviderades är det
nu tid att på nytt göra strategiska vägval och ge bolagsftirutsättningar, varvid ägare
önskar underlag från er kommun. Nedan fciljer en uppdatering om Grynings allmännaoch affirsmässiga nuläge samt HVB-tjänster.

z.

Grynings nuläge med tillbakablick
Grynings verksamhet syftar till att tillgodose behov hos ägarnas medlemskommuner
och dess invånare. Bolaget ska på samhällsnyttig grund utveckla och tillhandahålla
vård-, omsorgs-, behandlings-, utrednings- och rådgivningstjänster. Bolaget ska
tillhandahålla ett brett, differentierat och kundanpassat vård- och behandlingsutbud.
Utformningen av insatserna ska vila på kunskap och beprövad erfarenhet, vilket ska
bidra till en verksamhet av hög kvalitet och god konkurrenskraft. Detta är ägarid6n av
det gemensamma bolaget.
Gryning har sedan zoor, genom god förvaltning, flexibelt mött och hanterat länets
kommuners individuella och gemensamma behov samt utmaningar på uppdrag. Det
har inneburit varierande antal verksamheter och med olika tjänsteuweckling över åren.
Gryning har därmed kunnat tillhandahålla insatslösningar for kommunala
"regelbundna behoy'', vid "sällan förekommande behov" eller av "spetskaraktär". Sedan
zor5 har stora samhälleliga forändringar skett; såsom omfattande migration, minskad
migration- och anhöriginvandring, andra samhälleliga utmaningar och nu rådande
pandemi.
Bolaget har likväl som många andra bolag drabbats av betydande utmaningar år zozo

och bland annat till fölid minskad efterfrågan under pandemin. Gryning kommer
under innevarande år att tappa cirka z5 % av sin ftirsäljning, vilket är det största tappet
ett enskilt år sedan zoor. Försäljningsprognosen bedöms bli cirka 3zz miljoner kronor
för zozo (434 mnkr jmf zorg). Med detta som bakgrund har bolaget arbetat med
omfattande kostnadsreduceringar samt åtgärder under hela året för att anpassa sitt
tjänsteutbud i ett förhållande till nu rådande efterfrågan och beläggning.
Målsättningen är att på nytt att få en ekonomi i balans under zozr, under förutsättning
att efterfrågan kan stabiliseras. Trots dessa utmaningar parallellt med att hantera
pandemin i en z4l7 verksamhet har Grynings enheter mycket nöjda kunder och
klienter enligt uppvisade kund- och klientenkäter och andra kvalitetsindikatorer. Ärets
underskott kommer att balanseras mot eget kapital. Prognos {br soliditet vid bokslut
zozo bedöms bli 55-6o procent (68,6o/o bokslut zorg). Gryming har sedan zoor självt
finansierat verksamhetsutvecklingen och har på så vis genom åren kunnat möta
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G RYN

kommunernas behov. De $rra ägarna är nöjda över de omfattande åtgärder bolaget har
vidtagit under året och inför zozr. Ägarsamråd och dialog har genomforts vid flera
tillfällen under året. Se bolagets beskrivning figur r, z och 3.
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!åfl.r0{}

- flexibelt
?0!tlor!

t0[å.i$r*

LITEI'I

LIäLLAI'I

STAR

8.{dnnaaarlrur

N{an9ar$o

Ilvartfurr m.u
trJaafst

tA.

blargrt

&ån €:1cnt

*

lnntt rntrm"

över tid
,41?-urq

r{gtå*R

'3råi

\ti.r

larr

$13{

irFflIdrd&

åäprobl{}
lram.rr
r|3n}!al.r

lnftfiDda

{fitr!!irUr!

t€I1-

dilt:alr{ryF

efill.t

r-

qerd.*s

artrt

*:esst

. .tels{r'd{*J

0hlrard

}*

*!,|qn*

g&dr*-ådå.lt

i*ta*.Elf

:

6n|i*fif.sll{*

l

|nklil!..

$rr.llt$

,-*<wy+a,I

Kun*h.ap, kvalitet, delafttigie! mes utv*ckling

- l(e*nmrrnffd*e

Grynfng

Figur nr t: Gryning har mött kommunerncs behov genom att växla upp eller ned ontalet verksamheter. Gryning är nu tillbaka i en
storlek scisom begynnelseåren.

Figur nr z: Försäljningsuweckling zoo4
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Grynings HVB-utbud idag
Att efterleva och vara I(ommunernas Gnrning

är centralt i allt arbete som sker parallellt
med att klientarbetet är centralt. Bolaget har fortsatt efter zozo års anpassning ett brett
tjänsteutbud med insatser i hemmiljö, i jour- eller familjehem och på behandlingshem
för barn, ungdomar och åmiljer i psykosocialt utsatta miljöer eller våld i nära relation,
vuxna missbrukare samt ungdomar utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det
finns en tillgänglighet dygnet runt. Insatser skräddarsys utifiån kundernas varierande
och enskilda behov. Bolaget följer och arbetar enligt beslutade ägardokument.
Sammanfattningsvis efterstrdvar bolaget hög kundnöjdhet, effektivitet förenat med
kvalificerade insatser och anpassningsbarhet i förhållande till efterfiågan.
I(ommunernas behov är foränderliga över tid, varje klients behov är unikt. Gryning har
erfarenhet av att möta behoven och kommunerna har tillgång till ett gemensamt ägt
bolag när behoven uppstår. Se bolagets beskrivning figur 4 och 5.

Göteborg den 6 december zozo
Katarina Ahlqvist, vd Gryning Vård
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Figur nr 4 Grynings tjänsteutbud per december zozo
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FöREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Ko m m u

nstyrelsefö rva ltn

ÄneNor

i

n

2021-01-05

gen

g

Dnr KS 20201442

Kommunalförbundsordning för Norra ÄFsborgs Räddningstjä nstförbu nd (NÄRF), revideri ng
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Ävsborgs
Rädd ningstjä nstförbund enl igt förel iggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning for Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument för krisberedskap, Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (20t7:725).

Direktionen beslutade den 15 december 2020, g 56, att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna
med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Rädd

n

i

ngstjänstförbu nd.

Beslutsunderlag

o
r
.

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslut 2020-12-15, S 56,
Förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Räddn ingstjä nstförbu nd.
Komm u nstyrelseförua ltn i ngens tjä nsteskrivelse.
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KOMMUN
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nstyrelseförva ltn i n gen

Datum
2020-12-28

Diarienummer

Sida

KS 20201442

1 (1)

Kommunfullmäktige

Kom m u na lförbu ndsord

n in

g för Norra Älvsborgs Rädd n in gstjä nst-

förbund (NÄRF)
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun antar förbundsordning för Norra Älvsborgs
Rädd n ngstjä nstförbu nd en igt förel igga nde förslag.
i

I

Sammanfattning av ärendet
Förbundet har tagit fram förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Revideringen har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunerna med önskemål om att denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument för krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag (2017:725).

Direktionen beslutade den 15 december 2020, g 56, att fastställa reviderad Kommunalförbundsordning, samt uppdrar åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna
med begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Rädd

n

i

ngstjä nstförbu nd.

Beslutsunderlag

.
o

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds beslut 2020-12-15, 5 56.
Förslag till revidering av Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Rädd

n

i

ngstjä nstförbu nd.

Karl-Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Norra Älvsborgs Räddningstjänstforbund

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltningen

Storgatan 13

0530-180 00

5502-2776

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488

464 80 MELLERUD

E-post

47

kommunen@mellerud.se

lngrid Engqvist
Ann Gustavsson < Ann.Gustavsson@ brand 1 1 2.se >
den 17 december 2A20 09:57
Färgelanda kommun; Kommunen; Trollhattans Stad; Vänersborgs kommun

Från:

Skickat:

Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Hans Därnemyr; Anders Gillek
Begäran om antagande av Kommunalförbundsordning NÄRF

protokoll 2020-12-15.pdf; 501 0- 2020-99-37 begäran-antagandekommunalförbundsordning.pdf; Revidering av kommunalförbundsordning
NÄRF.pdf

Prioritet:

Hö9

Översänder begäran om antagande av reviderad Kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs
Rädd ningstjä nstfö rbu nd.

ruÄRf dnr 5010-2020-99-37

.

Med vänlig hälsning,
Ann Gustavsson
Förva ltningsassistent

0520-4859 27
www.brand112.se

Norra Alvsborgs
Räddni ngstiänstförbund

DPR - Dataskyddsförordningen
Läs om hur vi hanterar personuopEifter och skyddar dina
G

rättigheter enligt las
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Räddn

i

n

Diarienr

2020-L2-r7

Norra Älvsborgs

gstjänstförbund

5010-2020-99-37

Begäran om antagande av Kommunalförbundsordning för
Norra Älvsborgs Rädd n ingstjä nstförbu nd
Direktionen har vid sammanträd e 2O20-L2-L5 I 56 tagit beslut om revidering av kommunalförbundsordning för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Anpassning har skett till
kommunernas styrdokument för krisberedskap och till ändrad lagstiftning.
Förbundet översänder härmed begäran om antagande av kommunalförbundsordning för Norra
Älvsborgs Rädd ningstjänstförbund.

Trol I hätta n 2O20-t2-I7

Ann Gustavsson
Förva ltn ingsassistent

Bilagor:
Revideringsförslag Kommunalförbundsordning Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Sa m ma nträ d esproto kol I D i rektionen ruÄR f 2O2O-72-Li

Sändlista:
Färgelanda kommun
Alhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Trollhättans Stad
451 83 Trollhättan

Norra Åtvsborgs
Rådd rrin

gstiånstförbund

i arnrvågen 1
4b j. 33 Tr5ll:råt*a;

Melleruds kommun
464 80 Mellerud

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Telefon växel:
0521-26 59 SO

E-post:
info@brandl-L2.se

flrganisationsl-rr':
22?30il-tS 53

Webb:
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SAM MANTRADESPROTOKOLL

2020-12-15

Diarienummer
5010-2020-99-36

rra Alvsborgs
ddningstjänstförbund
ktianen

Enhet sotning är en taxefinansierad verksarnhet och redovisas separerad från övrig
verksamhet. I balansräkningen redovisas enhetens resultat, vid minusre$ultat som en skuld
till NÄRF och vid plusresultat som en fordran på NÄRF.
Direktionen föreslås besluta i enlighet med förslag till budget 2021 med ekonomisk plan
2022-2023 fö r Norra Älvsborgs Rädd nin gstjä nstförbu nd.

Direktionens beslut
Direktionen bestutade att fastställa budget 2A21 med ekonomisk plan 2022-2023 för Norra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
$ 56 Beslut om revidering av KommunaHörbundsordning
Förbundet har tagit fram förslag till r"evidering av Kommunalförbundsordning för Nona
Ätvsborgs Räddningstjänstförbund. Revidering har skett utifrån inkommen begäran från
medlemskommunema med önskemål om aft denna ska anpassas till kommunernas
styrdokument för krisberedskap. Samtidigt har anpassning skett till Kommunallag {2A17:725\

Ärendet har tidigare behandlats av Direktionen vid sammanträde 2020-06-16 S 27. Utsänd
begäran om antagande tilt medlemskommunerna återtogs av förbundet i augusti med syfte
att ånyo behandlas vid ägarsamråd avseende ny lydelse för $ 18 Krisberedskap tredje
stycket i Kommu nalförbundsordningen.
Direktionen föreslås fastställa reviderad Kommunalforbundsordning för NÄRF, samt uppdra
åt ordförande och förbundschef att ånyo skicka begäran iill medlemskommunerna om
a nta ga nde av Kom munalforbundsordning för Norra Alvsborgs Rädd ni ngstjänstfÖrbund.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa reviderad Kommunalforbundsordning för NARF, samt
uppdra åt ordförande oeh förbundschef att ånyo skicka begäran tilt medlemskommunerna orn
antaga nd e av Komm u nalförbundsord ning för Norra Alvs borg s Rädd ni n gstjä nstförbund.
g 57 Beslut om Handlingsprogram för Norra Alvsborgs Räddningstjänstförbund
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit fram underlag till nytt handlingsprogram
enligt lagen om skydd mot olyckor (2AA3778). Handlingsplanen beskriver övergripande mål
grundande på den aktuetla riskbilden för förbundets geografiska ansvarsområde, vilket
omfattar Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och Vänersborg.

NÄRf:s medlemskommuner, kringliggande kommuner, räddningstjänstorganisationer/
förbund, statliga myndigheter m, fl. har under remissperioden 2020-1 1.}9-2020-11-30
beretts mojlighet att inkomma med synpunkter på förslag till handlingsprogram. lnkomna
yttranden har beaktats vid revidering inför beslut.
Nicklas Jansson, Enhet Samhällsskydd, lämnade en redogörelse över upprättat förslag till
handlingsprogram. Direktionen föreslås besluta om fastställelse av nytt handlingsprogram för
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Handlingsprogrammet kommer att behöva justeras
inför 1 januari 2022 uttfrän de nya föreskrifterna enligt lagen om skydd mot olyckor.

Direktionens beslut
tingsprogram för Norra Älvsborgs

Direktionen beslutade att fastställa
Rä d d n i ng stjä nstförb u nd
Norra Älr.,sborgs

gsljånstförbund
Lai'mvägen 1
461 3g Trrllhät't*n
Räddn

in

nEa

fax

4

växel
59 00

50

itn'?A-E1d 21

E-post

Lde@bmgffe'$c
Webb
;1,:,rr-,;f

i.,6q...ii{: {}

RA

Räddni ngstjänstförbund

Kom m u na lförbu ndsord
(NÄRF)

n

ing för

Diarienr
5010-2020-99-36

Datum
202A-12-75

Norra Alvsborgs

N

orra Älvsborgs

Rä dd n

i

ngstjä nstförbu nd

fr.o.m. 1997 -07 -OL.
Reviderad genom Direktionsbeslut 2020-12-15 $56 dnr 5010-2020-99-35.

Gälla nde

91 Benämning och säte
Kommunalförbundet benämns Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, NÄRF, och har sitt säte inom
Trollhättans Stad.

S

2 Medlemmar

Medlemskommuner i kommunalförbundet utgörs av Färgelanda, Mellerud, Trollhättan och
Vänersborg.

5 3 Ändamål
Kommunalförbundet ansvarar för den räddningstjänst och förebyggande verksamhet under fredsoch krigstid som enligt lag(2OO3:778)om skydd mot olyckor åvilar medlemskommun, förutom vad
som sägs i 3 kap 1 S första stycket om att verka för att åstadkomma skydd mot andra olyckor än
bränder.
Vad gäller rengöring (sotning) och brandskyddskontroll enligt 3 kap 4-6 5 9lag (2003:778)om skydd
mot olyckor åvilar detta ansvar envar av kommunalförbundets medlemskommuner.

Kommunalförbundet ansvarar också för vad som åvilar kommun enligt lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor vad gäller tillsyn.
Ansvar i övrigt enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor avseende tillståndsgivning
m.m. åvilar envar av kommunalförbundets medlemskommuner.

Ändamålet med kommunalförbundet är att möjliggöra ökad effektivitet, säkerhet och slagkraft
genom samordning av resurser under en gemensam ledning.

S4

Varaktighet

Kommunalförbundet är bildat för obestämd tid.

I5 Organisation

och befogenheter

ruÄnf utgör ett kommunalförbund med förbundsdirektion. Kommunalförbundet svarar för:
Räddningsinsatser vid olyckshändelser och vid överhängande fara för olyckshändelser som
definieras som räddningstjänst enligt lag eller annan författning.
Att ägare och i förekommande fall nyttjanderättshavare uppmanas att vidta förebyggande
åtgärder så att bränder och skador till följd av bränder undviks.

E-past:

Norra Äivshorgs
Råd d n i* gs.tlä*stf örbu nci

Tei-efon våxel:

0521-26 5e 00

infolobrandll2.se

I åi5uidåi

Organrsaticnsni':
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.]åi

33

1

T,'cili:åt:+

51

?22]8 -r+51

_

'r.;,,;,:',.-,. D i-a :r

J 1 1 2. s e

Datum
2020-L2-L5

Norra Alvsborgs
Räddni ngstjänstförbund

Diarienr
5010-2020-99-36

Att granskning av skriftliga redogörelser, tillsyn och kontroll av brandskyddet utförs
regelbundet.
Tillsyn av anläggningar med farlig verksamhet enligt 2 kap 5 $ lag om skydd mot olyckor.
Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram för räddningsinsatser under fred
och höjd beredskap.
Att kommunalförbundet har ett aktuellt handlingsprogram som redovisar målsättningen för
de förebyggande åtgärder som åvilar förbundet i respektive medlemskommun, samt de
risker för olyckor som finns i kommunen och som kan föranleda räddningsinsats.
Att en olycka som föranlett insats blir undersökt efter räddningsinsatsen är avslutad. Syftet
med undersökningen är att i skälig omfattning klarlägga orsaken till olyckan, olycksförloppet,
samt hur insatserna har genomförts.
Utbildning av anställda inom medlemskommunerna vad gäller grundutbildning,
brandskyddsutbildning och utbildning för brandskyddsansvarig. Ersättning utgår enligt
fastställd taxa, utbildningens omfattning regleras i separata avtal.
Kommunalförbundet ska biträda:
med konsultation vid utarbetandet av och risk- och sårbarhetsanalys.
medlemskommuner i deras ansvar vad gäller lagen om civilt försvar.
medlemskommuner i deras ansvar vad gäller lagen om extraordinära händelser
Kommunalförbundet kan biträda :
- medlemskommun, annan kommun, annan myndighet, organisation, allmänheten och företag
med konsultation m.m.,
- annan kommun eller myndighet vid kommunal, eller statlig räddningstjänst.
Kommunalförbundet ska i övrigt kunna åta sig uppgifter inom följande områden:
- Kommunalförbundet får sälja tjänster och varor som har anknytning till förbundets
verksamhet under förutsättning att jävsförhållanden inte uppkommer samt att den
kommunala kompetensen inte åsidosätts.

S6

Förbundsdirektion

Förbundsdirektionen ska bestå av sex (6) ledamöter och sex (5) ersättare, varav Färgelanda ska utse
en (1) ledamot och en (1) ersättare. Mellerud ska utse en (1) ledamot och en (1) ersättare.
Trollhättan ska utse två (2) ledamöter och två (2) ersättare. Vänersborg ska utse två (2) ledamöter
och två (2) ersättare.
Förbundsdirektionen utser ordförande och vice ordförande för hela mandatperioden vid ett första
konstituerande direktionsmöte efter den l januari året efter det att val av kommunfullmäktige ägt
rum i hela landet, eller vid uppkommen vakans på grund av avsägelse eller liknande vid ett ordinarie

direktionsmöte.
Presidiet utgörs av ordförande och vice ordförande och är ett utskott till förbundsdirektionen
Förbundsdirektionen kan besluta att tillfälligt adjungera ledamöter eller ersättare i förbundsdi rektionen till utskottet.

Itlorra Aivsborgs
Rådd
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ingstjänsiförbund

E-post:
info@brandl-12.se

Telefon '.räxel:
0521-26 5e 00
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Datum
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r
5010-2020-99-36
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7 Revisorer, revisorsersättare och ansvarsfrihet

Kommunalförbundet ska ha fyra (4) ordinarie revisorer en från respektive medlemskommun.
Revisorer utses av kommunfullmäktige i Trollhättan på förslag av respektive medlemskommun.
Revisorer väljs för samma mandatperiod som förbundsdirektion.
Revision sker i enlighet med bestämmelserna om revision i enlighet med gällande lagstiftning och
revisionsreglementet för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Revisorernas berättelse ska, jämte årsredovisning, senast under april månad överlämnas till
medlemskommuns fullmäktige, som beslutar om ansvarsfrihet.

I 8 Tillkännagivande

om iustering av protokoll samt anslående av kungörelser och

tillkännagivanden
Tillkännagivande om justering av protokoll, övriga tillkännagivanden samt anslående av kungörelser
ska ske på förbundets respektive medlemskommunernas anslagstavlor.

S

9 Ekonomi

Kommunalförbundet får uppta lån på kapitalmarknaden. Kommunalförbundet får uppta och omsätta
lån inom en ram som får uppgå till högst tjugofem (25) miljoner kr utan godkännande av
medlemskommunerna. Låneramen avser medel avsedda för investeringar.
Kommunalförbundet får inte ingå borgen eller liknande ansvarsförbindelser utan medlemskommunernas godkännande.
Förbundsdirektionen ska årligen fastställa ekonomiskt handlingsprogram för de närmsta tre
räkenskapsåren, varav det första detaljplaneras och budgeteras.
Handlingsplan och budget ska vara medlemskommunerna tillhanda senast den 1 oktober året innan
räkenskapsåret.
Förbundsdirektionen ska upprätta en finanspolicy som ska antas av medlemskommunerna.
Om en räddningsinsats medfört betydande kostnader ska kostnaderna för räddningsinsatsen bäras
av medlemskommun/-er där räddningsinsatsen genomförts.

Med betydande kostnader avses kostnader som överstiger O,O2 procent av sammanlagt
skatteunderlag för året före det år då kostnaderna uppkommit, för medlemskommun/-er där
räddningsinsatsen genomförts. Om flera medlemskommuner berörs ska kostnaderna fördelas mellan
dessa i samma förhållande som det sammanlagda skatteunderlaget per medlemskommun.
Förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund äger rätt att besluta om annan
fördelning i särskilda fall.

S 10

Andel itillgångar och skulder

Medlemskommunerna har vid varje tidpunkt andel i förbundets tillgångar och skulder i förhållande
till vad medlemmarna tillskjutit till verksamheten. Vid medlemskommuns utträde ska denne tillskiftas
dess andel av förbundets behållna förmögenhet per utträdesdagen. Tillgångar och skulder ska upptas
till bokförda värden.

i,'lorra Ätvsborgs

Tetefon växet:

Räddnii':gstiånstförbund
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Norra Alvsborgs
Räddni n gstjånstförbund

Datum
202A-L2-15

Diarienr
5010-2020-99-36

Tillgångar som faller på andelen ska tillskiftas utträdande medlemskommunen inom tre månader från
utträdesdagen. För utskiftning av tillgångar som saknar bokfört värde ska särskild förhandling ske.

S 11 Kostnadstäckning
Kostnaderna för kommunalförbundets verksamhet ska, om de inte täcks på annat sätt, erläggas
genom bidrag från medlemskommunerna. Bidraget ska fördelas mellan medlems-kommunerna så
som det framgår av bilaga (1) till kommunalförbundsordningen.
Samma fördelning gäller för borgen eller andra förbindelser som medlemskommunerna ingår

i

kommunalförbundet.

I 12 Ändring i kommunalförbundsordningen
Ändring av eller tillägg till kommunalförbundsordningen samt tillhörande bilagor ska antas av
Förbundsdirektionen och fastställas av kommunfullmäktige inom medlemskommunerna.
Reviderad kommunalförbundsordning med tillhörande bilagor gäller fr.o.m. det att förbundsdirektionen och kommunfullmäktige inom samtliga medlemskommuner beslutat att godkänna dessa

ändringar.

I

13 lnträde av ny medlem, utträde och likvidation

Om ytterligare kommun önskar blimedlem i kommunalförbundet ska ansökan behandlas av
förbundsdirektionen. Förbundsdirektionen kan föreslå att ny medlem får ingå i förbundet.
Beslut om inträde av ny medlem i kommunalförbundet fattas av kommunfullmäktige inom

medlemskommunerna.
Ny medlem har antagits när kommunfullmäktige inom samtliga medlemskommuner lämnat
godkännande och ny kommunalförbundsordning undertecknats av samtliga medlemskommuner

Medlemskommun har rätt till utträde ur kommunalförbundet tre kalenderår efter uppsägning
Om kommunalförbundet ska träda i likvidationen verkställs detta av förbundsdirektionen eller den
som förbundsdirektionen utser att vara likvidator. Om förfarandet i övrigt vid genomförande av
likvidationen gäller i tillämpliga delar vad som föreskrivs i lagen (2018:672) om ekonomiska
föreningar med undantag för reglerna om kallelse på okända borgenärer.

S 14 Ekonomiska förmåner till förbundsdirektion och revisorer
Vad gäller arvoden och ekonomiska förmåner till ordförande, vice ordförande, ledamöter och

ersättare i förbundsdirektionen samt revisorer följer kommunalförbundet motsvarande reglemente
för Trollhättans Stad i tillämpliga delar.

S 15 Lösande av tvister mellan kommunalförbundet och medlemskommuner
Vid uppkommen tvist mellan kommunalförbundet samt en eller flera medlemskommuner ska
parterna försöka lösa tvisten genom överläggning. Part har skyldighet att ingå i överläggning inom
trettio (30) dagar efter det att överläggning påkallats.
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Om part forsummar detta eller om överläggningen inte leder till överenskommelse har part som
begärt överläggning rätt att påkalla skiljeförfarande med en skiljeman. Kan parterna inte enas om val
av skiljeman, ska utseendet av skiljeman hänskjutas till ordförande i Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR).

S 15 Krisberedskap

Kommunalförbundet ska beakta medlemskommunernas styrdokument för krisberedskap, som
antagits av kommunfullmäktige. Dokumentet anger kommunens övergripande styrning av arbetet
med krisberedskap i kommunala förvaltningar, bolag och kommunalförbund vilket innebär att
förbundsdirektionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund svarar för krisberedskapen inom
sitt verksa m hetsom råde.
Utifrån verksamhetens analysarbete ska förbundsdirektionen fastställa föreslagna åtgärder. lnför
varje ny mandatperiod ska förbundsdirektionen fastställa en risk- och sårbarhetsanalys för den egna
verksamheten.
Enligt "Anvisningar fcir användning av statlig ersättning för kommunernas arbete med krisberedskap
och civilt försvar" (MSB dnr 2019-00255) ansvarar kommunen för att vid behov fördela
ersättningarna inom den egna organisationen så som nämnder, förvaltningar eller kommunalförbund. I de fall medlemskommun begär att kommunalförbundet utför åtgärd isamband med
krisberedskap som ej innefattas av statlig ersättning, ska medlemskommun och kommunalförbundet
skriftligen överenskomma hur kostnaderna får åtgärden ska hanteras.

5 17 lnformation till medlemskommunerna
Förbundsdirektionen ska informera medlemskommuner om väsentliga förändringar i
kommunalförbundets verksamhet eller dess förutsättningar samt handlingsprogram enligt lagen om
skydd mot olyckor.

5 18 Delegering
Förbundsdirektionen ska upprätta en delegationsordning för kommunalförbundet

5 19 Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträden. Kallelse ska skickas ut till berörda
senast sju (7) dagar före sammanträdesdagen.
Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på
föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

5 20 Ersättares tiänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Varje ledamot i förbundsdirektionen har en personlig ersättare. Ersättare får inte ersätta annan
ledamot eller ersättare.
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5 21 Ei tjänstgörande ersättare
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att delta i överläggningar och yttra sig i enlighet med 5 kap 39
kommunallagen.

5

5 22 Avbrott i tjänstgöringen
En ledamot eller ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter
tjänstgöra när ärendet handlagts färdigt.

S 23 lnkallande av ersättare
En ledamot som är förhindrad att delta i

ett sammanträde eller i del av ett sammanträde ska anmäla
detta till förbundsdirektionens administrativa avdelning som kallar den personlige ersättaren för
ledamoten.

S

24 Ersättare för ordföranden

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del av ett
sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten ordförandens uppgifter.

S

25 Reservation

Om en ledamot reserverar sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska
ledamoten göra detta skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts för

justering av protokollet.

26 Protokollsanteckning
Ordföranden kan medge tjänstgörande ledamot eller dennes tjänstgörande ersättare
protokol lsanteckning.
S

5 27 Justering av protokoll
Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.
Förbundsdirektionen kan besluta att en paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas
skriftligt innan förbundsdirektionen justerar den.

I28

Delgivning

Delgivning med kommunalförbundet sker med ordföranden, förbundschef, direktionens sekreterare
eller annan som direktionen särskilt utser.

5 29 Undertecknande av handlingar
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av förbundsdirektionen ska under-tecknas av
ordföranden eller vid dennes frånvaro av vice ordföranden. Kontrasigneras av förbundschef.
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5 30 Nya juridiska personer
Kommunalförbundet får, med undantag av intresseföreningar som ligger i linje med verksamheten,
inte bilda eller ingå i andra juridiska personer eller civilrättsliga subjekt utan samtliga
medlemskommuners skriftliga medgivande.

I31 lnspektionsrätt
Respektive kommunstyrelse inom medlemskommunerna äger rätt ta del av handlingar och
räkenskaper samt i övrigt inspektera kommunalförbundet och dess verksamhet. Om
medlemskommun utövar sin rätt ska gällande lagstiftning avseende offentlighet och sekretess
iakttas.

5 32 Personalpolitik
Förbundsdirektionen utgör kommunalförbundets personal- och arbetsgivarorganisation samt lönoch pensionsmyndighet.

Färgelanda kommun

Melleruds kommun

Trollhättans kommun

Vänersborgs kommun
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Bilaga 1. Kostnadstäckning/ fördelningsnycklar för NÄRF
Fördelningsnycklarna består av två delar, en fast och en rörlig. Den fasta fördelningen uppgår till
85 % och den rörliga all t5%. Rörlig del är invånarrelaterad och förändras årligen. Avstämningen
gällande invånarrelaterad del fastställs av befolkningsantalet 1 januari föregående år enligt
Statistiska Centralbyråns uppgifter.
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Xornmun
Färgelanda
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12,L9%

lnvånarantal enligt
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Färgelanda

6 602

5,79Yo
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Principbeslut om organisation av Dalslands Turist AB och Dalslands
Kanal AB
Förslag

till beslut

KommunfullmäKige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands turist ABA/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB
(DKAB) enligt föreliggande förslag,

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB (DTAB) har under 2020 påbörjat ett genomförande av en organisationsförändring som syftar till att integrera DTAB med Dalslands Kanal AB (DKAB) för att på det
sättet samla resurserna och tillsammans bli ännu mer effektiv i bolagens uppdrag,

Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive
bolags intressen och där det är möjligt samordna för att uppnå större effeKivitet och skapa
meruärde, Personalen ska vara anställd av och det praKiska arbetet ska ske inom DKAB medan
DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB,

att kontoret flyttas till Upperud. Genom ökad samordning av de båda
genom
synergieffekter antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med
bolagen och
omnejd. Varumärket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.
En del i förändringen är

Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget för bolagen och
formerna för samverkan genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal,
bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen, För att redan under 2021 komma
igång med och få effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att
principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas,
VD uppdras att under vären 202L, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under 2021,

Beslutsunderlag

o
o
.

Förslag till principbeslut om organisation av DTAB och DKAB.
Dalslands Turist AB:s styrelses principbeslut 2020-12-01,
Komm unstyrelseförualtn ingens tjä nsteskrivelse.
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Kommunfullmäktige

Principbeslut om organisation av Dalslands Turist AB och Dalslands
Kanal AB
Förslag

till beslut

Kommunfullmäktige i Melleruds kommun beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands turist ABA/Visit Dalsland (DTAB) och Dalslands Kanal AB
(DKAB) enligt föreliggande förslag.

Sammanfattning av ärendet
Dalslands Turist AB (DTAB) har under 2020 påbörjat ett genomförande av en organisationsförändring som syftar till att integrera DTAB med Dalslands Kanal AB (DKAB) för att på det
sättet samla resurserna och tillsammans bli ännu mer effektiv i bolagens uppdrag.

Förändringen innebär att det numera finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata
respektive bolags intressen och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet
och skapa mervärde. Personalen ska vara anställd av och det praktiska arbetet ska ske inom
DKAB medan DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB.

att kontoret flyttas till Upperud. Genom ökad samordning av de båda
bolagen och genom synergieffekter antas mer kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med
omnejd. Varumärket DALSLAND ska stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att
därigenom öka omsättningen hos lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.
En del i förändringen är

Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget för bolagen och
formerna för samverkan genom att ta fram och i kommunerna behandla konsortialavtal,
bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen. För att redan under 2021 komma
igång med och få effekt på det nya arbetssättet och organisationen, görs bedömningen att
principbeslut och uppdrag för den fortsatta utvecklingen behöver fattas.
VD uppdras att under vären 202L, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive kommun under
202L.

Beslutsunderlag
. Förslag till principbeslut om organisation av DTAB och

.

DKAB.

Dalslands Turist AB:s styrelses principbeslut 2020-12-01.

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

Melleruds kommun
Kommunstyrelseförvaltni ngen
464 BO MELLERUD

Storgatan 13

0530-180 00

ss02-2776

E-post

Webb

Organisationsnummer

www.mellerud.se

212000-1488
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Beslutet skickas

till

Dalslands Turist AB

Dalslands KanalAB
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DALStÅND

Till
Bengtsfors kommun
Dals-Eds kommun
Färgelanda kommun
Melleruds kommun
Vänersborgs kommun

Åmat kommun

Principbeslut i frågan om omorganisation av Dalslands Turist AB och
Dalslands KanalAB
Vid styrelsemöte i Dalslands TuristAB den r december 2o2o beslutade styrelsen att:
r. rekommendera fullmdktigeförsamlingarna att fatta ett principbeslut om att ställa
sig bakom organisationsförändring av Dalslands turist AB/Visit Dalsland (DTAB) och
Dalslands kanal AB
z. uppdra

till bolagets VD att skicka ut underlag för principbeslut till ägar-

kommunerna och efter beslut, i dialog med kommuner och medlemsföretag, verka för
att upprätta konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i
respektive kommun under zozr.

Vi översänder på styrelsens uppdrag Förslag till principbeslut om organiseringen av Dalslands Turist
(DTAB) och Dalslands Kanal AB (DKAB)
AB/Visit

n
GertDalslands Turist AB

J
VD Dalslands TuristAB och Dalslands KanalAB

DALSLAND

dglSlondS tUfiSl Clb storgatanS l66630Bengtsfors linfo@dalsland.com 10771-505070

62

lwww.dalsland.com

2020-11-13
Förslag till principbeslut om organiseringen av Dalslands turist ABA/isit
Dalsland (DTAB) och Dalslands kanal AB (DKAB)
DTAB har under året påbörjat ett genomförande av en organisationsförändring som
syftar till att integrera DTAB med DKAB för att på det sättet samla resurserna och
tillsammans bli ännu mer effektiv i bolagens uppdrag, Förändringen innebär att det
numera finns en VD för båda bolagen som ska tillvarata respektive bolags intressen
och där det är möjligt samordna för att uppnå större effektivitet och skapa mervärde.
Personalen ska vara anställd och det praktiska arbetet ska ske inom DKAB medan
DTAB genom styrelsen får en beställarfunktion gentemot DKAB. En del i
förändringen är att kontoret flyttas till Upperud.
Genom ökad samordning av de båda bolagen och genom synergieffekter antas mer
kraft skapas till besöksnäringen i Dalsland med omnejd. Varumärket DALSLAND ska
stärkas och antalet besökare i Dalsland öka för att därigenom öka omsättningen hos
lokala entreprenörer och skapa fler arbetstillfällen.
Behov finns av att under 2021 arbeta vidare med att konkretisera uppdraget för
bolagen och formerna för samverkan genom att ta fram och i kommunerna behandla
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för den nya organisationen. För att
redan nu under 2021komma igång med och få effekt på det nya arbetssättet och
organisationen, görs bedömningen att principbeslut och uppdrag för den fortsatta
utvecklingen behöver fattas.

Beslutsförslag

-

Kommunfullmäktige beslutar att såsom principbeslut ställa sig bakom
organisationsförändring av Dalslands turist ABA/|sit Dalsland (DTAB) och
Dalslands kanalAB (DKAB) enligt beskrivningen ovan. VD uppdras att under
våren 2021, i dialog med kommuner och medlemsföretag, upprätta
konsortialavtal, bolagsordning och ägardirektiv för antagande i respektive
kommun under 2021.

63

FOREDRAGNINGSLISTA

MELTERUDS KOMMUN
Kom m u nstyrelsefö rva ltn

Änrnor

i

nge

2021-01-05

n

rr

Dnr KS 20201776

Uppstaft Campus Dalsland
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1, ställa sig bakom projektmedverkan med ambitionen att starta ett högskolecampus

i

Dalsland.

2. medfinansiera

Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 tkr
årligen för 202L och 2022. Finansieringen sker inom förfogandeanslaget.

3. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
4. vara delaktig i dialog med Västtrafik och Värmlandstrafik för en fungerande kollektivtrafik
till ett högskolecampus.
Sammanfattning av ärendet
Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari. Högskolan Väst, Campus Västeruik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i
Dalsland. Som inspiration finns Campus Västeruik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.
Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.
Under forstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Ärjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp.
Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.
Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sju ksköterska, socionom, tu rism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.
En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stoft för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara, Över 90 procent
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk
nivå, Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.
Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank,

Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verkamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ,
En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet,
För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-

finansiering, att bygga en långsiktig verkamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande,
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
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kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och
komm u nstyrelsens ordförande i berörda komm u ner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrappoften är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2021 och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.
Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstaftsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalandsregionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på
lång sikt.
Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 202L och 2022 så kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en laralificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst Wå år.
Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 2021för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en
mer långsiktig finansiering.

Beslutsunderlag

.
.
r

Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
Avsiktsförklaring
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse.
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Kommunstyrelsen

Uppstart Campus Dalsland
Förslag

till beslut

Kommunstyrelsen i Melleruds kommun beslutar att

1. ställa sig bakom projektmedverkan med ambitionen att starta ett högskolecampus

i

Dalsland.

2. medfinansiera

Campus Dalsland enligt tidigare utskickad avsiktsförklaring med 200 tkr
årligen för 2021och 2022. Finansieringen sker inom föfogandeanslaget.

3. vara medsökande i ansökningar för externa medel till Campus Dalsland.
4. vara delaktig i dialog med Västtrafik och Värmlandstrafik för en fungerande kollektivtrafik
till ett högskolecampus.
Sammanfattning av ärendet
Förstudien inom ramen för projektet Nya Vägar är på väg att avslutas. Projektet kommer
slutredovisas ijanuari. Högskolan Väst, Campus Västervik och Bengtsfors kommun har under
2020 drivit ett arbete för att undersöka möjligheten till ett lokalt högskolecampus beläget i
Dalsland. Som inspiration finns Campus Västervik men också ett högskolecampus på Skottlands
högland. Projektet har gjort studiebesök på bägge ställena samt ett antal lärcentra.
Melleruds kommun har valt att medverka i studien då andelen invånare med eftergymnasial
nivå är låg i relation till övriga regionen och detta är en orsak till att Dalsland har studerats av
regionen men också utvalts till att få stöd av Tillväxverket.
Under förstudien så har representanter för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Ärjängs kommuner medverkat i styrgrupp och referensgrupp,
Flera högskolor och Universitet har visat intresse för att förlägga utbildning lokalt till Dalsland.
Även andra aktörer som bedriver eftergymnasial utbildning har klart deklarerat att man avser
lägga utbildning i Dalsland om ett Campus finns på plats. Exempel på utbildningar är
sjuksköterska, socionom, turism, processteknik, lärare och medicinsk sekreterare.
En enkätundersökning riktad till allmänheten har genomförts och intresset hos de som svarat
är stort för att utbilda sig på eftergymnasial nivå. Många svarande är 30 år och äldre och
svarsenkäten som varit ute i tre veckor har lockat över 500 personer att svara. Över 90 procent
säger sig vara villiga att påbörja eftergymnasial utbildning om den ligger lokalt i Dalsland.

Förstudien har väckt intresse hos Västra Götalandsregionen på både tjänstemanna- och politisk
nivå. Regionen har uttalat intresse av att vara medfinansiär om kommunerna står för en
grundfinansiering.
Andra finansiärer som undersöks är Fyrbodals kommunalförbund och Dalslands Sparbank.
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Driftsformen för ett kommunalt högskolecampus är inte beslutad ännu. Det kan vara en av
kommunerna som driver verksamheten och har avtal med övriga intressenter, men även andra
driftsformer som aktiebolag, ekonomisk förening eller kommunalförbund kan vara alternativ.
En dialog är inledd med Västfastigheter och lämpliga lokaler finns i landskapet.
För att Campus Dalsland ska bli verklighet så krävs någon form av kommunal grund-

finansiering, att bygga en långsiktig verksamhet kommer kräva ett kommunalt åtagande,
Bengtsfors kommun har därför sammanställt fyra frågeställningar i en avsiktsförklaring till de
kommuner som är med i styrgruppen. Avsiktsförklaringen har skickats till kommunchefer och
kommunstyrelsens ordförande i berörda kommuner.

Att ta ett långsiktigt åtagande av en finansiering för ett högskolecampus kräver troligen ett
beslut i respektive kommunfullmäktige. Men för att inte tappa fart i processen och de
möjligheter som nu står till buds och snabbt kunna starta upp arbetet efter att slutrapporten är
levererad så behövs någon form av kommunalt ställningstagande kring en grundfinansiering för
2O2I och 2022. Planerad utbildningsstart är hösten 2022 men innan dess måste lokaler
färdigställas, modern teknik installeras, avtal med utbildningsanordnare bli klara och
utbildningarna finnas med en det utbildningsutbud som ska annonseras.
Bengtsfors kommun kommer att via Fyrbodals kommunalförbund undersöka möjligheten till
projektmedel i uppstartsskedet och även Dalslands Sparbank är vidtalat. Västra Götalandsregionen och Region Värmland är kontaktade för att om möjligt kunna bli medfinansiärer på
lång sikt.

Om kommunerna säger ja till en grundfinansiering under 202L och 2022 sä kommer Bengtsfors
kommun att anställa en projektledare och gå vidare i lokaldiskussionen med Västfastigheter.
För att få tillgång till en kvalificerad projektledare med ett utvecklat entreprenörskap krävs det
enligt förstudiens arbetsgrupp ett fokus på minst två år.
Medverkande kommuner och regioner kommer att ha en kontrollstation under hösten 202I för
att då avgöra om arbetet med ett Campus Dalsland löper på enligt plan samt ta ställning till en
mer långsiktig finansiering.

Beslutsunderlag

o
.

Skrivelse 2020-11-30 från Bengtsfors kommun
Avsiktsförklaring

Karl Olof Petersson
Kommunchef

Beslutet skickas till
Bengtsfors kommun
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Bengtsfors kommun

Avsiktsförklaring Campus Dalsland
Bakgrund
Bengtsfors kommun genomför tillsammans med Hcigskolan Väst och Campus Västervik en
förstudie finansierad av Vinnova för att undersöka möjligheten till ett lokalt HiiEskolecampus i
Dalsland. Förstudien är en del av projeKet Nya Vägar där syftet är att ge förslag på hur
eftergymnasial utbildning kan blitillgänglig för fler. Dialog om kommande utbildningsutbud
pågår med flera utbildningsanordnare med sikte på verksamhetsstart 2022.

I förstudien deltar Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmåloch Ärjangs kommuner

i

styrgrupp och referensgrupp.
Förstudien skall vara avslutad ijanuari 2021.

Externa parter ftir eventuell finansiering kan vara Västra Götalandsregionen, Region
Värmland, EU-Interreg, Skolverket, Fyrbodals kommunalförbund, Dalslands Sparbank m.fl.
Dialog är inledd med flera av dessa parter.

Viktiga parter för kollektivtrafik är Västtrafik och Värmlandstrafik samt de politiska
nämnder som hanterar kollektMrafik i respektive region'

Melleruds kommun meddelar föjande avsikt:
a
a

a

Melleruds kommun ställer sig bakom ett förslag att starta ett högskolecampus i Dalsland.
Melleruds kommun bidrar med 200 tkr under 2021.
Melleruds kommun kommer att vara medsökande i ansökningar för extema medel till
Campus Dalsland.

kommu

Andersson
Kommunstyrelsens ordförande

Kommunstyrelseförvaltningen
Besöksadress: Storgatan L3,4ffi 80 Mellerud Telefon: 0530-180 00 E-post Lq!0nule!,O.llelle-rui€9
Bankgiro: 55A2-2776 Organisationsnummer: 212000-1488 Webbplats: www.mellerud'se
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2020-11-30

Kommu nledningskontoret

Göran Eriksson
goran. eri ksson @ ben gtsfors. se

Avsiktsförklaring Gampus Dalsland
Svar: Sena st 2020- l2-1 1 till goran. eriksson@ben stsfors. se

Bakgrund: Bengtsfors kommun genomftir tillsammans med Högskolan Väst
och Campus Västervik en forstudie finansierad av Vinnova ftir att undersöka
möjligheten till ett lokalt Högskolecampus i Dalsland. Förstudien är en del av
projektet Nya Vägar diir syftet är att ge ftirslag på hur eftergymnasial
utbildning kan bli tillgänglig ftr fler. Dialog om kommande utbildningsutbud
pägär med flera utbildningsanordnare med sikte på verksamhetsstart 2022.

I ftirstudien deltar Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud, Åmål och
Årjangs kommuner i styrgrupp och referensgrupp.
Förstudien skall vara avslutad i januari 2021. Under kommunernas dialog
kring ftirstudien har två mer avgörande frågor utkristalliserats: finansiering på
kort och lång sikt samt infrastruktur ftr kollektivtrafik.

Externa parter ft)r eventuell finansiering kan vara Västra Götalandsregionen,
Region Värmland, EU-Interreg, Skolverket, Fyrbodals kommunalftirbund,
Dalslands Sparbank m.fl. Dialog iir inledd med flera av dessa.

Viktiga parter fiir kollektivtrafik är Västtrafik och Värmlandstrafik samt de
politiska niimnder som hanterar kollektivtrafik i respektive region.
Frågeställningar till kommunerna som deltar i ftirstudien:

o
o
o

Har xxxxxxxx kommun för avsikt att ställa sig bakom ett ft)rslag att
starta ett högskolecampus i Dalsland?
Har xxxxxxx kommun ftir avsikt att bidra till basfinansieringen av
Campus Dalsland genom arlig avsättning av minst xxx kronor?
Kommer xxxxxxxx kommun attvaramedsökande i ansökningar ftir
externa medel till Campus Dalsland?

c:\users\maingeng\appdata\local\microsoft\windows\jnetqache\content.outlook\uevgq9o8\avsiktsförklaring canpqs dalsland.docx
Bengtsfors

kommun

Postadress

Box 14
666 2l Bengtsfors

E-post

kommun@bengtsfors.se
Besöksadress
Majbergsvägen
Bengtsfors

Telefon
0531-52 60
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Bengtsfors kommun
Datum

2020-11-30

Kommun ledn ingskontoret
a

Kommer xxxxxxx kommun attvaru delaktig i dialog med Västtrafik
och V2irmlandstrafik ftir en fungerande kollektivtrafik till ett
högskolecampus?

Eventuella tillkommande frågor om forstudien besvaras av Lena Lindhö eller
undertecknade.

Göran Eriksson

Kommunchef
Bengtsfors kommun

Stig Bertilsson
Kommunstyrelsens ordftirande
Bengtsfors kommun
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Änenoe

rz

Aktuella frågor
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet godkän ner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen diskuterar aKuella frågor.
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ARENDE 13

Rappofter
Förslag

till beslut

Arbetsutskottet god

kän

ner redovisn ingen.

Sammanfattning av ärendet
Arbetsutskottets ledamöter och kommunchefen rapporterar från sammanträden m.m.
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