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KLU § 69
Dnr 2016-101
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende tillsyn av hem för vård
eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i Färgelanda kommun. Beslut 2016-0704, dnr: 8.4.2-5831/2016-13
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande daterat 2016-09-08.
Påtalade brister är åtgärdade.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är enligt 3 kap 19 § socialtjänst-förordningen
skyldig att inspektera HVB-hem för barn och ungdomar minst 2 gånger per år, varav minst
ett besök skall vara oanmält.
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i Färgelanda
kommun har genomförts 2016-02-15.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO ställer följande krav på åtgärd:
Att HVB Miras lokaler är anpassade efter ungdomarnas behov av integritet och för säker
vård av god kvalitetet.
Gruppchefen för HVB Mira har i sitt förslag till yttrande beskrivit vidtagna åtgärder utifrån
IVO:s beslut.
För att åtgärda bristerna bor numera åtta ungdomar på HVB Mira. Därmed har alla
ungdomar var sitt rum med följd att behovet av integritet tillgodoses samtidigt som
säkerhetsrisken med att ungdomar delar rum undanröjs.
Socialchefen t.f. informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2016-09-13
Sektor Omsorg
Maria Aronsson, tf Socialchef
0528-56 76 28
maria.aronsson@fargelanda.se

Diarienr:
2016/101

Kommunstyrelsen

Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende tillsyn
av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i
Färgelanda kommun. Beslut 2016-07-04, dnr: 8.4.2-5831/2016-13

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande daterat 2016-09-08.
Ärendet
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är enligt 3 kap 19 § socialtjänstförordningen skyldig att inspektera HVB-hem för barn och ungdomar minst
2 gånger per år, varav minst ett besök skall vara oanmält.
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i
Färgelanda kommun genomfördes 2016-02-15.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO ställer följande krav på åtgärd:
• Att HVB Miras lokaler är anpassade efter ungdomarnas behov av
integritet och för säker vård av god kvalitetet.
Gruppchefen för HVB Mira har i sitt förslag till yttrande beskrivit vidtagna
åtgärder utifrån IVO:s beslut.
HVB Mira öppnade oktober 2015 och var planerat till ett boende för tio
ungdomar. Boendet bestod av sex enkelrum och två dubbelrum. Utifrån den
extraordinära situationen, med ett mycket högt antal asylsökande barn som
kom till Sverige, som uppstod hösten 2015 beslutades att ytterligare två
ungdomar skulle bo på HVB Mira. Överbeläggningen som uppstod ansågs
nödvändig för att kunna lösa kommunens åtagande gällande mottagandet av
barn utan vårdnadshavare. Överbeläggningen skulle vara tillfällig fram till
dess att kommunen startat upp fler boenden.
För att åtgärda bristerna bor numera åtta ungdomar på HVB Mira. Därmed
har alla ungdomar var sitt rum med följd att behovet av integritet tillgodoses
samtidigt som säkerhetsrisken med att ungdomar delar rum undanröjs.
Planlösningen på boendet är öppna ytor och det är inte i dagsläget möjligt
att genomföra ombyggnation.

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Maria Aronsson
Tf Socialchef

Sidan 1(1)

Diarienr:
2016/101
2016-09-08
Sektor Omsorg
Integrationsenheten
Helena Sjögren
0528-56 77 27
helena.sjogren@fargelanda.se

Inspektionen för vård och omsorg
Box 53148
400 15 Göteborg

Yttrande avseende beslut fattat 2016-07-04, dnr: 8.4.2-5831/2016-13
Redovisning från Färgelanda Kommun
Utifrån beslut av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, ska Färgelanda
kommun säkerställa att HVB Miras lokaler är anpassade utifrån
ungdomarnas integritet samt är lämpliga för att utföra säker vård av god
kvalitet.
Inspektionen för vård och omsorg anser att HVB Miras lokaler i förhållande
till antal inskrivna ungdomar utgör en brist i verksamheten. Alla ungdomar
har inte egna rum och lokalens planlösning ger inte möjlighet att gå undan
och vara ensam. Vidare anser man att det kan vara en säkerhetsrisk att
ungdomar delar rum.
HVB Mira öppnade oktober 2015 och var planerat till ett boende för tio
ungdomar. Boendet bestod av sex enkelrum och två dubbelrum. Utifrån den
extraordinära situationen, med ett mycket högt antal asylsökande barn som
kom till Sverige, som uppstod hösten 2015 beslutades att ytterligare två
ungdomar skulle bo på HVB Mira. Överbeläggningen som uppstod ansågs
nödvändig för att kunna lösa kommunens åtagande gällande mottagandet av
barn utan vårdnadshavare. Överbeläggningen skulle vara tillfällig fram till
dess att kommunen startat upp fler boenden.
För att åtgärda bristerna bor numera åtta ungdomar på HVB Mira. Därmed
har alla ungdomar var sitt rum med följd att behovet av integritet tillgodoses
samtidigt som säkerhetsrisken med att ungdomar delar rum undanröjs.
Planlösningen på boendet är öppna ytor och det är inte i dagsläget möjligt
att genomföra ombyggnation.

Helena Sjögren
Gruppchef Integrationsenheten
HVB Mira
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458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76
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www.fargelanda.se

Bankgiro
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KLU § 70
Dnr 2016-662
Lex Sarah-anmälan, ställningstagande till anmälan till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) - avser vård av missbrukare i dagverksamhet
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredarens bedömning att anmäla händelsen till IVO
(Inspektionen för Vård och Omsorg).
Ärendebeskrivning
Det har framkommit att en brukare som deltar i dagverksamhet har kunnat undvika upptäckt
av sitt drogmissbruk. Detta har inneburit risker för brukaren då missbruket kunnat fortskrida.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares liv, fysiska- eller
psykiska hälsa vilket bedöms vara fallet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Sektor omsorgs, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tjänsteskrivelse 2016-09-14.
MAS informerar.
T.f. Socialchefen deltar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

riiif1 Färgelanda

Dokumentnamn

Diarienr:
2016/662

2016-0914

�kommun
Sektor Omsorg
Christina Olsson

MAS

Tel:0528-567629
E-post:christina.olsson@fargelanda.se

Kommunstyrelsen

Lex Sarah
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredas bedömning att anmäla händelsen
till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg).
Ärendet
Det har framkommit att en brukare som deltar i dagverksamhet har kunnat
undvika upptäckt av sitt drogmissbruk. Det har skett genom att
kontaktperson brutit mot rutin och meddelat brukaren för lång tid i förväg
att drogtest skall genomföras. Brukaren har därmed kunnat styra sitt
missbruk och drogtestema har blivit negativa.
Detta har inneburit risker för brukaren då missbruket kunnat fortskrida.
Åtgärder vidtogs omedelbart när detta uppmärksammades. Ny
kontaktperson är utsedd och brukaren informeras nu på rätt sätt och kan
snart återgå till dagverksamheten. (Man måste vara drogfri för att få delta.)
Brukaren har även erbjudits utökat stöd.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares
liv, fysiska- eller psykiska hälsa vilket bedöms vara fallet i detta ärende.

Christina Olsson
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, utredare av Lex Sarah
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KLU § 71

Dnr 2016-680

Lex Sarah-anmälan, ställningstagande till anmälan till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) - avser dåligt bemötande i särskilt boende
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredarens bedömning att inte anmäla händelsen till IVO
(Inspektionen för Vård och Omsorg). Ärendet hanteras i verksamheten.

Ärendebeskrivning
I inkommen Lex Sarahrapport från vikarie som arbetat under sommaren beskrivs att boende
på SÄBO utsatts för dåligt bemötande och ”hårda tag” vid omsorgsinsatser.
Enhetschefen har haft samtal med personal och boende. De boende var mycket nöjda med
sitt boende och personalen där.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares liv, fysiskaeller psykiska hälsa vilket inte bedöms vara fallet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Sektor omsorgs, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tjänsteskrivelse 2016-09-14.
MAS informerar
T.f. Socialchefen informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Dokumentnamn
2016-0914
Sektor Omsorg
Christina Olsson
MAS
Tel:0528-567629
E-post:christina.olsson@fargelanda.se

Diarienr:
2016/680

Kommunstyrelsen

Lex Sarah
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredas bedömning att inte anmäla
händelsen till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg). Ärendet hanteras i
verksamheten.

Ärendet
I inkommen Lex Sarahrapport från vikarie som arbetat under sommaren
beskrivs att boende på SÄBO utsatts för dåligt bemötande och ”hårda tag”
vid omsorgsinsatser.
Detta accepteras inte i våra verksamheter och enhetschef tog omedelbart
hand om ärendet.
Enskilda samtal med all personal, gruppmöte med personalen och direkta
konfrontationer med de i personalen som varit upphov till ärendet.
Enhetschef har även haft enskilda samtal med samtliga boende på berörd
enhet men där framkom inga klagomål. Samtliga äldre var mycket nöjda
med sitt boende och personalen där.
Enhetschef har planerat för tät uppföljning, genomgång av kommunens
policy och värdegrund. På kommande utvecklingsdag för personalen
kommer diskussion om bemötande och förhållningssätt vara en del av
programmet.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares
liv, fysiska- eller psykiska hälsa vilket inte bedöms vara fallet i detta ärende.

______________________________________
Christina Olsson
Medicinsk ansvarig sjuksköterska, utredare av Lex Sarah
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KLU § 77
Rapport om uppföljning av djurskydds- och miljökrav i livsmedelsleveranser till
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Säffle och Åmåls kommuner, enligt
Dalslands-kommunernas livsmedelsavtal, gällande från 2014-05-01
Uppföljning av gemensamt livsmedelsavtal juni 2016
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Rapporten handlar om uppföljning av ett urval av miljökraven för livsmedelsleveranser under
första året i avtalet samt för specifika leveranser under hösten 2015.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Bilaga 2

Sammanfattning
Uppföljning av djurskydds- och miljökrav i livsmedelsleveranser till

Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Säffle och Åmåls
kommuner enligt livsmedelsavtal gällande från 2014-05-01
Mycket har hänt på tio år. Det var i Melleruds kommun detta med djurskyddskrav i offentlig livsmedelsupphandling i
Sverige startade genom ett medborgarförslag från Karin Hilmér. Förslaget vann politikernas gehör, varefter
undertecknad fick utforma den första livsmedelspolicyn där hänsyn ska tas även till svenska djurskyddsbestämmelser i
livsmedelsleveranser till kommunala kök. Livsmedelspolicyn togs väl emot av grannkommunerna och fick genomslag
i det gemensamma livsmedelsavtalet. Idén med djuretiska krav i upphandlingen spreds sedan till kommuner och
landsting i hela Sverige. Dock verkar det inte vara så många kommuner som följer upp de djuretiska kraven. Men det
gör vi i Dalsland!
De fem Dalslandskommunerna och Säffle kommun samverkar kring upphandling av livsmedel till kommunernas barnoch äldreomsorg. Även Årjäng finns med i samma livsmedelsavtal men är inte med i uppföljningen. Miljöstrateg
Renée Olsåker ansvarar för rapportens texter och statistikbearbetning av begärda uppgifter från leverantörerna Menigo
och Svensk Cater. Arbetet har skett i samarbete med kostcheferna som har bidragit främst med val av specifika
leveranser samt med i analys av resultat. Rapporten redovisar dels årsstatistik för första året i avtalet, 2014-05-01 till
2015-04-30, dels leverantörernas verifikat/bevis för utvalda leveranser av ägg, kött, kyckling, fisk samt frukt & grönt
som skedde under hösten 2015.

Utvalda djur- och miljökrav som kontrollerades i uppföljningen:
God djuromsorg, i alla led, obligatoriska krav enligt livsmedelsavtalet:
1. Hönsfåglar tillåts inte utsättas för näbbtrimning.
2. Djuret ska ha transporterats max 8 timmar till slakt.
3. Bedövning ska ske före avblodning vid slakt, gäller alla djur.
4. Ingen svanskupering på grisar.
Miljöhänsyn, obligatoriskt krav enligt livsmedelsavtalet:
5. De vanligaste mjölkprodukterna ska vara ekologiskt producerade.
6. Fisk och skaldjur endast ”Bra” eller ”OK” enligt Upphandlingsmyndighetens fisklista.
7. För äpplen, potatis och lök ingen efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller tillväxtreglerande
medel och inte heller groningshämmande medel efter skörd på potatis och lök.
8. Kaffe, te, kakao, drickchoklad och bananer ska vara ekologiskt producerade.
Etisk upphandling - mänskliga rättigheter, obligatoriskt krav enligt livsmedelsavtalet:
9. Kaffe, te, kakao, drickchoklad och bananer ska vara producerade enligt rättvisekriterier.
Inriktningskrav ur livsmedelspolicyn:
10 och 11. Målet är att inköp av ekologiska livsmedel ska öka.
12. Mål att minska klimatpåverkan.

Resultat
Näbbtrimning, 1: Verifikaten för ägg från Svensk Cater och likaså verifikaten för kycklingprodukter från Menigo är
tillfredställande och visar att respektive leverantör lever upp till kravet på att näbbtrimning inte får förkomma i
produktionen. Kyckling med svenskt ursprung har ökat och ligger på årsbasis mellan 91 – 100 % i de 6 kommunerna
(förra uppföljningen 52 – 94 %).
Max 8 timmar till slakt. Bedövning före avblodning. Ingen svanskupering på gris, 2 - 4: Menigo har visat
tillfredställande leverantörsförsäkran för 9 av 12 leveranser av köttprodukter (utvalda av kostcheferna). En
underleverantör är stämd för bedrägeri. De resterande två leveranserna beställdes utanför avtal. Svenskt kött via
Menigo, vilket med säkerhet uppfyllde skallkraven, ligger på årsbasis mellan 81 – 90 % i kommunerna (förra
uppföljningen 43 – 64 %). Ursprungsland saknas ibland men ska ovillkorligen stå med för respektive produkt i
beställningslistorna under resterande avtalstid. Enstaka gånger har Menigo skickat ersättningsvaror som inte uppfyller

1

skallkraven bara för att det inte finns beställt kött att leverera men det har blivit betydligt bättre än det var vid förra
uppföljningen. Svensk Cater har visat tillfredställande leverantörsförsäkran för 3 av 13 leveranser färdiglagade
kötträtter. 6 verifikat innehöll brister men köttet r troligen svenskt så då kan djurskyddskraven sägas vara uppfyllda.
Två verifikat innehöll brister och visar inte att djurskyddskraven har uppfyllts. De sista två leveranser saknar verifikat
över hur djurskyddskraven har uppfyllts. Andelen färdiglagade kötträtter med svenskt kött via Svensk Cater ligger på
årsbasis mellan 85 - 98 % i kommunerna.
Ekologiska mjölkprodukter, 5: Andelen mjölkprodukter ligger på årsbasis mellan 78 %– 97 % i de 6 kommunerna.
Allra första tiden kunde inte Svensk Cater leverera i enlighet med kommunernas avtal.
Fisk och skaldjur enligt fisklistan, 6: För tretton av fjorton leveranser uppvisades tillfredställande verifikat från
Menigo, dvs att Fiskelistan har uppfyllts. Leveransenen av anjovisfilé på burk kunde ej verifieras då skarpsill inte är
bedömd enligt Fiskelistan. Inköp av MSC-märkt fisk (hållbart fiske) utgjorde mellan 54 – 77 % i de sex kommunerna
(förra uppföljningen 28 – 49 %).
Äpplen, potatis och lök ingen efterskördsbehandling med kemiska bekämpningsmedel: Svensk Cater har inte
kunnat verifiera att efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller tillväxtreglerande medel ej har använts
på äpplen, lök och potatis och inte heller verifierat angående groningshämmande medel på lök och potatis. Det är inte
acceptabelt att strunta i detta skallkrav. Garantier fordras för att alla äpplen, all potatis och all lök som levereras under
återstoden av avtalet ska vara odlade utan efterskördsbehandling med kemiska bekämpningsmedel.
Kaffe, te, kakao, drickchoklad och bananer ska vara ekologiskt producerade och rättvisemärkta:
Bananer via Svensk Cater ligger på årsbasis mellan 91 – 100 % (förra uppföljningen 14 - 99 %).
Kaffe via Svensk Cater som är ekologiskt samt rättvisemärkt (Fairtrade/Rainforest Alliance/UTZ) ligger på mellan 90
- 100 %. Rättvisemärkt kaffe som inte är ekologiskt låg på 0,6 - 8,7 %, vilket innebär ett bra utfall för rättvisemärkt på
totalt mellan 98 – 100 % i de 6 kommunerna.
Te rättvisemärkt via Menigo ligger på årsbasis på mellan 65 - 93 %. Ekologiskt te varierade i de 6 kommunerna
mellan 29 - 43 %. Andelen ekologiskt te är låg och beror till vis del på avrop av specialteer.
Kakao och drickchoklad via Menigo ligger på årsbasis på mellan 6 - 57 %. Livsmedelsavtalets krav för kakao har nog
inte riktigt har nått ut i alla kommunala kök. Ansvar för inköp till kommunala köken varierar mellan kommunerna och
kostchefen kan inte alltid bestämma vad som ska köpas in.
Målet är att inköp av ekologiska livsmedel ska öka: Det har skett en stor ökning av ekologiskt, ligger mellan 12 18 % och förra uppföljningen låg det mellan 1 – 4 % i de 6 kommunerna. Ekologisk frukt, grönsaker, lök och potatis
ligger mellan 7 – 34 % i de 6 kommunerna, att jämföra med förra uppföljningen då det låg på 1 – 7 %.
Mål att minska klimatpåverkan: Inköp av ris dominerar med mellan 86 – 96 % i ”gruppen” ris och matkorn
(matvete, matvete, gourmetkorn etc). Matkorn står för 4 – 14 % i de 6 kommunerna. I framtiden borde det av
klimatskäl kunna serveras mer matvete, mathavre etc. och mindre mängder ris.

Reflektion
Det är roligt att arbeta med uppföljning när det visar sig att ställda djurskydds- och miljökrav uppfylls bättre än vid
föregående uppföljningar, vilket innebär att livsmedelsavtalet har följts bättre. Dalslandskommunerna hade redan
innan avtalstecknandet med en leverantörsförsäkran som leverantören skulle fylla i och styrka skallkraven. Allt är inte
riktigt perfekt ännu vad det gäller inlämnade leverantörsförsäkringar och verifikat, men de flesta verifikat har varit
tillfredsställande dock inte beträffande kemiska bekämpningsmedel efter skörd i frukt & grönt. Om ställda miljökrav
inte kan verifieras av en leverantör bör någon form av sanktion övervägas, för ytterst kan det ha varit missvisande
gentemot andra anbudsgivare. Det ska stå tydligt i avtalet vad beställaren vill kunna utläsa när varorna har levererats
och vad leverantören ska visa upp vid uppföljningar. För uppföljning av livsmedelsavtal måste bli en viktig del även i
framtida upphandlingar.
FAKTARUTA
- Upphandlingen avser livsmedel till barn- och äldreomsorgen mm i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed,
Färgelanda, Mellerud, Säffle och Åmål.
- Avtalsperioden är 2014-05-01 – 2018-04-30 inkl ett års förlängning.
- Uppföljningen genomfördes av miljöstrateg Renée Olsåker i samarbete med kostcheferna.

Dalsland 2016-06-20
Miljöstrateg Renée Olsåker, Dalslands Miljökontor, Dalslandskommunernas kommunalförbund, miljöstrateg
0530-93 94 54, renee.olsaker@miljo.dalsland.se
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Rapport
om uppföljning av djurskydds- och miljökrav i
livsmedelsleveranser till Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda,
Melleruds, Säffle och Åmåls kommuner, enligt Dalslandskommunernas livsmedelsavtal, gällande från 2014-05-01
Inledning
Sju kommuner samverkar i gällande livsmedelsupphandling. Det är Dalslandskommunerna
Bengtsfors, Dals Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål samt Värmlandskommunerna Säffle och
Årjäng. Det finns en gemensam livsmedelspolicy från 2013-03-14 (bilaga 1) som ligger till
grund för livsmedelsupphandlingen.Gemensamt upphandlingsdokument och livsmedelsavtal
”Livsmedel 2014 dnr INK-13-0001” innehåller preciserade skallkrav om djur- och
miljöhänsyn. Kostcheferna i Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Åmåls samt Säffle
kommuner har gett miljöstrategen i uppdrag att följa upp om djur- och miljökraven har
uppfyllts. Rapporten handlar om uppföljning av ett urval av miljökraven för
livsmedelsleveranser under första året i avtalet samt för specifika leveranser under hösten
2015. Resultatet går delvis att jämföra med tidigare uppföljning, rapport 2013-09-27
(www.dalsland.se /Dalslandskommunernas kommunalförbund/Inköp). Resultatet är tänkt ska
användas vid kostcheferna avstämningsmöten med leverantörerna (sker fortlöpande fyra
gånger per år) men också i nästa livsmedelsupphandling. Miljöstrateg Renée Olsåker ansvarar
ensam för rapportens text och statistikbearbetning av uppgifterna från leverantörerna. Arbetet
har skett i nära samarbete med kostcheferna. En sammanfattning finns till denna rapport
(bilaga 2).

Hönsfåglar med fina näbbar

© Foto: Renée Olsåker
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Syfte
Rapporten ska visa hur vissa obligatoriska djurskydds- och miljökrav i livsmedelsavtalet har
uppfyllts, d v s i vilken grad levererade varor har levt upp till ställda krav. Uppföljningen ska
också säkerställa att rätt varor levereras under resterande kontraktstid. Det yttersta syftet är att
säkra omsorg om människor och miljön, god livsmedelskvalitet samt god djurskyddsomsorg i
alla led. Kontroll syftar också till att se om leverantören har spårbarhet i alla led. Rapporten
ska också visa på några miljö- och klimatanpassade inköp av livsmedel, i enlighet med
livsmedelspolicyn.

Krav på uppföljning
Det står i livsmedelsavtalet att ”leverantören ska ha rutiner för att säkerställa att de krav,
kriterier och villkor som ställs i de olika kriteriedokumenten för livsmedel kan upprätthållas
under kontraktsperioden. Uppföljning kommer att ske minst en gång per år”. I upphandlingen
har Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran använts som mall och den ska användas av
leverantör som verifikation vid begäran (heter idag Upphandlingsmyndighetens
leverantörsförsäkran).

Metod och utförande
Nio miljökrav har valts ut bland gällande cirka 20 miljöskallkrav i livsmedelsavtalet.
Därutöver har tillfogats tre mått på ekologisk och klimatsmart mat, enligt livsmedelspolicyn.
De två leverantörerna, Svensk Cater och Menigo har på begäran lämnat statistik under hösten
2015 - våren 2016. Svensk Cater har avtal om att leverera frukt, grönsaker, rotsaker
inklusive potatis, kaffe, mejeriprodukter, ägg samt färdiglagad mat. Menigo har avtal
om att leverera kött, kyckling, fisk och kolonialvaror (utom kaffe).
Årsstatistiken gäller vissa livsmedel som har levererats under det första året som
livsmedelsavtalet har gällt, d v s för perioden 2014-05-01–2015-04-30. För att kontrollera om
djurskyddskraven har uppfyllts har Menigo respektive Svensk Cater blivit ombedda att
uppvisa verifikat för specifika leveranser hösten 2015 som kostcheferna har valt ut. Dessa
leveranser, ca 2 per kommun, gäller kött, kyckling, färdiglagade kötträtter och ägg.

Frigående hönsfåglar

© Foto: Renée Olsåker

För att kontrollera om Menigo använt Upphandlingsmyndighetens fiskelista om hållbart fiske
vid varje avrop har verifikat begärts för ca två specifika leveranser av fisk per kommun. För
att kontrollera om efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller
tillväxtreglerande medel har använts efter skörd vid produktionen av äpplen, potatis och lök
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eller groningshämmande medel på potatis och lök har verifikat för specifika leveranser krävts
in från Svensk Cater. Leverantörsförsäkran enligt Miljöstyrningsrådet/Upphandlingsmyndigheten har begärts in för att verifiera djurskyddskraven, hållbart fiske respektive kemisk
behandling av frukt och grönt i någorlunda slumpvis utvalda leveranser. (En årsvis
redovisning av verifikat för samtliga livsmedelsleveranser skulle bli alltför omfattande.
Miljöstrategen har gått igenom och bearbetat årsstatistiken samt granskat varje
leverantörsförsäkran för utvalda livsmedelsleveranser. Miljöstrategen har tidigare gjort
liknande uppföljning av miljö- och djurskyddskraven i då gällande livsmedelsavtal för de 6
kommunerna (rapport 2013-09-27). Redan 2007 gjorde miljöstrategen uppföljning av ett fåtal
miljö- och djurskyddskrav i levererade livsmedel till Melleruds kommun. Jämförelsetal från
tidigare uppföljningar har i möjligaste mån infogats i denna rapport. Av valda 12 krav har 6
krav aldrig tidigare varit redovisade vid uppföljning i Dalsland. Det finns en analys för varje
uppföljt miljökrav där kostcheferna har tillfört synpunkter.

Samtliga gällande miljö- och djurskyddskrav
Nedan beskrivs samtliga gällande miljö- och djurskyddskrav enligt livsmedelsavtalet. För att
se miljökraven som följs upp i denna rapport hoppa till nästa avsnitt.
Uppgifterna i leverantörsförsäkran ska på
begäran innehålla följande för produkter av
köttråvara (nöt, gris, lamm, fågel): i vilket land
djuret är uppfött, slaktat och förädlat, samtliga
levererade produkter ska vara fria från salmonella
serotyper, djuret ska ha transporterats max 8 timmar
till slakt, djuret ska vara helt bedövat när avblodning
sker, antibiotika ska användas endast efter
ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat.
För nöt och lamm gäller också att
avmaskningsmedel endast ska användas efter
ordination från veterinär. För nöt gäller också att
eventuell avhorning eller andra kirurgiska ingrepp
ska ske endast efter bedövning samt att foder ska
vara fritt från fiskråvara under hela
produktionstiden.
Lamm på bordet

© Foto: Renée Olsåker

För gris gäller också att svanskupering ej ska förekomma.
För fågel gäller också att näbbtrimning (avklippning av näbben) och kastrering ej ska
tillämpas i uppfödningen.
För ägg gäller uppgifter om vilket land värphönsen är uppfött i, näbbtrimning eller annan
rutinmässig förändring av näbben på värphöns ska ej ske, värphönsen ska vara frigående,
antibiotika ska användas endast efter ordination av veterinär och när det är
veterinärmedicinskt motiverat, samtliga levererade produkter ska vara fria från salmonella
serotyper.
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För fisk och skaldjur ska endast fiskråvara som är markerad med ”Bra” eller ”OK” enligt
Miljöstyrningsrådets fisklista offereras. Produkten (fryst, färsk, beredd, processad eller
halvfabrikat) ska vara spårbar genom hela förädlingskedjan med minst fångszon,
handelsbeteckning (vetenskapligt namn) och produktionsmetod (odlat/vilt).
De vanligaste mjölkprodukterna: mjölk (lätt, mellan,
standard, 3 % och lactosfri mellan 1,5 % ), fil 3 % och Afil 3 % samt yoghurt (mild naturell 3 %, mild med vanilj
2 %, slät (utan bitar) med olika smaker, lactosfri och
turkisk 10 %) ska uppfyllas kriterierna enligt förordning
(EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning
av ekologiska produkter.
För övriga mjölkprodukter som ej är ekologiska ställs
krav på att uppgifter om vilket land produkten är
producerad i, nötkreatur över 6 månader ska ha tillgång
till bete eller annan utevistelse under en sammanhängande
betessäsong, svårnedbrytbara och bioackumulerande
ämnen, t ex ämnen som klassas som PBT eller vPvB
enligt REACH, ska ej användas i mjölkproduktionen,
eventuell avhorning eller andra kirurgiska ingrepp ska ske
endast efter bedövning, samtliga levererade produkter ska
vara fria från salmonella serotyper, antibiotika respektive
avmaskningsmedel ska endast användas efter ordination
från veterinär.

Blivande mjölkbonde?
© Foto: Renée Olsåker

För frukt, bär, grönsaker, baljväxter, rotsaker och potatis ska ursprungsland ges skriftligt
om var varan är odlad och förädlad (gäller ej sammansatta varor).
För äpplen, potatis och lök ska ej efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller
tillväxtreglerande medel, s.k. smartfresh, ha använts efter skörd och ej heller
groningshämmande medel på potatis och lök.
Potatis i vatten får inte innehålla natriumdisulfit.
För samtliga produkter av mjöl (råg, vete, korn, havre), flingor/gryn (råg, vete, korn, havre
och majs), socker och/eller ris ska produktionsland (dvs var produkten är odlad och
eventuellt förädlad) ges skriftligt. Varan ska vara fri från GMO i märkningspliktig mängd.
Stallgödsel som använts på producentgårdar ska understiga en nivå på 170 kg totalkväve per
hektar och år.
För kaffe, te, kakao, drickchoklad, bananer och socker gäller att produkterna ska uppfyllas
kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter. För kaffe, te, kakao, drickchoklad, bananer och socker gäller också
att produkterna ska vara odlade under sådana förhållanden som är förenliga med: ILO:s åtta
kärnkonventioner (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), FN:s barnkonvention artikel 32,
den arbetsmiljölagstiftning, arbetsrätt, lagstiftad minimilön samt socialförsäkringsskydd som
gäller i produktionslandet. (ILO = International Labour Organisation inom FN och känns
lättast igen genom certifiering och märkning med Fairtrade, Rainforest Alliance eller
motsvarande.)
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Nio utvalda djur- och miljökrav enligt livsmedelsavtalet och
tre krav enligt livsmedelspolicyn
Följande skallkrav är utvalda för att tillgodose god djuromsorg i alla led:
Obligatoriskt skallkrav 1: Hönsfåglar ska ej ha utsatts för näbbtrimning. Begäran har ställts
om verifikat från Svensk Cater för 12 leveranser av utvalda äggprodukter hösten 2015.
Begäran har ställts om verifikat från Menigo för 12 leveranser av utvalda kycklingprodukter
hösten 2015.








Obligatoriskt skallkrav 2: Djuret ska ha transporterats max 8 timmar till slakt.
Obligatoriskt skallkrav 3: Djuret ska vara helt bedövat när avblodning sker.
Obligatoriskt skallkrav 4: Grisar ska ej ha varit utsatta för svanskupering. Begäran har
ställts om verifikat från Menigo för 12 leveranser av utvalda kycklingprodukter hösten 2015
samt 12 leveranser av utvalda köttprodukter hösten 2015. Begäran har ställts om verifikat från
Svensk Cater för 11 leveranser av utvalda färdiglagade kötträtter. Krav 4 har inte följts upp
tidigare.

Följande skallkrav enligt livsmedelsavtalet är utvalda för att tillgodose god
miljöhänsyn:
Obligatoriskt skallkrav 5: Mjölk (lätt, mellan, standard, 3 % och lactosfri mellan 1,5 % ), fil
3 % och A-fil 3 % samt yoghurt (mild naturell 3 %, mild med vanilj 2 %, slät m olika smaker,
lactosfri och turkisk 10 %) ska uppfylla kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. Redovisas kommunvis ur
årsstatistik från Svensk Cater för alla mjölkprodukter. Krav 5 har inte följts upp tidigare.
Obligatoriskt skallkrav 6: För fisk och skaldjur ska endast fiskråvara som är markerad med
”Bra” eller ”OK” enligt Miljöstyrningsrådets fisklista offereras. Begäran har ställts om
verifikat från Menigo för 12 leveranser av utvalda fiskprodukter.


 Obligatoriskt skallkrav 7: För
äpplen, potatis och lök ska ej
efterskördsbehandling med
svampbekämpningsmedel eller
tillväxtreglerande medel, s.k.
smartfresh, ha använts och ej heller
groningshämmande medel efter skörd
på potatis och lök. Begäran har ställts
om verifikat från Svensk Cater för 12
leveranser av äpplen, 12 leveranser
av potatis samt 12 leveranser av lök.
Krav 7 har ej följts upp tidigare.


Ett äpple om dagen...

© Foto: Renée Olsåker

Obligatoriskt skallkrav 8: Kaffe, te, kakao, drickchoklad och bananer ska uppfylla
kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk produktion och märkning av
ekologiska produkter. Redovisas kommunvis ur årsstatistik från Svensk Cater för bananer och
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kaffe. Redovisas kommunvis ur årsstatistik från Menigo för te och kakao. Krav 8, endast
bananer har följts upp tidigare.

Utvalda skallkrav enligt livsmedelsavtalet för att tillgodose god etik, d.v.s
mänskliga rättigheter:


Obligatoriskt skallkrav 9: Kaffe, te, kakao, drickchoklad och bananer ska vara
producerade/odlade under sådana förhållanden som är förenliga med ILO:s åtta
kärnkonventioner om tvångsarbete, barnarbete, diskriminering, föreningsfrihet samt
organisationsrätt (nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182), FN:s barnkonvention artikel 32,
den arbetsmiljölagstiftning samt arbetsrätt som gäller i produktionslandet. Redovisas
kommunvis ur årsstatistik från Svensk Cater för bananer och kaffe. Redovisas kommunvis ur
årsstatistik från Menigo för te, och kakao. Krav 9, endast bananer har följts upp tidigare.

Fairtradetemadag på gymnasiet i Mellerud

© Foto: Renée Olsåker

Ibland inspireras man av grannkomunerna
Kanske det gäller Fairtrade City också?

Utvalda inriktningsmål om ekologisk och klimatsmart mat:
Inriktningsmålen/kraven 10 - 12 nedan är hämtade ur livsmedelspolicyn, där det står att
”Målet är att inköp av ekologiska och andelen närproducerade livsmedel ska öka för att nå
minsta möjliga miljöpåverkan.” samt ”Livsmedelsupphandlingen och måltidsproduktionen
har som mål att utvecklas för att minska klimatpåverkan och miljöbelastning.”


Krav 10: Inköpskostnad för ekologisk andel av totalkostnaden för inköpta livsmedel.
Redovisas kommunvis ur årsstatistik från Svensk Cater sammanräknad med årsstatistik från
Menigo.



Krav 11: Inköpskostnad för ekologisk andel av totalkostnaden för inköpta grönsaker och
frukt. Redovisas kommunvis ur årsstatistik från Svensk Cater.



Krav 12: Inköpskostnad för andelen ris repektive matkorn (matvete/ mathavre/korngryn) i
förhållande till inköpet av allt ris och matkorn. Redovisas kommunvis ur årsstatistik från
Menigo. Krav 12 har ej följts upp tidigare.
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Resultat
Uppföljning - obligatoriskt skallkrav 1
Hur säkerställde respektive leverantörer att ”hönsfåglar ej har utsatts för
näbbtrimning”?
Svar från leverantörerna:
Svensk Cater har visat upp begärd leverantörsförsäkran för 12 utvalda leveranser av
äggprodukter genom Producentbedömning från Stjärnägg i Ödeshög där egenkontroll intygar
att ”unghöns och föräldragenerationens näbbar inte är förändrade genom t.ex. trimning.”
Vidare har uppvisats Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran ifylld 2015-05-21 av
Stjärnägg i Linköping där intygas att Stjärnägg är tredjepartsgranskad av Länsstyrelsen
(förbud mot näbbtrimning enligt svensk djurskyddslag) samt andrapartsgranskad av Svenska
Äggs Omsorgsprogram. Ursprungsland är Sverige för alla ägg som levererats hittills och som
ska levereras under resterande avtalstid, uppger Svensk Cater.
Menigo har visat upp begärd leverantörsförsäkran för 12 utvalda leveranser av
kycklingprodukter. Intyg finns att fågeln är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige.
Guldfågeln AB hänvisar i verifikat till tredjepartsgranskning av Svensk Fågel-märkning och
Djuromsorgsprogram - tredjepartsgranskad. Kronfågel AB hänvisar i verifikat till Svensk
Fågel och Livsmedelsverkets offentliga kontroll på slakterierna.
Inköp av fågel (kyckling) med svenskt ursprung totalkostnad under perioden
2014-05-01–2015-04-30 (Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)
Procentuell andel Inköpskostnad för Inköpskostnad totalt
kyckling med
andel kyckling
sett för kyckling av
svenskt ursprung med svenskt
allt ursprung
ursprung
Bengtsfors

100 %

245 192 kr

245 192 kr

Dals Ed

96 %

(92 %)

117 779 kr

122 787 kr

Färgelanda

91 %

(94 %)

154 359 kr

169 080 kr (98 549 kr)

Mellerud

100 % (82 %)

268 189 kr

268 189 kr (104 904 kr)

Säffle

99 %

(52 %)

332 531 kr

335 928 kr

Åmål

99 %

(85 %)

393 690 kr

398 669 kr (242 180 kr)

(74 %)

(42 102 kr)
(45 341 kr)

(226 382 kr)

Analys: Verifikaten för ägg och likaså verifikaten för kycklingprodukter är tillfredställande
och visar att respektive leverantör lever upp till kravet på att näbbtrimning inte får förkomma i
produktionen. I tabell ovan kan utläsas att totalmängden inköpt kyckling med svenskt
ursprung har ökat och ligger nu på mellan 91 – 100 %. Låg vid förra uppföljningen mellan 52
– 94 %. Andelen kyckling har med andra ord ökat sedan förra uppföljningen När det gäller
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svenska kycklingprodukter uppfyller de skallkrav 1 att näbbtrimning inte får förkomma på
kycklingar och höns, vilket är svenskt lagkrav men förekommer inom EU.

Uppföljning - obligatoriskt skallkrav 2
Hur säkerställde leverantörerna att ”djuren hade transporterats maximalt
8 timmar till slakt”, djur som levererades i form av kött, kyckling och
färdiglagade kötträtter?
Uppföljning - obligatoriskt skallkrav 3
Hur säkerställde leverantören att ”djuret ska vara helt bedövat i samband
med slakt när avblodning sker”?
Uppföljning - obligatoriskt skallkrav 4
Hur säkerställde leverantören att ”grisar ej har varit utsatta för
svanskupering”?
Svar från leverantören Menigo:
Menigo har visat upp leverantörsförsäkran för 10 av 12 utvalda leveranser av köttprodukter.
Nio verifikat redovisar att köttet är svenskt. SCAN hänvisar i verifikat till svensk
djurskyddslagstiftning, mottagningskontroll på slakterier mm. Servicestyckarna hänvisar i
verifikat till leverantörs frågeformulär. Värmlands Chark AB hänvisar i verifikat till
tredjepartsgranskning av Livsmedelsverkets offentliga kontroll på slakterierna. Den tionde
leverantörsförsäkran från Gothemsgården Gotland AB innehåller ingen uppgift om
ursprungsland. För två leveranser saknas verifikat men dessa ligger utanför avtal, är EUråvara och verifikat finns inte för EU-kött.

Julskinka

© Foto: Renée Olsåker
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Inköp av kött (från Menigo) totalkostnad och andel svenskt ursprung under
perioden 2014-05-01–2015-04-30 (Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)
Procentuell andel
kött och chark
med svenskt
ursprung via
Menigo

Inköpskostnad för Inköpskostnad totalt
andel kött och
sett för kött och chark
chark med
av allt ursprung
svenskt ursprung

Bengtsfors

81, 5 %

(62,7 %)

791 242 kr

971 227 kr

(1 364 676 kr)

Dals Ed

82, 5 %

(64,4 %)

408 108 kr

494 597 kr

(785 261 kr)

Färgelanda

87,1 %

538 538 kr

618 309 kr

(1 015 718 kr)

Mellerud

90, 1 %

698 063 kr

775 066 kr

(1 583 711 kr)

Säffle

81,2 %

(42,8 %)

1071 217 kr

1319 788 kr (2 654 958 kr)

Åmål

87,0 %

(56,7 %)

937 076 kr

1077 023 kr

(60,3 %)
(61,8 %)

(2 776 149 kr)

Analys av svar och leveranser från Menigo:
För nio av tio leveranser uppvisades tillfredställande verifikat över att djurskyddskraven har
uppfyllts. Verifikatet från Gothemsgården Gotland AB innehåller ingen uppgift om
ursprungsland och det avslöjades nyligen att ansvariga kallats till domstol för ett omfattande
fusk med märkningen av kött, där bl.a. utländskt kött märkts som svenskt och t.o.m. märkts
som svenskt ekologiskt kött. De resterande två leveranserna (kotlettrad Sousvide och kassler
från Gudruns ) beställdes av köken utanför avtal och verifikat finns inte för detta EU-kött.
Totalmängden kött med svenskt ursprung, vilket med säkerhet uppfyllde skallkraven 2, 3 och
4, utgjorde mellan 81 – 90 % i de sex kommunerna, under första årets leveranser från Menigo.
Detta kan jämföras med årsstatistiken från förra uppföljningen då totalmängden kött
(inklusive färdigrätter med kött) låg mellan 43 – 64 %. Andelen svenskt kött har med andra
ord ökat sedan förra uppföljningen. Svenskt kött uppfyller generellt skallkraven 2, 3 och 4.
Kostcheferna uppger att beställningslistorna från Menigo ibland saknar ursprungsland.
Ursprungsland ska ovillkorligen stå med för respektive produkt i beställningslistorna under
resterande avtalstid. Menigo har några gånger skickat ersättningsvaror vilka inte uppfyller
kraven men det är sällan och har blivit betydligt bättre än det var vid förra uppföljningen.
Svar från leverantören Svensk Cater:
Svensk Cater har visat upp begärd leverantörsförsäkran för 11 av 13 utvalda leveranser av
färdiglagade kötträtter. Endast tre verifikat från en leverantör innehåller det som efterfrågats i
begäran om verifikat, därför redovisas varje verifikat separat enligt följande:
Verifikat för tre leveranser av nötköttbullar SärNär artikelnr 8099 (Åmål, Bengtsfors och
Säffle) utfärdat 2015-10-06 från Orkla Foods Sverige innehåller ett annat artikelnummer
18062. I verifikatet hänvisas till ”Inköpskrav” och ursprungsland saknas.
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Verifikat utfärdat 2014-02-12 för färdigstekt lösfryst kebabskav från Haugen-Gruppen AB
(leverans till Dals-Ed) intygar att det uppfyller Miljöstyrningsrådets idag gällande kriterier för
produktgrupp animalier och hänvisar till annat intyg ”Upphandlingsrekommendationer,
Haugen, kebabskav” från Korv-Görans Kebab 2014-02-11 som uppger korta tansporter till
slakt men det framgår inte om det innebär max 8 timmar. Där intygas att att nötkreaturen är
bedövade före avblodning och att ursprungsland är Finland. I dokument ”Produktinformation
kebabskav” nämns MSR kriterier för slakttransport max 8 timmar men verifikat visas ej upp.
När det gäller Findus Oxpytt så kommer det från Brasilien (leverans till Dals-Ed) skriver
Svensk Cater att det inte finns verifikat för det är en artikel de inte svarade med i
upphandlingen eftersom det inte uppfyllde samtliga krav. Svensk Cater uppger att
kostcheferna har lagt till Oxpytt, se minnesannteckningar från sortimentsråd 2014-11-25.
I verifikat för leveranserna från SCAN (köttbullar och hamburgare till Färgelanda samt
hamburgare till Mellerud) anges att köttet är svenskt och hänvisas bl.a. till svensk
djurskyddslagstiftning och mottagningskontroll respektive bedövningskontroll via
Livsmedelsverkets offentliga kontroll på slakterierna.
Verifikat för begärt artikelnr 9205 kalvfrikadeller (leverans till Säffle) anger ett annat
artikelnummer 5425 för svenska kalvfrikadeller/svenskt nötkött från Findus Sverige AB
utfärdat 2015-05-05. I detta verifikat anger Findus ”Inspektion i egen regi” för transport av
djuren max 8 timmar till slakt respektive bedövad slaktmetod.
Verifikat för artikelnr 99122 för järpe Provencale SärNär från Orkla Foods Sverige (leverans
till Säffle) innhåller ett annat artikelnummer 18876 från Orkla Foods Sverige. Verifikatet
hänvisar till ”Inköpskrav” och det saknas ursprungsland för detta kött.
Inlämnad ingrediensdeklaration för (leverans Säffle) artikelnr 9064 för pannbiff MAXI anger
SCAN att gris- och nötköttet är svenskt men detta är inget verifikat över hur
djurskyddskraven har uppfyllts.
Verifikat från Orkla Foods Sverige till artikelnr 40143 (leverans jägarbiff Åmål) utfärdat
2015-12-22 för jägarbiff men med ett annat artikelnummer 147566 anger ”Inköpskrav” och
innehåller inte ursprungsland för köttet.
Det saknas verifikat för leverans falukorv (Säffle) artikelnr 40417.

Uppdukat smörgåsbord

© Foto: Renée Olsåker
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Inköp av färdiglagade kötträtter (från Svensk Cater) totalkostnad och andel
svenskt ursprung under perioden 2014-05-01–2015-04-30
Procentuell andel
färdiglagade kötträtter med
svenskt ursprung
via Svensk Cater

Inköpskostnad för
andel färdiglagade kötträtter med
svenskt ursprung

Inköpskostnad totalt
sett för färdiglagade
kötträtter av allt
ursprung

Bengtsfors

90,5 %

261 147 kr

288 667 kr

Dals-Ed

88,1 %

159 011 kr

180 426 kr

Färgelanda

92,2 %

205 982 kr

223 383 kr

Mellerud

98,2 %

519 448 kr

529 008 kr

Säffle

85,4 %

769 219 kr

900 789 kr

Åmål

85,5 %

821 187 kr

960 934 kr

Analys av svar och leveranser från Svensk Cater:
Endast för tre av leveranserna visas tillfredställande verifikat över hur djurskyddskraven har
uppfyllts och det är verifikaten från SCAN över leveranserna av köttbullar och hamburgare.
6 verifikat innehöll brister men levererat svenskt kött uppfyller troligen djurskyddskraven:
Orkla hänvisar i fyra verifikat till ”Inköpskrav” men det styrker inte att djurskyddskraven
verkligen har uppfyllts. Ursprungsland saknas i verifikatet men uppgifter om att nötköttbullar
SärNär och järpe Provencale SärNär är svenska har sökts fram i excelfilen över färdigrätter.
Under förutsättning att de två nya artikelnumren i verifikaten överensstämmer med
följesedlarnas begärda artikelnummer uppfyller de två produkterna nötköttbullar SärNär och
järpe Provencale SärNär troligen djurskyddskraven.
Under förutsättning att verifikatet för kalvfrikadeller från Findus Sverige AB gäller artikelnr
9205 så är köttet svenskt och därmed uppfylls troligen djurskyddskraven. Inspektion i egen
regi för transport av djuren max 8 timmar till slakt respektive bedövad slaktmetod torde
innebära att Findus har egna slakterier.
Inlämnad ingrediensdeklaration för för pannbiff MAXI är inget verifikat men SCAN uppger
att gris- och nötköttet är svenskt, vilket troligen uppfyller djurskyddskraven.
Två verifikat innehöll brister och visar inte att djurskyddskraven har uppfyllts:
Orkla hänvisar i verifikat över jägarbiff i krögarklass till ”Inköpskrav” men det styrker inte att
djurskyddskraven verkligen har uppfyllts. Ursprungsland saknas i verifikatet men i excelfilen
över färdigrätter har sökts fram att jägarbiffen kommer från Tjeckien.
Verifikat från Haugen-Gruppen AB för leverans av lösfryst kebabskav från Finland hänvisar
till verifiering genom annat likvärdigt intyg sam bestyrker att bedövad slaktmetod tillämpas
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men det finns ingen hänvisning till utomstående part som kan verifiera detta och inte heller
verifieras att djurskyddskraven har uppfyllts beträffande transport av djur under max 8
timmar. Det finns en bra tanke med de tre dokumenten från Haugen-Gruppen men de saknar
oberoende parts granskning.
För två leveranser saknas verifikat över hur djurskyddskraven har uppfyllts:
Det saknas verifikat för leverans av falukorv som kommer från Tjeckien, enligt excelfil över
färdigrätter.
Det saknas också verifikat för leverans av Findus Oxpytt som kommer från Brasilien men
Oxpytt har lagts till i avtalat av kostcheferna, då det inte finns någon produkt som uppfyller
djurskyddskraven.
Andelen färdiglagade kötträtter där köttet hade svenskt ursprung, under första året i avtalet
med Svensk Cater, utgjorde mellan 85 - 98 % i de sex kommunerna, se ovanstående tabell.
Denna andel uppfyllde skallkraven 2, 3 och 4 med säkerhet. Tidigare resultat, se tabell över
kött från Menigo där färdiglagade kötträtter ingick vid förra uppföljningen.
Inom EU finns krav på 10 timmars maximal transporttid för djur på väg till slakt medan
Sverige av djurskyddsskäl har lagstiftat om max 8 timmar. Dispens från maximala
transporttiden medges inte i Sverige men det kan förekomma i andra länder. Svanskupering
av grisar är förbjudet enligt svensk lagstiftning men tillåtet inom EU inom 1 vecka från
födseln sedan krävs bedövning och veterinär och det krävs att det finns bevis på problem som
inte gått att åtgärda på annat sätt.
Svenskt kött är en säkerhet för att djuret alltid är helt bedövat innan avblodning sker. EUdirektiv (93/119/EEG) anger som huvudregel att bedövning ska ske men undantag kan
medges för religiös slakt. Religiös slakt förekommer på väldigt många slakterier inom EU och
uppskattningsvis märks halva den slaktade köttmängden som ”halal” eller ”kosher”, medan
uppskattningsvis halva köttmängden går vidare och säljs som vanligt kött, där spårbarheten av
detta kött är obefintlig. Sverige har ett särskilt djurskyddskrav på att alla djur ska få
bedövning före snittläggning och det är bara Norge, Island, Lettland, och Schweiz som också
har detta krav. Övriga EU-länder har ingen garanti för att bedövning sker vid religiös slakt.

Närproducerad, Hällans betesmark i Färgelanda kommun

© Foto: Renée Olsåker
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Uppföljning - Obligatoriskt skallkrav 5
Hur har leverantören Svensk Cater säkerställt att levererade mjölkprodukter har uppfyllt kriterierna enligt förordning EG 834/20071 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter?
Redovisas kommunvis i följande tabell, framtaget ur årsstatistik från Svensk Cater.
Inköp av ekologiska mjölkprodukter samt totalkostnad för dessa avtalade
mjölkprodukter med Svensk Cater under perioden 2014-05-01–2015-04-30
% andel
Kostnad eko-logisk Inköpskostnad totalt
ekologisk mjölk, mjölk, fil, yoghurt
för avtalade
fil, yoghurt
mjölkprodukter
Bengtsfors

97 %

550 769 kr

568 939 kr

Dals-Ed

93 %

299 412 kr

322 831 kr

Färgelanda

78 %

346 650 kr

445 726 kr

Mellerud

95 %

619 756 kr

652 700 kr

Säffle

93 %

720 959 kr

772 799 kr

Åmål

87 %

745 396 kr

857 667 kr

Analys: Andelen mjölkprodukter som var ekologiskt producerade varierade under året
mellan 78 – 97 % i de 6 kommunerna. Orsaken till att det inte är hundra procent
ekologiskt beror på att tillgången i början av avtalsperioden inte var i fas med
kommunernas beställningar. I början av avtalsperioden kunde inte Svensk Cater leverera
alla avtalade ekologiska mjölkprodukter utan skickade ersättningsvaror. Vid nästa
kontroll borde resultatet ligga vid hundra procent.

Uppföljning - Obligatoriskt skallkrav 6
Hur har leverantören Menigo säkerställt att levererade fisk och skaldjur
har uppfyllt kravkriteriet att endast produkter som är markerade med
”Bra” eller ”OK” enligt Miljöstyrningsrådets fisklista har offererats?

Svar från leverantören:
Menigo har visat upp begärd leverantörsförsäkran för 13 av 14 utvalda leveranser av
fiskprodukter. Feldt’s Fisk & Skaldjur AB, Menigo Foodservice AB, Findus Sverige AB,
Royal Greenland Sweden AB och Domstein Fodds AB hänvisar alla till att MSC-certifikat
verifierar att Miljöstyrningsrådets fiskelista 10401 har uppfyllts. För artikelnummer 743536
makrillfilé med skinn styckfryst intygar Feldt’s Fisk & Skaldjur AB i Leverantörsförsäkran
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2015-12-14 att de följt Fiskelistan 10401. Ansjovisfilé från Grebbestad finns ej med
Fiskelistan och Orkla Foods Sverige kan därför inte uppvisa något verifikat på den.
Eftersom många fiskebestånd och fiskarter är hotade både längs svenska kuster och
internationellt sett är det värdefullt att också på en årsbasis redovisa inköpt MSC-märkt fisk
enligt följande tabell. Förklaring av MSC, se nedan.

Inköp av MSC-märkt fisk totalkostnad under perioden 2014-05-01–2015-04-30
(Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)

Inköpskostnad för fisk som är
märkt med MSC ( ibland
också KRAV-märkt

Total inköpskostnad för
fisk

Bengtsfors

58,6 % 149 492 kr (28 %)

255 273 kr

Dals Ed

60,2 % 121 123 kr (40 %)

201 034 kr

Färgelanda

53,8 % 153 438 kr (49 %)

285 307 kr

Mellerud

57,6 % 221 531 kr

384 934 kr

Säffle

77,1 % 517 487 kr (40 %)

671 219 kr

Åmål

67,5 % 383 919 kr (39 %)

568 496 kr

Lax men kommer den från hållbart fiske?

(34 %)

© Foto: Renée Olsåker

Tonfisken är fiskad med skonsam fiskemetod.
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Analys:
För tretton av fjorton leveranser uppvisades tillfredställande verifikat, dvs att Fiskelistan har
uppfyllts. Leveransen av anjovisfilé på burk kunde ej verifieras. Konserverad ansjovis görs
oftast av skarpsill vilken inte är bedömd enligt Fiskelistan. Orkla Foods uppger att denna
anjovisfilé är vildfångad fisk från fångstområde 27 Nordöstra Atlanten, vilket i nuläget inte
låter sig bedömas. Rekommenderas att leverantören/underleverantörerna laddar ner
Fiskelistan varje månad från Konkurrensverkets hemsida www.kkv.se (tidigare
Miljöstyrningsrådet).
En garanti för skonsam fiskemetod och beståndsstatus är märkning enligt kriterierna för MSC
eller motsvarande, t.ex. kriterierna för KRAV. MSC = Marine Stewardship Council,
certifierar utifrån eget regelverk för beståndsstatus och fångstmetoder. KRAV certifierar
ekologisk produktion samt har eget regelverk om bestånd och fångstmetoder. Varje leverantör
som producerar eller säljer KRAV-märkta respektive MSC-märkta produkter får revision
regelbundet genom ett certifieringsbolag. Kunden kan följa upp att förpackningen har en
logga av KRAV eller MSC. Detta gäller fryst, färsk samt konserverad fisk och skaldjur.
Inköp av fisk märkt med MSC utgjorde mellan 54 – 77 % i de sex kommunerna under första
året i avtalet, att jämföra med förra uppföljning då årsstatistiken låg 28 – 49 %. MSC-märkt
fisk har med andra ord ökat sedan förra uppföljningen. Fisk som är märkt med MSC uppfyller
med säkerhet skallkrav 6.

Uppföljning - Obligatoriskt skallkrav 7
Hur säkerställde leverantören att efterskördsbehandling genom s.k.
smartfresh, d.v.s. behandling med svampbekämpningsmedel eller
tillväxtreglerande medel efter skörd ej har använts på potatis, lök
respektive äpplen? Hur säkerställde leverantören att groningshämmande
medel ej har använts efter skörd på potatis och lök?
Verifikaten från Svensk Cater innehåller inte det som efterfrågats i begäran om verifikat,
därför redovisas varje verifikat separat enligt följande:
Svar från leverantören om ursprungsland och efterskördsbehandling av äpplen och lök:
EW Ewerman AB uppger i egentillverkad leverantörsförsäkran 2015-12-18 att
”Växtskyddsmedel i form av svampmedel mm används enligt gällande regelverk för
konventionella respektive ekologiska produkter.” I ett tillägg 2016-02-12 säger EW Ewerman
AB ” Vi ställer krav på våra leverantörer att användning av växtskyddsmedel utförts enligt
rekommenderad användning, GAP (Good Agricultural Practice) och därmed uppfyller kraven
gällande resthalter. Detta verifieras genom en GlobalGap certifikat utfärdat av internationellt
erkända och oberoende kontrollorgan samt Livsmedelsverkets bekämpningsmedelskontroll.
Det är tillåtet att använda växtskyddsmedel i konventionella produkter och inom EU så finns
det gemensamt fastställda gränsvärden för alla godkända växtskyddsmedel i enlighet med
(EG) nr 396/2005). Gränsvärden avser hur mycket av medlet som får finnas kvar i produkten
när den konsumeras. Gränsvärdena är satta med stor säkerhetsmarginal så att även de
känsligaste grupperna skyddas. En del av medlen används tidigt under odlingen eller bryts ner
så snabbt att man bara i undantagsfall kan hitta rester av dem i grödan efter skörd. Vi erbjuder
även ett brett sortiment av ekologiska produkter, inom ekologisk odling används främst
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förebyggande åtgärder som bra växtföljd och motståndskraftiga sorter samt biologisk
bekämpning av sjukdomar och skadegörare.”
EW Ewerman AB anger att ursprungsländer för äpplen är EU, Italien och Polen för äpple
Royal Gala. (I begäran av verifiering för 13 äppelleveranser har lagts in ursprungsland från
följesedlarna så att det framgår att tre leveranser är svensk Aroma, tre leveranser är
ospecificerade svenska äpplen, en leverans är röda svenska ekologiska äpplen, tre leveranser
är Royal Gala EU, en leverans är Royal Gala Frankrike, en leverans är Royal Gala Frankrike
eller Italien och leveransen av Golden delicious saknar uppgift om ursprungsland.)
EW Ewerman AB anger att ursprungsland för gul och röd lök är Holland, Danmark eller
Sverige. Nya Zeeland nämns inte, vilket var ett av ursprungsländerna enligt begäran om
verifiering, se följande parentes. (I begäran av verifiering för 14 lökleveranser har lagts in
ursprungsland från följesedlarna när det fanns angivet, dvs för 10 lökleveranser av 14. Av
lökleveranserna är fem från Danmark, en från Sverige, en från Nederländerna, en från
antingen Nederländerna eller Sverige, en från antingen Danmark eller Sverige och en från
Nya Zeeland.)

Lök, äpplen och potatis följdes upp – inte morötter denna gång
© Foto: Renée Olsåker

Analys av svar från leverantören av äpplen och lök:
Svensk Cater har inte intygat/verifierat att efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller tillväxtreglerande medel ej har använts på äpplen och lök som levererats. Ingen av
14 lökleveranser går helt fri från misstankar och endast en av 14 äppelleveranser går fri från
misstankar, vilket är en leverans är svenska ekologiska äpplen. Tvärtom kan man anta att
svampmedel och tillväxtreglerande medel har använts efter skörd på både äpplen och lök
eftersom EW Ewerman AB försäkrar bl.a. att ”svampmedel mm används enligt gällande
regelverk för konventionella respektive ekologiska produkter”. Miljöstyrningsrådets
leverantörsförsäkran har inte använts, vilket stod som skallkrav i gällande avtal för
uppföljning av detta skallkrav 7, och egentillverkad leverantörsförsäkran är mycket kortfattad
och innehåller inte det som efterfrågas.
Det verkar som att underleverantören och därmed leverantören inte accepterar att
Dalslandskommunerna har ställt ett eget skallkrav på lök och äpplen, vilket hamnar i zonen
mellan konventionellt producerade och ekologiskt producerade varor, men skallkravet finns
med i tecknat avtal, där beställaren har all rätt att ställa krav som ska följas. Det är inte
acceptabelt att strunta i detta obligatoriska skallkrav och garantier fordras för att alla äpplen
och all lök som levereras under återstoden av avtalet ska vara odlade utan
efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel eller tillväxtreglerande medel (äpplen
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och lök). Inte heller ska groningshämmande medel ha använts efter skörd på lök. Vid nästa
uppföljning ska detta krav ha följts.
Det ska finnas spårbarhet så att ursprungsland för en levererad vara ska kunna uppges, vilket
brister i verifieringen från Svensk Cater av begärda leveranser av äpplen och lök. I stället
finns en allmän deklaration om diverse ursprungsländer inom EU vilken inte stämmer då Nya
Zeeland saknas ursprungsland för lök.
Kommunerna rekommenderas att avropa ekologiskt odlad frukt och grönsaker alternativt
svenskproducerad, för då finns en stor garanti för att slippa bekämpningsmedelsrester. Detta
har stickprovskontrollen av frukt och grönsaker visat som utförs varje år av Livsmedelsverket.
Svar från leverantören om ursprungsland och efterskördsbehandling av potatis:
Aviko Norden AB anger i ett intyg att ”samtliga bolag inom Aviko Norden följer
Miljöstyrningsrådets krav gällande efterskördebehandling. Således gäller detta efterfrågade
artiklar 1009, 1010 och 1025.” De andra efterfrågade artiklar 45462, 60069, 40755,60075 och
44167 nämns ej i de två intygen.
Avika anger ”Beträffande potatisens ursprung så kommer närmare 70 % från Svenska odlare i
Västergötland, Halland och Skåne. Övrig potatis kommer från Danmark.”

Svaret angående äpplen, lök och potatis var nästan
”uppåt väggarna” och det var odlingen på bilden också.
© Foto: Renée Olsåker
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Analys av svar från leverantören av potatis:
Miljöstyrningsrådets leverantörsförsäkran har inte använts, vilket stod som skallkrav vid
uppföljning av detta krav 7 i gällande avtal. Svensk Cater har inte intygat/verifierat att
efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel eller
groningshämmande medel ej har använts på potatisen som levererats. Aviko anger att de
följer Miljöstyrningsrådets krav gällande efterskördebehandling men Miljöstyrningsrådet
utfärdar inga reglerande krav. Det har däremot Dalslandskommunerna gjort i sin upphandling
och ställt obligatoriskt skallkrav på leverantören att potatis som levereras inte får vara
behandlad efter skörd med svampbekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel eller
groningshämmande medel. Det är inte acceptabelt att strunta i detta skallkrav och garantier
fordras för att all potatis som levereras under återstoden av avtalet ska vara odlad utan
efterskördsbehandling med svampbekämpningsmedel, tillväxtreglerande medel eller
groningshämmande medel. Vid nästa uppföljning ska detta krav ha följts.
Det ska finnas spårbarhet så att ursprungsland för en levererad vara ska kunna uppges, vilket
brister i verifieringen av begärda leveranser av potatis. I stället finns ett allmänt intyg om att
ursprungsländerna är Sverige och Danmark för levererad potatis. Inget ursprungsland fanns
heller angivet på följesedlarna för de specifika 13 potatisleveranserna (som kostcheferna valt
ut) och som begärts verifikation för.
Kommunerna rekommenderas att avropa svenskproducerad eller ekologiskt odlad potatis för
då finns en stor garanti att slippa bekämpningsmedelsrester. Det har stickprovskontrollen av
frukt, potatis, rotsaker och grönsaker visat som varje år utförs av Livsmedelsverket.

Uppföljning - Obligatoriska skallkrav 8 och 9
Hur säkerställde leverantörerna att BANANER, KAFFE, TE och KAKAO
uppfyllde kriterierna enligt förordning (EG) 834/20071 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter samt var
producerade/odlade under sådana förhållanden som är förenliga med
ILO:s åtta kärnkonventioner och barnkonventionen? (Förklaras sida 4.)

Fairtrade märkt kaffe, te och drickchokald

© Foto: Renée Olsåker

Redovisas kommunvis i följande fyra tabeller, framtaget ur årsstatistik från Svensk Cater
respektive Menigo.
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Svensk Caters leverans av bananer, ekologiskt och rättvisemärkt samt
totalkostnad under perioden 2014-05-01–2015-04-30
(Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)

Bengtsfors

% andel
ekologiska +
Fairtrade
bananer

Kostnad
ekologiska +
Fairtrade
bananer

% andel
ekologiska
bananer,
men ej
Fairtrade

Kostnad
ekologiska
bananer,
men ej
Fairtrade

Inköpskostnad
totalt för
bananer

95,6 %

39 163 kr

-

-

40 972 kr

27 609 kr

-

-

28 400 kr

33 967 kr

-

-

34 643 kr

59 413 kr

-

-

59 413 kr

64 734 kr

-

-

71 066 kr

121 816 kr

0,5 %

562 kr

126 264 kr

(84,1%)

Dals Ed

97,2 %
( 98,8%)

Färgelanda

98 %
87,4 %)

Mellerud

100 %
(69,0 %)

Säffle

91,1 %
(29,9 %)

Åmål

96,5 %
(14,2 %)

I tabellen redovisas ej konventionellt odlade bananer men det är inräknat i totalpriset
Svensk Caters leverans av kaffe, ekologiskt, rättvisemärkt och konventionellt
odlat samt totalkostnad för under perioden 2014-05-01–2015-04-30
% andel
% andel % andel % andel
Inköpsekolo-giskt
endast
endast
konventio kostnad
samt
rättvise- ekolonellt
totalt för
rättvisemärkt
giskt
produce- kaffe
märkt kaffe kaffe
kaffe
rat kaffe
Bengtsfors

99,4 %

0,6 %

--

--

135 104 kr

Dals Ed

98,0 %

1,3 %

--

0,4 %

196 747 kr

Färgelanda

98,9 %

0,7 %

--

0,4 %

104 103 kr

Mellerud

100 %

--

--

--

115 519 kr

Säffle

98,8 %

1,2 %

--

--

140 619 kr

Åmål

89,6 %

8,7 %

--

1,7 %

221 533 kr
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Menigos leverans av te, ekologiskt, rättvisemärkt och konventionellt odlat samt
totalkostnad för under perioden 2014-05-01–2015-04-30
%
Kostnad
% andel Kostnad % andel Kostnad Inköpsandel
ekoloRainRainkonven- konven- kostnad
ekologiskt +
forest
forest
tionellt
tionellt
totalt för te
giskt + Fairtrade Alliance Alliance odlat te
odlat te
Fairtra te
te
te
de te
Bengtsfors

34,2 %

2554 kr

30,8 %

2301 kr

35 %

2613 kr

7468 kr

Dals-Ed

28,6 %

2237 kr

63,8 %

4992 kr

7,6 %

590 kr

7819 kr

Färgelanda

42,6 %

1343 kr

41,4 %

1302 kr

16 %

504 kr

3149 kr

Mellerud

30,4 %

869 kr

40,3 %

1153 kr

29,3 %

838 kr

2860 kr

Säffle

28,9 %

1346 kr

56,9 %

2648 kr

14,2 %

664 kr

4658 kr

Åmål

38,4 %

2920 kr

54,9 %

4176 kr

6,7 %

512 kr

7608 kr

Menigos leverans av kakao/drickchoklad, ekologiskt, rättvisemärkt och konventionellt odlat samt totalkostnad för under perioden 2014-05-01–2015-04-30
% andel
Kostnad
% andel
Kostnad
Inköpskostnad
ekolo-giskt ekolokonvenkonventotalt för kakao
+ Fairtrade giskt +
tionellt odlat tionellt
kakao
Fairtrade kakao
odlat
kakao
kakao
Bengtsfors

12,7 %

1098 kr

87,3 %

7525 kr

8623 kr

Dals-Ed

56,7 %

5811 kr

43,3 %

4432 kr

10243 kr

Färgelanda

45,0 %

1725 kr

55,0 %

2104 kr

3829 kr

Mellerud

53,4 %

1620 kr

46,6 %

1413 kr

3033 kr

Säffle

33,1 %

3237 kr

66,9 %

6539 kr

9776 kr

Åmål

6,2 %

521 kr

93,8 %

7854 kr

8375 kr

Analys:
Beträffande levererade bananer från Svensk Cater är det ingen större skillnad mellan
kommunerna där inköpen av ekologiska och rättvisemärkta bananer har varierat mellan 91 %
(Säffle) – 100 % (Mellerud). Vid förra uppföljningen 2013 varierade inköp av bananer
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mycket, mellan 14 % till 99 %. Ekologiska och rättvisemärkta bananer är nu självklart både
för beställarna i kommunerna och för leverantören.

Schysst producerade bananer.

© Foto: Renée Olsåker

Kakaobönor i glas

Beträffande levererat kaffe har leverantören Svensk Cater och beställarna i kommunerna inte
reagerat på att de sociala kraven om mänskliga rättigheter försvunnit från listorna. När det
även saknades i årsstatistiken framkom det att Svensk Cater missat att påföra rättvisemärkt
både i försäljningslistor och i årsstatisktiken. Med kompletterad statistik framkommer att
ekologiskt kaffe och rättvisemärkt (Fairtrade/Rainforest Alliance/UTZ) har varierat mellan 90
% (Åmål) – 100 % (Mellerud) under första året i avtalet. Rättvisemärkt kaffe som inte är
ekologiskt producerat utgjorde mellan 0,6 - 8,7 % vilket innebär ett bra utfall för rättvisemärkt
på totalt mellan 98 – 100 % i de 6 kommunerna. Rent konventionellt odlat kaffe utgjorde
endast 0,4 – 1,7 %.
Beträffande levererat te från Menigo har det rättvisemärkta teet varierat i kommunerna mellan
65 % (Bengtsfors) – 93 % (Åmål). Leveranserna av ekologiskt te varierade i de 6
kommunerna mellan 29 % (Dals-Ed och Säffle) – 43 % (Färgelanda). Orsaken att den
ekologiska andelen te är så låg beror till vis del i att en del vill fortsätta avropa specialteer
som inte är ekologiska samtidigt som många teer blivit rättvisemärkta.
Beträffande levererad kakao och drickchoklad från Menigo har den ekologiska och
rättvisemärkta kakaon varierat ganska stort mellan kommunerna, 6 % (Åmål) – 57 % (DalsEds kommun). Orsaken till denna skillnad torde vara att livsmedelsavtalets krav inte riktigt
har nått ut i de kommunala köken till de som gör avrop. Ansvar för inköp till de kommunala
köken varierar mellan kommunerna och kostchefen kan inte alltid bestämma vad som ska
köpas i.
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Uppföljning av kraven 10, 11 och 12
Hur har kommunerna miljöanpassat inköpen i enlighet med
livsmedelspolicyn som säger ”Målet är att inköp av ekologiska och andelen
närproducerade livsmedel ska öka”
Totala andelen ekologiskt producerade produkter redovisas kommunvis i följande tabell,
sammanräknat ur årsstatistik från båda leverantörerna Svensk Cater och Menigo.
Andel inköp av ekologiska livsmedel i förhållande till totalkostnaden för
livsmedel under perioden 2014-05-01–2015-04-30
(Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)

Procentuell andel
ekologiska
livsmedel

Total
inköpskostnad för
ekologiska
livsmedel

Total inköpskostnad
för livsmedel

Bengtsfors

14,0 (2,7 %)

848 519 kr

6 079 943 kr

Dals Ed

16,6 % (3,7 %)

552 800 kr

3 336 709 kr

Färgelanda

17,5 % (3,4 %)

1 084 643 kr

6 193 575 kr

Mellerud

14,5 % (2,2 %)

874 338 kr

6 019 168 kr

Säffle

11,5 % (2,4 %)

1 079 062 kr

9 367 021 kr

Åmål

12,9 % (0,6%)

1 260 502 kr

9 731 583 kr

Ekologiska vindruvor

© Foto: Renée Olsåker

I följande tabell redovisas andelen ekologiskt producerad frukt, grönsaker, rotfrukter, lök och
potatis av totalmängden inköpt frukt och grönsaker.
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Inköp av ekologisk frukt och grönsaker samt totalkostnad frukt och grönsaker
under perioden 2014-05-01–2015-04-30
(Inom parentes perioden 2011-06-01–2012-05-31)

Procentuell andel
ekologiska frukt
och grönsaker

Inköpskostnad för Inköpskostnad totalt
ekologiska frukt
för frukt och
och grönsaker
grönsaker

Bengtsfors

6,6 % (6,6 %)

52 406 kr

795 236 kr

Dals Ed

13,4 % (1,8 %)

46 702 kr

349 455 kr

Färgelanda

34,3 % (1,6 %)

333 235 kr

970 053 kr

Mellerud

9,8 % (1,7 %)

62 993 kr

643 836 kr

Säffle

7,3 % (3,1 %)

71 388 kr

982 477 kr

Åmål

10,6 % (1,3 %)

126 485 kr

1 189 137 kr

Analys:
Inköp av ekologiska livsmedel (andelen av totalkostnaden för livsmedel) brukar vara ett
nyckeltal i många kommuner och i de 6 kommunerna varierade ekologiskt mellan 12 - 18 %.
Det har skett en stor ökning av ekologiskt, för vid förra uppföljningen låg det mellan 1 – 4 % i
dessa kommuner. Regeringens antog år 2005 ett ”inriktningsmål” för att öka användningen av
ekologiska livsmedel inom offentlig sektor där målet är att 25 % av livsmedlen ska vara
ekologiska år 2010. Den övervägande delen av de livsmedel som upphandlas och konsumeras
idag i Dalslandslandskommunerna och Säffle är konventionellt producerade. Många andra
svenska kommuner har högre andel ekologiskt.
Ekologisk frukt & grönt (frukt, grönsaker, lök och potatis) utgjorde mellan 7 – 34 % i de 6
kommunerna, att jämföra med förra uppföljningen då det låg på 1 – 7 %. Färgelanda kommun
har köpt mycket ekologisk frukt & grönt (34 %) och en stor mängd frukt & grönt i förhållande
till kommunens storlek. Färgelanda kommun har haft inskrivet i budgeten att öka
andelen krav- och rättvisemärkta samt ekologiska varor i måltidsverksamheten, vilket kan
vara en förklaring del av förklaringen.

Älg- och hundpizza är svårt att beställa! Motivmässigt.
© Foto: Renée Olsåker
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Hur har kommunerna miljöanpassat inköpen i enlighet med
livsmedelspolicyn som säger ”Livsmedelsupphandlingen och
måltidsproduktionen har som mål att utvecklas för att minska
klimatpåverkan och miljöbelastning.”
Kostcheferna har gått utbildning om klimatsmart mat och de har börjat ersätta ris med
matkorn t.ex. matvete. Detta har följts upp och redovisas i följande tabell.
Inköp av ris respektive matkorn (matvete/mathavre/korngryn) i förhållande till
totalkostnaden för dessa produkter under perioden 2014-05-01–2015-04-30
Procen- InköpsProcen- InköpsInköpskostnad totalt för
tuell
kostnad
tuell
kostnad för
ris och matkorn
andel ris för ris
andel
matkorn
matkorn
Bengtsfors

96,4 %

19 176 kr

3,6 %

708 kr

19 884 kr

Dals Ed

86,5 %

11 442 kr

13,5 %

1779 kr

13 221 kr

Färgelanda

88,5 %

24 992 kr

11,5 %

3242 kr

28 234 kr

Mellerud

86,0 %

18 715 kr

14,0 %

3 055 kr

21 770 kr

Säffle

86,8 %

27 420 kr

13,2 %

4 155 kr

31 575 kr

Åmål

95,1 %

48 085 kr

4,9 %

2 500 kr

50 585 kr

Analys:
Inköp av ris dominerar med mellan 86 – 96 % i ”gruppen” ris och matkorn (matvete, matvete,
gourmetkorn etc). Matkorn står för 4 – 14 % i de 6 kommunerna. Grötris har räknats in i
andelen ris. Ris är inte någon klimatsmart mat då det alltid tranporteras lång väg och
dessutom släpps klimatpåverkande metangaser ut under risodlingen. Matkorn t.ex. matvete är
mycket mer klimatsmart och kan delvis kan ersätta ris. I framtiden borde det av klimatskäl
kunna serveras mer matvete, mathavre etc. och mindre mängder ris.

Pasta kan ibland också ersätta ris

© Foto: Renée Olsåker
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Rapportering av resultat
Denna rapport har först gått till kostcheferna så att de kunnat lämna synpunkter. Rapporten
har skickats till leverantörerna och presenterats vid en presskonferens 2016-06-20. Därefter
har den skickats den ut till berörda politiker i direktionen för Dalslandskommunernas
Kommunalförbund, till Kommunstyrelsen i respektive kommun (som också är teknisk nämnd)
och till Dalslands miljönämnd. En föredragning kan göras för intresserade politiker,
kostchefer och andra i kommunerna.

En del kycklingar är riktigt go’a!
© Foto: Renée Olsåker

Tankar inför framtida livsmedelsupphandlingar
Den största miljöpåverkan, i ett livscykelperspektiv, kommer från livsmedel, transporter och
boende. Livsmedel står för ca en tredjedel av alla miljöpåverkan. Det vore bra om beslut med
procentsatser kunde tas i varje kommun om ekologisk andel av totala livsmedelsinköpet. Med
ekologiskt producerade frukt och grönsaker slipper man ifrån bekämpningsmedelsrester och
bidrar till ett hållbart jordbruk.
Det finns intresse av närproducerat både av kött och grönsaker och det starkaste skälet är att
minska de klimatpåverkande transporterna av varor. Från början var tanken att följa upp
närproducerat kött i denna rapport men eftersom det inte finns någon officiell definition på
vad som är närproducerat så hoppades det över den här gången. Det är viktigt att begreppet
närproducerat inte ifrågasätts. Vid förra uppföljningen gjordes ett försök där inköp av
”närproducerat” kött från charkuterier inom 20 mil varierade mellan 6 – 16 % i de 6
kommunerna. Närproducerat var ett grovt instrument där det inte är säkerställdes hur mycket
kött som verkligen har närproducerats inom 20 mil. Då uppmärksammades frågan om
ursprung till kött i högsta grad gällande importerat hästkött som fanns med vid ett av de
charkuterier som vi bedömde som närproducent. Närproducerat medför inte automatiskt att
miljöpåverkan blir liten. Det måste till mer preciserade krav och exempelvis extensivt
bete/hagmarkskött/gräsbeteskött skulle kunna vara ett bra sådant krav i nästa upphandling.
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Genetiskt modifierade organismer (GMO) är inte med i denna uppföljning/rapport men det
finns skäl att ställa krav i kommande upphandling på att soyasammansatta vegetariska
produkter inte ska innehålla GMO och att foder till djuren inte ska innehålla GMO, vilket
skulle kunna utgöra största riskerna för GMO. Krav på verifikat angående detta bör ställas
redan under anbudstiden.
Erfarenheter från tre uppföljningar av livsmedelsavtalen tyder på att detta med bevisen om att
djurskydd- och miljökraven har uppfyllts blir lite bättre och säkrare för varje upphandling.
Uppföljning av livsmedelsavtal måste fortfarande vara en viktig del även i framtida
upphandlingar. Det underlättar om man från början av upphandlingen har ställt krav på
verifikationer och sedan begär in verifikat ganska direkt. Detta leder till att kvalitetssäkrade
metoder tas fram för verifikat redan under anbudstiden, då alla anbudsgivare vill göra bra
ifrån sig och fokuseringen är skärpt. Som upphandlare ska man reagera när anbuden kommer
in, om det är otydligt vad som åsyftas med ett verifikat för att ett visst miljökrav. Det ska
tydligt stå i avtalet om uppföljning och vad beställaren vill kunna utläsa varje gång varorna
levereras. I framtiden bör det också gå att läsa av miljöeffekterna och om möjligt få dem
kvantifierade, t.ex. där inköp enligt avtal ger högre andel miljöanpassade varor med högt
ställda miljökriterier och därmed minskad miljöpåverkan. Om ställda djurskydds- och
miljökrav inte kan verifieras av en leverantör är det inte bra och någon form av sanktion bör
ske, för ytterst kan det ha varit missvisande gentemot andra anbudsgivare. Om svaren vid en
uppföljning visar att leverantören inte helt uppfyller miljökraven är det dock en
avvägningsfråga, för marknaden bör få chans att utvecklas i samma takt som miljökraven
skärps och det måste finnas förutsättningar att få in anbud nästa gång.

Snart är det jul igen! Och en ny livsmedelsupphandling är igång.
© Foto: Renée Olsåker

Dalsland 2016-06-20
Renée Olsåker
miljöstrateg, Dalslands miljökontor, Dalslandskommunernas kommunalförbund
renée.olsaker@miljo.dalsland.se
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KLU § 72
Dnr 2016-525
Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst – avser förbundets
arkiv
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns
del godkänna revideringen av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla fr
o m 2017-01-01 eller den tidpunkt när samtliga förbundsmedlemmar godkänt revideringen.
Revideringens omfattning
Från (Nuvarande lydelse):
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar den arbetsgivare där förbundschefen är anställd.
Till (Föreslagen lydelse)
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
Ärendebeskrivning
Bestämmelserna i förbundsordningen för Samordningsförbundet är gamla och förhållandena
har ändrats. Förbundets kansli ligger idag i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har
accepterat uppdraget att svara för förbundets arkivfunktion.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12.
Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2016-09-12
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2016-525

Kommunstyrelsen

Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns
del godkänna revideringen av förbundsordningen för Samordningsförbundet
Väst att gälla fr o m 2017-01-01 eller den tidpunkt när samtliga
förbundsmedlemmar godkänt revideringen.
Revideringens omfattning
Från (Nuvarande lydelse):
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782) åvilar den arbetsgivare där förbundschefen är
anställd.
Till (Föreslagen lydelse)
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt
arkivlagen (1990:782) åvilar arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
Ärendebeskrivning
Bestämmelserna i förbundsordningen för Samordningsförbundet är gamla
och förhållandena har ändrats bland annat genom sammanslagningen av två
samordningsförbund till Samordningsförbundet Väst. Förbundets kansli
ligger idag i Uddevalla kommun. Eftersom arkiv- och kanslifunktionerna är
beroende av varandra är det mest effektivt att de lokaliseras till samma
kommun. Dessutom har Sotenäs kommun, som tidigare svarat för
förbundets arkiv, inte plats för förbundets material i sitt arkiv.
Uddevalla kommun har accepterat uppdraget.
Medlemsavgiften ska enligt förbundschefen inte påverkas av ändringen.

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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KLU § 73
Information om utredningen av ett samlat miljökontor för Dalslands miljönämnd
Informationsärende – ingen handling
Ledningsutskottets förlag.
Kommunstyrelsen noterar den muntliga informationen från kommunens förtroendevalda i
direktionen om direktionens behandling (ärendet har bordlagts) av ärendet och lägger den till
handlingarna.
Protokollsanteckning från Tobias Bernhardsson (C):

”Undertecknad vill att kommunen anför en begäran om att den gjorda utredningen behöver
kompletteras i syfte att ge direktionen möjlighet att kunna ställa två jämbördiga förslag mot
varandra. Det handlar då om en konsekvensanalys av alternativet Bäckefors jämfört med
ursprungsalternativet Mellerud, utifrån frågeställningarna; är lokaliseringen genomförbar
vid båda alternativen och vad skulle ekonomiska och organisatoriska konsekvenser bli vid
resp. ställningstagande? Fram till dess bör direktionen fatta beslut om en tillfällig lösning.
Färgelanda kommun behöver i samband med sitt ställningstagande också kunna lämna
besked kring om man avser vara med och driva en gemensam energi- och miljöverksamhet
med berörda kommuner under en överskådlig framtid, eller ej.
Tobias Bernhardsson (C)”
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Dalslandskommunernas kommunalförbunds verksamhet pågår arbete med att se
över miljökontorets organisation och lokalisering. Vid kommunstyrelsens sammanträde 7 sept.
2016 har styrelsen uttalat att den anser att Bäckefors som lokaliseringsort för ett
samlokaliserat miljökontor ska utredas vidare.

Det är direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund som beslutar i ärendet.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande
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KLU § 74
Dnr 2015-388
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens beslut 2016-0629, § 173 rubricerat ”Engångsbidrag till Färgelanda ridklubb”
Rättens målnr 8172-16
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår förvaltningsrätten att avskriva ärendet från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen har 2016-09-07 § 183 beslutat att återta beslutet att delegera till
kommunstyrelsens ledningsutskott att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb.
Det överklagade beslutet är därmed en nullitet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-06-29 § 173 beslutat att ”delegera till kommunstyrelsens
ledningsutskott att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra
eventuellt köp av fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn
tas till aktuellt marknadsvärde.
Kommunstyrelsens beslutar tillika att vid ledningsutskottets handläggning av ärendet om
engångsbidrag till Färgelanda ridklubb ska kommunstyrelseledamöterna Linda Jansson (M) och
Patrik Rydström (SD) ha närvaro- och yttranderätt.”
Beslutet har överklagats och förvaltningsrätten har begärt kommunens yttrande över besvären.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-14.
Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2016-09-14
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2015-388

Kommunstyrelsen

Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens
beslut 2016-06-29, § 173 rubricerat ”Engångsbidrag till Färgelanda
ridklubb”
Rättens målnr 8172-16
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår förvaltningsrätten att avskriva ärendet från vidare
handläggning. Kommunstyrelsen har 2016-09-07 § 183 beslutat att återta
beslutet att delegera till kommunstyrelsens ledningsutskott att fatta beslut om
engångsbidrag till Färgelanda ridklubb. Det överklagade beslutet är därmed en
nullitet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-06-29 § 173 beslutat att ”delegera till
kommunstyrelsens ledningsutskott att fatta beslut om engångsbidrag till
Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuellt köp av fastighet lämplig för
klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn tas till aktuellt
marknadsvärde.
Kommunstyrelsens beslutar tillika att vid ledningsutskottets handläggning av
ärendet om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb ska
kommunstyrelseledamöterna Linda Jansson (M) och Patrik Rydström (SD) ha
närvaro- och yttranderätt.”
Beslutet har överklagats och förvaltningsrätten har begärt kommunens yttrande
över besvären.
Kommunstyrelsebeslutet i juni 2016 att överlämna beslutsfattandet till
ledningsutskottet ska ses mot bakgrund av att semesterperioden har stått för
dörren och att det har funnits indikationer om att Ridklubben skulle kunna
komma att efterfråga ett snabbt ställningstagande under kommunstyrelsens
sommaruppehåll. Att beslutanderätten i ett ärende har delegerats innebär inte en
skyldighet för delegaten att fatta beslut. Delegaten har att avgöra om utslaget
är av principiell beskaffenhet (får inte avgöras genom ett delegationsbeslut)
eller att det finns någon annan omständighet som hindrar (t ex jäv).
Ledningsutskottet har inte fattat något beslut med stöd av delegationen. Vid
kommunstyrelsens senaste sammanträde har frågan om kommunalt
engångsbidrag till Ridklubben återremitterats.

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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I
Avd. 3

Anges vid kontakt med domstolen

Mål nr.
8172-] 6

Aktbilaga 2

Färgelanda kommun
458 80 Färgelanda

SKRIVELSE
2016-07-25

Dok.Id 425504
Postadress
Box53197
400 15 Göteborg

Besöksadress
Sten Sturegatan 14

Helena Vestberg
Telefon 031-732 70 84

Telefon
Telefax
03 I - 732 70 00
031 - 711 78 59
E-post: forvaltningsrattenigoteborg@dom.se
www.forvaltningsrattenigoteborg.domstol.se

Kopia av överklagandet bifogas.

Förvaltningsrättens målnummer ska anges när handlingarna skickas in.

Expeditionstid
måndag - fredag
08:00-16:00

Svar kan med fördel skickas in via e-post till forvaltningsrattenigoteborg.avd3@dom.se

- Ni anmodas även att svara i målet inom ovan angiven tid.

- Kopior av de handlingar som utgjort underlag för det överklagade beslutet.

- Det överklagade beslutet.

- Anslagsbevis. Uppgift om vilken dag anslaget om protokollsjustering sattes upp på
anslagstavlan och vilken dag anslaget togs ned.

Ni anmodas att senast den 15 augusti 2016 inkomma med följande handlingar till
förvaltningsrätten:

Per Krokström m.fl . ./. Färgelanda kommun
angående laglighetsprövning enligt kommunallagen

KS § 173 och 2015/388
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Avd.

5

Akthil.

/

Per Krokström

Linda Jansson

Skälen
Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning. Den ekonomiska aspekten har inte
redovisats. KS har inte beslutat om något belopp för det tänkta engånsbidragets
storlek.
Till kommunstyrelsens kallelse går det inte att utläsa om ärendet är ett
informationsärende eller beslutsärende. Inga handlingar finns med i utskicket se bilaga
2 ärende 4.
Endast muntlig redovisning av kommunstyrelsens ordf och kommunchef finns att
tillgå på mötet. Inga underlag finns se bilaga3.Man redovisar inga belopp som
ledningsutskottet har att förhålla sig till.

Vi vill överklaga beslutet. Vi yrkar på att beslutet laglighetsprövas enligt
kommunallagen.

Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, beslut 2016-06-29 §173 med Dnr 2015/ 388
Se bilaga 1
Rubricerat ärende : Engångsbidrag till Färgelanda ridklubb
Kommunstyrelsen beslutar att delegera till kommunstyrelsens ledningsutskott att fatta
beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra eventuelt köp av
fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid köp ska hänsyn tas till aktuellt
marknadsvärde.

Överklagat avgörande

Saken
Begäran om laglighetsprövning av Kommunstyrelsen beslut avseende delegegation
till Ledningsutskottet att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb i
Färgelanda kommun.

Mobil:
E-post:

Per Krokström
Person m

Mobil:
E-post:

2
i { 12·-{ b

2016 -07- 2

rva/trnngsrätte
n ,· G.o··teb org

Må/nr

Förvaltningsrätten i Västra Götalands Län

Klagande
Linda Jansson
Person nr

Till

Datum2016-07-20

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 75
Dnr 2015-221
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens beslut 2016-0629, § 172 rubricerat ”Fördelning av investeringar i Björnhuset”
Rättens målnr 8142-16
Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det föreligger ingen
grund enligt 10 kap. 8 § kommunallagen för att upphäva det överklagade beslutet.
Kommunstyrelsen yrkar vidare att förvaltningsrätten avvisar klagandenas yrkande i den del
det grundar sig på lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Föreskrifterna i
kommunallagens 10 kap. om laglighetsprövning gäller enligt 10 kap 3 § kommunallagen
inte om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande. I 16
kap. 19 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) finns ett förbud mot
laglighetsprövning enligt kommunallagen på beslut på vilka LOU är tillämplig. Klagandenas
påstående att ”det råder stor osäkerhet i vilken mån investeringen är upphandlad enligt
LOU” ska således helt bortses ifrån i den förevarande prövningen.
Yttrandet i sin helhet är inte klart pga sjukdom. Tobias Bernhardsson (C) anser sig därför
inte kunna ta ställning i ärendet och avvaktar ett komplett förslag.
Ärendebeskrivning

Det överklagade beslutet från kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-29, KS § 172 lyder:
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringar upp till av kommunfullmäktige
beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-09-02, § 110)
Kommunstyrelsen beslutar tillika att förvaltningen ska redovisa upphandlingsarbetet som
har utförts i samband med investeringarna i Björnhuset. Redovisningen ska ha fokus på
investeringsramen på 10 mnkr och redovisas till kommunstyrelsesammanträdet 2016-0907.”
Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

Forts KLU § 75
Klagandena har angett tre skäl/grunder för överklagandet:
1. Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning.
2. Kommunledningen har överskridit sina befogenheter.
3. Det råder stor osäkerhet i vilken mån upphandlingen är upphandlad enligt Lagen om
offentlig upphandling.

Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2016-09-22
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2015-221

Kommunstyrelsen

Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens
beslut 2016-06-29, § 172 rubricerat ”Fördelning av investeringar i Björnhuset”
Rättens målnr 8142-16
Beslutsförslag

Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det
föreligger ingen grund enligt 10 kap. 8 § kommunallagen för att upphäva det
överklagade beslutet.
Kommunstyrelsen yrkar vidare att förvaltningsrätten avvisar klagandenas
yrkande i den del det grundar sig på lagen (2007:1 091) om offentlig
upphandling. Föreskrifterna i kommunallagens 10 kap. om
laglighetsprövning gäller enligt 10 kap 3 § kommunallagen inte om det i lag
eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande. I 16
kap. 19 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) finns ett
förbud mot laglighetsprövning enligt kommunallagen på beslut på vilka
LOU är tillämplig. Klagandenas påstående att ”det råder stor osäkerhet i
vilken mån investeringen är upphandlad enligt LOU” ska således helt
bortses ifrån i den förevarande prövningen.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens beslut har överklagats och förvaltningsrätten begär
kommunstyrelsens yttrande över besvären.
Klagandena har angett tre skäl/grunder för överklagandet:
1. Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning.
2. Kommunledningen har överskridit sina befogenheter.
3. Det råder stor osäkerhet i vilken mån upphandlingen är upphandlad enligt
Lagen om offentlig upphandling.
Förslaget till kommunstyrelsens yttrande är upprättat efter samråd med
juridisk expertis.

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

V:\Dokument\Tjänsteutlåtanden\2015221 tjänsteskrivelse yttrande förvaltningsrätten överklagat beslut
Björnhuset.doc
Sidan 1(1)

Yttrande
2016-09-16
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2015-221

Förvaltningsrättenigoteborg.avd3@dom.se

Mål nr. 8142-16
Kommunstyrelsens yttrande över överklagat beslut i kommunstyrelsen
i Färgelanda kommun, 2016-06-29, § 172, rubricerat ”Fördelning av
investeringar i Björnhuset” samt de kompletteringar till överklagandet
som inkommit i målet den 16 september 2016 (ab 1 och 5) enligt föreläggande den 19 september 2016 (ab 6)
Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det
föreligger ingen grund enligt 10 kap. 8 § kommunallagen för att upphäva det
överklagade beslutet.
Kommunstyrelsen yrkar vidare att förvaltningsrätten avvisar klagandenas
yrkande i den del det grundar sig på lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. Föreskrifterna i kommunallagens 10 kap. om laglighetsprövning
gäller enligt 10 kap 3 § kommunallagen inte om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande. I 16 kap. 19 § lagen
(2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) finns ett förbud mot laglighetsprövning enligt kommunallagen på beslut på vilka LOU är tillämplig.
Klagandenas påstående att ”det råder stor osäkerhet i vilken mån investeringen är upphandlad enligt LOU” ska således helt bortses ifrån i den förevarande prövningen.

Kommunstyrelsen anför i övrigt följande i sak.
Det överklagade beslutet från kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-29,
KS § 172 lyder: ”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringar upp
till av kommunfullmäktige beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-0902, § 110)
Kommunstyrelsen beslutar tillika att förvaltningen ska redovisa upphandlingsarbetet som har utförts i samband med investeringarna i Björnhuset.
Redovisningen ska ha fokus på investeringsramen på 10 mnkr och redovisas
till kommunstyrelsesammanträdet 2016-09-07.”
Klagandena har, såvitt kan förstås, angett två skäl/grunder för överklagandet
som kan bli föremål för laglighetsprövning enligt 10 kap 8 § kommunallagen, nämligen påståenden om att (i) Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning och att (ii) Kommunledningen har överskridit sina befogenheter. Båda påståendena bestrids i sin helhet.

Sidan 1(3)

2016-09-16

Det s k beredningstvånget i kommunallagen gäller enbart för beslut i kommunfullmäktige. Det finns inget krav på kvalitén i ärendeberedningen utan
det är kommunfullmäktige själv som avgör om den ger ett tillräckligt underlag för att fatta beslut.
I kommunstyrelsen finns inte motsvarande beredningskrav. I kommunstyrelsen kan en ledamot väcka ett ärende på sittande sammanträde och kommunstyrelsen fatta beslut omedelbart. Detta förfaringssätt är emellertid
ovanligt. Som regel har ledamöterna tillgång till ett skrivet underlag som
kompletteras av en muntlig föredragning på sammanträdet.
Så har även skett i detta fall. I det överklagade ärendet har beslutsunderlaget
bestått av kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-06-27 (bilaga 5
till överklagandet) kompletterat med en muntlig redogörelse på sammanträdet. Vid den muntliga föredragningen har kommunchefen och ekonomichefen förtydligat innehållet i tjänsteutlåtandet (bil 5 till överklagandet) avseende föreslagna investeringar inom den investeringsram och för de ändamål
som som beslutats om på Kommunfullmäktesammanträde 2015-09-02, §
110 (bilaga 2 till överklagandet),
Kommunstyrelsen har godkänt beslutsunderlaget. Ett yrkande om återremiss
har avslagits.
Vad gäller påståendet om att kommunledningen har överskridit sina befogenheter är det oklart vad klagandena avser med ”kommunledning”. Kommunstyrelsen önskar ändock klargöra följande. Enligt kommunallagen är
kommunfullmäktige kommunens beslutande församling (KL 3 kap 1§) medan kommunstyrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
angelägenheter. (KL 6 kap, 1§) Det åvilar styrelsen särskilt att verkställa
kommunfullmäktiges beslut (KL 6 kap 4§). ”Kommunens anställda är ”biträden” till de förtroendevalda men har inget direkt ansvar gentemot fullmäktige. Detta gäller även personer i chefsställning, t.ex. förvaltningschefer.” (Ur ”Att granska och pröva ansvar i kommuner och landsting” SOU
2004:107 sid 82). Enligt kommunallagen utgör alltså kommunstyrelsen
kommunens ledning. De anställda är biträden och kan således inte utgöra ett
”organ” i kommunalrättslig mening.
Kommunfullmäktige har 2015-09-02, § 110 beslutat att anslå högst 10 mnkr
för investering i fastigheten, för de åtgärder som krävs för att möjliggöra
uthyrning av lediga lokaler i fastigheten. Kommunstyrelsen har genom sina
beslut 2015-09-30 § 107 och 2015-10-28, § 253 påbörjat verkställigheten av
kommunfullmäktiges beslut genom att godkänna att totalt 4 mnkr av ramen
om 10 mnkr som kommunfullmäktige anslagit för ändamålet (etapp 1 och 3
i projektplanen) Projektplanen har utgjort beslutsunderlag när kommunfullmäktige har anslagit totalramen för investeringen och när kommunstyrelsen fattat sina beslut om igångsättning av etapperna.

I maj 2016 har förvaltningsledningen genom ekonomikontoret uppmärksammat att enligt kommunens redovisning närmar sig investeringskostnaderna de 4 mkr som kommunstyrelsen godkänt. Förvaltningschefen (kommunchefen) har vid den tidpunkten informerat Kommunstyrelsens presiV:\Dokument\Tjänsteutlåtanden\2015221 slutdok yttrande till förvaltningsrätten.docx
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2016-09-16

dium om detsamma, varvid därefter kommunstyrelsens ordförande kallat till
extra sammanträde med kommunstyrelsen (den 29 juni 2016) för att möjliggöra nödvändiga investeringar i fastigheten överstigande de 4 mnkr som
kommunstyrelsen fattat beslut om inom ramen för sin verkställighet. Av
beslutsunderlaget framgår att investeringarna helt och hållet syftar till att
möjliggöra uthyrning av lokalerna i den aktuella fastigheten (”Björnhuset”).
Det beslut som kommunstyrelsen fattade 2016-09-29 är fattat helt i enlighet
med kommunallagens bestämmelser och innefattar ingalunda något befogenhetsöverskridande.
Klagandens påstående om att investeringar redan är genomförda i strid med
tidigare tagna beslut är , såsom framkommer av det ovanstående, helt felaktigt. På beslutsdagen visar redovisningen att 3,9 mnkr tagits i anspråk
I övrigt ska enbart noteras att klagandena anger att kommunen tagit på sig
investeringskostnader som till 100% ska bekostas av hyresgästerna. Kommunstyrelsen delar uppfattningen att investeringar/anpassningar gjorda för
en hyresgäst ska bekostas i sin helhet av denne antingen direkt eller via hyror. Som ägare till en kommersiell fastighet har kommunen att iaktta gängse
regler på hyresmarknaden för sådana fastigheter och uppträda som en god
hyresvärd.
Kompletteringar till överklagandet
Den dokumentation som klagandena inkommit med den 16 september (bil
1-5) saknar relevans vid en laglighetsprövning enligt kommunallagen och
skall därför bortses ifrån.

Sammanfattningsvis och som framkommer av det ovanstående har det
överklagade beslutet tillkommit i laga ordning och det organ som fattat
beslutet har inte överskridit sina befogenheter. De beslut som är fattade
ligger helt i linje med kommunfullmäktiges beslut och kommunstyrelsens ansvar för verkställigheten.

Ulla Börjesson
Kommunstyrelsens ordf
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Datum

2016-07-20

Till

Förvaltningsrätten i Göteborg,
Box 53197
400 15 Göteborg

Klagande
Linda Jansson
Person nr

Förvaltningsrätten i Göteborg

Målnr

Mobil:
E-post:

2016 -07- 2 2
f J._ - J b

Avd. 3

8 1i

Aktbil.

/

Per Krokström
Person nr
Mobil:
E-post:
Peter Johansson
Person nr
Mobil:
E-post:

Saken
Begäran om laglighetsprövning av Kommunstyrelsens beslut avseende ombyggnad av
industrifastighet i Färgelanda kommun.
Överklagat avgörande
Kommunstyrelsen i Färgelanda kommun, beslut 20 I 6-06-29 § 172 med Dnr 2015/221.
Se bilaga 6 och 7.
Rubricerat ärende : "Fördelning av investeringar i Björnhuset".
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringar upp till av kommunfullmäktige
beslutade investeringsram på 10 mnkr. (KF 2015-09-02, § 110)
Vi vill överklaga beslutet. Vi yrkar på att beslutet laglighetsprövas enligt
kommunallagen.
Skälen
Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning, kommunledningen har överskridit sina
befogenheter och det råder stor osäkerhet i vilken mån investeringen är upphandlad enligt
Lagen om offentlig upphandling LOU.
Endast en kortfattad handling (Dnr 2015/221) fanns tillgänglig som underlag vid
kommunstyrelsens möte. Inget underlag redovisade uppföijningen av tidigare beslut med
undantag av en hänvisning till Kommunfullmäktiges beslut 2015-09-02.

Färgelanda kommun äger industrifastigheten Gatersbyn 1: 120 som ligger i Färgelanda
samhälle. Färgelanda kommun har tidigare investerat c. 100 mnkr för att bygga om
fastigheten till en livsmedelslokal. En stor hyresgäst flyttade ur lokalen 2015 och Färgelanda
kommun fick 2000 m2 outhyrda lokaler. För att dela av lokalen till två möjliga hyresgäster
samt viss renovering beslutade Kommunfullmäktige att anslå I O mnkr. Se bilaga 1 och 2.
En projektplan arbetades fram där investeringen delades in i olika etapper. Se bilaga 8.
Kommunstyrelsen beslutade därefter om etapp 3 beräknad till 2,5 mnkr (se bilaga 3)
respektive etapp 1 i projektplanen beräknad till 1,5 mnkr (se bilaga 4). Besluten avsedde
igångsättningsbeslut för arbeten i fastigheten Gatersbyn 1: 120 även kallad Björnhuset.
Kommunstyrelsen fick vid mötet 2016-06-29 ingen information om uppföljning av tidigare
fattade beslut eller annan information för att tydligt kunde ta del av ärendegången ..
När vi förväntade oss en redovisning om utfallet för etapp 1 och 3 på sammanlagt 4 mnkr
redovisade kommunchefen investeringar på 9,1 mnkr. Vilket var 5, l mnkr mer än vad
kommunstyrelsen har beslutat om. Vid kommunstyrelsen möte hänvisade kommunchefen till
ett material som låg på hans skrivbord. Det var möjligt att ta del av det i efterhand. Det ville vi
och det är en redovisning av kommunchefen daterad 2016-06-27. Se bilaga 5.
KS 2016-06-29. Beslutsförslaget säger att KS skall godkänna att genomföra resterande
investeringar. Investeringar är dock redan genomförda i strid mot tidigare tagna beslut.
I bilaga 5 samt i tjänsteutlåtandet bilaga 6 Dnr 2015/221 framkommer det att Färgelanda
kommun har tagit på sig kostnader som man hänvisar till innefattar investeringar hos enski Id
näringsidkare. Det här är något som kommunstyrelsen inte har fattat beslut om. Flera av
posterna i bilaga 5 hör inte till industrilokalen och skall inte finnas med och bekostas av
Färgelanda kommun. Det är investeringar som skall bekostas av hyresgästerna till I 00 %.
I ärendebeskrivningen till § 172 på KS 2016-06-29 i bilaga 6 finns information om att
förhandlingar pågår med hyresgäst att de skall stå för investeringar om 1,969 mnkr vilket
styrker att kommunen köpt in utrustning tillhörande enskild näringsidkare.
Upphandling av ovan beskrivna utrustning till enskild näringsidkare har inte skett.
Kommunen har agerat långivare utan att säkerställa att man haft möjlighet till återbetalning.
Ärendebeskrivningen säger att kommunens investeringar fram till beslutsdatum kommer att
bli 6 075 tkr och att kommunen kommer att använda 3 925 tkr till byte av takluckor och
asfaltering. Detta menar vi är vilseledande information.

,-,
Linda Jansson

Per Krokström

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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KLU § 79
Dnr 2016-681
Bidrag till Färgelanda IF för anläggande av multiarena med konstgräsplan – ansökan
om ytterligare bidrag
Förutsättningarna för kommunalt bidrag till Valbo Sportunion för anläggande av en
konstgräsplan har ändrats.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till beslut om extra bidrag
med 1 mnkr utöver tidigare beviljade 3,0 mnkr.
Yrkanden:
Kenneth Carlsson (L) yrkar att kommunen ska bidra med 1,4 mnkr ytterligare.
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson yrkar att kommunen ska bidra med ytterligare
1 mnkr. (båda meddelar att ärendet inte har behandlats i resp. partigrupp och att yrkandena
därför kan komma att ändras vid kommunstyrelsebehandlingen)
Kenneth Carlsson (L) antecknar följande till protokollet.
”Undertecknad yrkar på att bidraget från Färgelanda kommun skall uppgå till 1,4 Mkr.
Denna fråga har diskuterats under många år och har under resans gång förädlats från att
vara en konstgräsplan till en s.k. multiarena. En friidrottsdel har tillkommit vilket kommer
att bli den enda arena av denna art för individuell idrott i kommunen och närområdet.
Projektet i sin helhet gör att arenan blir tillräckligt komplett vilket medger en ändå större
möjlighet till integration.
När möjlighet finns att bygga så energieffektivt som möjligt så är det till gagn för miljön.
Valet av material i detta arbete innebär ur ett miljöperspektiv en högre kostnad.
I planeringen ingår en längsgående uppsamlingsanordning av ytvatten till en kostnad om
200.000 kr. Alternativet är brunnar i hörnen vilket har klara nackdelar då vattnet rinner
lång väg och det därmed blir en större vattenmängd som drar med sig mera granulat från
planen.
Undertecknad anser att om arenan i initialskedet kan bli helt färdig är mycket vunnet.
Effektivt att ta till vara samordningsvinster då verksamheten ändå pågår och
entreprenörerna är på plats.
Kenneth Carlsson (L)”

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Forts KLU § 79
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014 beslutat att bevilja Valbo Sportunion (ett antal
fotbollsföreningar) bidrag med sammanlagt 3 mnkr. Bidraget har inte betalats ut och idag
har projektet övertagits av Färgelanda IF som avser att bygga en multisportarena på Högalid
(konstgräsplan för bollspel och en friidrottsdel för löpning, hopp o kastgrenar. Ett utegym
ingår också i planerna)
Enligt föreningens ansökan om ytterligare kommunalt bidrag beräknas kostnaden för
multiarenan till 12 260 000 mnkr varav 10 330 000 är finansierade genom bidraget från
kommunen, bidrag från allmänna arvsfonden, Dalslands Sparbank, Svenska
Fotbollsförbundet, Dalslands Fotbollsförbund, Riksidrottsförbundet /VSIF, IAC, ICA och
Germund o Martin Bygg. 1 930 000 kronor saknas för att nå kostnadstäckning. Föreningen
ansöker om kommunalt bidrag med ytterligare 1 900 000 kronor för att få full finansiering.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har diskuterat ärendet vid sitt sammanträde idag.
Ledningsutskottet är överens om att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ytterligare
bidrag. Uppfattningen om bidragets storlek varierar emellertid mellan ledamöterna.

Skickas till:
Kommunchefen
Kommunstyrelsen
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Tjänsteutlåtande
2016-09-09
Kommunledningskontoret
Staben
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2016-681

Kommunstyrelsen

Bidrag till Färgelanda IF för anläggande av multiarena med
konstgräsplan – ansökan om ytterligare bidrag
Förutsättningarna för kommunalt bidrag till Valbo Sportunion för
anläggande av en konstgräsplan har ändrats.
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att det tidigare beviljade kommunala bidraget
till Valbo Sportunion
(Kommunfullmäktiges beslut 2014-02-12, § 16) på 3 mnkr för anläggande
av en konstgräsplan överförs till Färgelanda IF för anläggande av en
multiarena på Högalid i huvudsaklig överensstämmelse med föreningens
beskrivning i ansökan om ytterligare kommunalt bidrag. (konstgräsplan och
friidrottsdel m m)
Den tidigare beslutade finansieringen av bidraget kvarstår.
(1,5 mnkr är uppbokade i redovisningen för 2015 och 1,5 mnkr finns i
kommunstyrelsens budget 2016)
Kommunfullmäktigebeslutet 2014-02-12, § 16 med Valbo sportunion som
bidragsmottagare upphör därmed att gälla.
Kommunfullmäktige beslutar därutöver att bevilja Färgelanda IF bidrag
med ytterligare 1 mnkr med motiveringen att anläggningen nu inte bara
avser en konstgräsplan utan en multisportarena som breddar utbudet och
möjligheterna för kommunens invånare att utöva olika sporter.
Det extra bidraget till Färgelanda IF finansieras över resultatet 2016. Om det
vid bokslutstillfället finns pengar över av det extra statsbidraget 2016 ska
dessa pengar användas i första hand.
Kommunstyrelsen har att träffa avtal med Färgelanda IF som närmare
reglerar villkoren för att bidraget (t ex om skötsel och underhåll,
tillgänglighet för andra föreningar, allmänheten och skolan.)
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014 beslutat att bevilja Valbo Sportunion (ett
antal fotbollsföreningar) bidrag med sammanlagt 3 mnkr. Bidraget har inte
betalats ut och idag har projektet övertagits av Färgelanda IF som avser att
bygga en multisportarena på Högalid (konstgräsplan för bollspel och en
friidrottsdel för löpning, hopp o kastgrenar. Ett utegym ingår också i
planerna)
Sidan 1(2)
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Enligt föreningens ansökan om ytterligare kommunalt bidrag beräknas
kostnaden för multiarenan till 12 260 000 mnkr varav 10 330 000 är
finansierade genom bidraget från kommunen, bidrag från allmänna
arvsfonden, Dalslands Sparbank, Svenska Fotbollsförbundet, Dalslands
Fotbollsförbund Riksidrottsförbundet /VSIF, IAC, ICA och Germund o
Martin Bygg. 1 930 000 kronor saknas för att nå kostnadstäckning.
Föreningen ansöker om kommunalt bidrag med ytterligare 1 900 000 kronor
för att få full finansiering.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har diskuterat ärendet vid sitt
sammanträde idag.
Ledningsutskottet är överens om att föreslå kommunfullmäktige att bevilja
ytterligare bidrag. Uppfattningen om bidragets storlek varierar emellertid
mellan ledamöterna.

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Sidan 2(2)

Multiarena vid Högalid

Färgelanda IF ligger i startblocken för att åstadkomma en multiarena på Högalid. Arenan
kommer att bestå av konstgräsplan för bollspel och en friidrottsdel för löpning, hopp o
kastgrenar. Löparbanorna kommer att ha beläggning av allvädersmaterial.
Färgelanda IF bygger arenan och då den står klar kommer konstgräsplanen att
överlämnas för drift och nyttjandeplanering till Valbo Sportunion. Friidrottsdelarna
kommer att ligga kvar i Färgelanda IF:s regi.
Under resans gång, som för övrig varit ganska lång, så har förutsättningarna ändrats i
flera avseenden:
Anläggningen har gått från att vara enbart konstgräsplan till en multiarena.
-Friidrottsdelen har tillkommit samt ett utegym finns med i planeringen.
Kostnadsläget är idag ett helt annat för markarbetena än de var i augusti 2013 då underlag
för befintliga bidragsansökningar togs fram..
-Nästan en fördubbling.
Belysningen är av en ny beskaffenhet som flerdubblar ”brinntiden”.
-Den behöver inte bytas efter fem år och mattas inte av under funktionstiden.
Föreningen hade räknat med en avsättning av krossmaterial.
-Efterfrågan finns inte i dagsläget.
Ovanstående beskrivning har gjort att vi legat i intensiva förhandlingar och kunnat
reducera markarbetskostnaden en hel del. Vi har vaskat ur det vi tror vara möjligt i
finansieringshjälp från ”marknaden”. Av vikt i sammanhanget är att observera de c:a 7
miljoner kr som tillförs kommunen ”utifrån” i detta projekt.
Trots alla fina tillskott så kvarstår det en brist i finansieringen av anläggningen.
Färgelanda IF hemställer om hjälp från kommunen med återstoden om 1.900.000 kr av
finansieringen för att kunna åstadkomma denna så angelägna anläggning, som kommer
kommuninnevånarna till del.
Kostnad

Finansiering
Arvsfonden
Färgelanda Kommun
Dalslands Sparbank
Svenska Fotbollförbundet
Dalslands Fotbollförbund
Riksidrottsförbundet / VSIF
IAC
ICA
Germund o Martin Bygg
SUMMA

5 609 000
3 000 000
500 000
311 000
10 000
700 000
50 000
100 000
50 000
10 330 000

BYGGNATION
REVISION o BYGGADM.
ANSLUTNINGAR
BELYSNING tillkom. kostnad
SUMMA

-11 500 000
-210 000
-250 000
-300 000
-12 260 000

SKILLNAD

-1 930 000

Färgelanda den 6/9 -16
Hans-Jacob Svensson, ordf. Färgelanda IF
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KLU § 80
Dnr 2016-478
Ledningsutskottets i Färgelanda synpunkter på Fyrbodals kommunalförbunds budget
2017 och genomlysning
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att instämma i ledningsutskottets synpunkter nedan
- En nedläggning av förbundet är inget alternativ. Västra Götalandsregionen ser förbundet,
inte de enskilda kommunerna, som samarbetspartner i regionutvecklingsfrågorna.
- En del av de verksamheter som har förbundet som huvudman kan inte kommunen klara på
egen hand – t ex socialjouren.
- Den gemensamma organisationen för antagning till gymnasieskolan har inneburit en
förbättring både för kommunens egen planering och för elevernas överblick över utbudet av
utbildning i regionen.
- Kommunen anser att förbundet ska ha en budget i balans och är av den anledningen beredd
att tillstyrka en höjning av medlemsavgiften på i storleksordningen 7-9 kr per invånare.
- Kommunen är också beredd att medverka till att medlemsavgiften indexregleras (årlig
förändring) för att följa allmänna kostnadsförändringar med särskilt fokus på
löneutvecklingen.
- Kommunen anser att direktionen behöver utveckla systemen för styrning och ledning av
verksamheterna för att mer tydligt visa önskat resultat. Kommunen välkomnar också en
större tydlighet och renodling av förbundets verksamhet.
- Kommunen är för närvarande inte beredd att ta ställning i frågan om förbundet politiska
organisation (beredningarna och deras uppdrag)
- Förvaltningen är mycket positiv till de nätverk som finns under förbundets ”hatt”, både de
som hålls samman genom förbundets försorg och de som drivs av deltagarna själva.
Nätverken ger både stöd i verksamhetsutvecklingen och ett rent kollegialt utbyte. Många
befattningshavare är ensamma i sin profession på hemmaplan och nätverken fyller därför en
stor funktion.
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Forts KLU 80
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har begärt kommunens synpunkter på förslag till
budget/genomlysning av förbundets verksamheter. Kommunstyrelsen har 2016-09-07, § 188
beslutat att ge ledningsutskottet delegation att lämna synpunkter. Synpunkter har lämnats.
Kommunstyrelsen har tillfälle att komplettera med ytterligare ståndpunkter.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

UPPDRAG

GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
Direktionen har gett förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en
genomlysning/kartläggning av Fyrbodals kommunalförbund.

Uppdraget ska vara genomfört till direktionsmötet 1 september 2016.

MÅLET

GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
• Öka tydligheten om de uppdrag som idag ligger hos
kommunalförbundet
• Kommunicera kommunalförbundets uppdrag, roll och organisation för
eventuella prioriteringar och för att kunna motivera en eventuell höjning
av medlemsavgiften.
• Ta fram alternativa scenarier kring nivån på framtida medlemsavgift
och konsekvenser av de olika alternativen.

ARBETSGRUPP GENOMLYSNING
Anneli Snobl, förbundsdirektör
Yvonne Wernebjer, administrativ chef
Åsa Johansson, kommunikationsansvarig
Karin Jansson och Yvonne Samuelsson, Beredningen Utbildning
Lis Palm, Beredningen Välfärd
Anna Lärk Ståhlberg, Beredningen Samhällsutveckling

DISPOSITION
•VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?
•UTMANINGAR I DELREGIONEN FYRBODAL
•SAMMANHANGET
•ORGANISATION
•VERKSAMHETEN
•NÄTVERK OCH STYRGRUPPER = KÄRNAN
•ADMINISTRATION OCH EKONOMI
•BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER
•BENCHMARKING
•FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

HISTORIK FYRBODAL – VÄSTRA GÖTALAND
GENOMLYSNING AV FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND
1999: Regionen bildas. Regionen beslutade att istället för att kommunicera
direkt med 49 kommuner, så ska detta ske genom fyra kommunalförbund
samt Västkom.
2005: Fyrbodals kommunalförbund bildas.
Uppgifter för kommunalförbunden:
• ha ett tillväxtprogram samt gemensamma överenskommelser och riktlinjer
inom t ex sjukvård (HSA) och kollektivtrafik.
• hantera gemensam tolkning och utbildningar rörande nationella riktlinjer
som berör båda huvudmännen.

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

KOMMUNERNA FÅR
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gemensamt regionalt tillväxt- och utvecklingsarbete.
Gemensam plattform för omvärldsorientering, debatt och
förmedling av framtidsbilder.
Aktiv bevakning av kommunala intressen genom uppvaktningar,
remissyttrande mm.
Drift av gemensamma utvecklingsprojekt för medlemskommunerna.
Förutsättningar för att nyttja EUs resurser till projekt.
Kunskapsnätverk, spridning av idéer och stimulans till
erfarenhetsutbyte.
Service/sambruk på områden där enskilda kommuners
resurser är otillräckliga.
Samordning och stöd med kompetenshöjande insatser.
Kompetenshöjning för den kommunal personal som tillfälligt
rekryteras till förbundet.

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

DETTA STYR VÅR VERKSAMHET

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

VI HAR OCKSÅ STÄLLT OSS BAKOM MÅLEN I
DE HÄR REGIONALA ÖVERENSKOMMELSERNA

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

FÖRBUNDETS UPPDRAG OCH MÅL
UR FÖRBUNDSORDNINGEN

Uppgifter - tillvarata medlemskommunernas intressen
- främja deras samverkan
Syfte

- stärka Fyrbodal
- samverka för utveckling och effektivt
resursutnyttjande.

Mål

- stödja och utveckla det kommunala självstyret.

Områden där kommunalförbundet särskilt ska verka:
•
•
•

•

Tillväxt- och utvecklingsfrågor.
Verksamhetsstöd och intressebevakning.
Projekt som har till syfte att främja samordning och/eller
samverkan inom områdena tillväxt och utveckling samt
verksamhetsstöd
Ägaransvar för gemensamt ägda bolag och verksamheter.

• Kommunernas part i
samverkan och
dialog med Västra
Götalandsregionen.

VARFÖR FYRBODALS KOMMUNALFÖRBUND?

DELÄGARSKAP
•Gryning Vård AB 17 %
•Mediapoolen AB 16,7 %
•Innovatum AB

1,3 %

UTMANINGAR I DELREGIONEN FYRBODAL

UTMANINGAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UTBILDNING

Utbildningsnivå lägre än riksgenomsnittet. Fyrbodalregionen har lägst andel
högskolestuderande 20-24 år. Sned utbildningsbalans. Stora skolavhopp.
GEOGRAFIN
Negativ befolkningsutveckling.
Norra delen av Fyrbodal riskerar att inte integreras med Fyrbodals lokala
arbetsmarknad.
ARBETSFyrbodal saknar Skaraborgs täta tätortsstruktur med korta avstånd.
MARKNADEN
Stora avstånd – rumsliga sammanhållningen en av de stora utmaningarna.
Heterogen region glesbygd/tätort – kommunerna har olika behov.
Näringsliv – sämsta företagsklimatet i regionen enligt Svenskt Näringslivs
Företagsbarometer. Sjunkande omsättning i företag.
BEFOLKNINGSSTRUKTUR
Färre procentuellt som kommer i jobb.
Brist på bostäder.
Olika kulturer, Dalsland, Fyrstad och Bohuslän.
Begränsade kommunala resurser och kompetens i de mindre kommunerna
INFRAInfrastruktur – järnväg och avsaknad av kapillärvägar, slussar.
STRUKTUR
Den åldrande befolkningens sammansatta vårdbehov kräver en god vårdsamverkan
med alla sjukvårdaktörer.
Högst flyktingmottagande av alla delregioner i förhållande till befolkningsmängd.
SKILLNADER
MELLAN
KOMMUNER

SAMMANHANGET

SAMMANHANGET
EU
Staten
Västra Götalandsregionen

Fyrbodals kommunalförbund
och medlemskommunerna

SAMMANHANGET

FYRBODAL + VÄSTRA GÖTALAND (VGK+VGR)
Beredningen
Välfärd

Beredningen
Utbildning

SRO

VästKoms
kansli,
Socialhandlägg
arnätverk
VästKoms styrelse

Västgruppen och gemensamma
grupperingar för infrastruktur,
kollektivtrafik, miljö, näringsliv,
kultur
mm
BHU

Västgruppen och
gemensamma
gruppering
för kompetensförsörjning
BHU

Vårdsamverkan
Fyrbodal

Socialchefer och
socialhandläggare
Beredningen Välfärd

Gemensamma grupperingar för
infrastruktur, kollektivtrafik,
kompetensförsörjning, näringsliv,
kultur mm
Fyrbodals direktion

Gemensam gruppering
Kompetensförsörjning –
brett sammansatt
delregionalt
kompetensråd
Beredningen Utbildning

Närsjukvårdsgrupp

Socialtjänst &
Kommunal sjukvård

Kommunernas egna
tjänstemän

Kommunernas egna
tjänstemän & lokala
kompetensråd

Direktkontakt lokal
politik o HSN

Socialnämnd
eller motsvarande

KF och KS

KF , KS, utbildningsnämnd eller motsv.

Ledning i
Regional samverkan i länet
(LiSA)
nivå

Delregional
Vårdsamverkans
nivå
politiska samråd

Lokal
nivå

Beredningen
Samhällsutveckling

Tjänstemannanivå

=

svart text

Politikernivå

=

vit text

SAMMANHANGET

VEM GER OSS UPPDRAG?
Initiativrätt

POLITIKER
LÄNSSTYRELSE

Ur Bakgrund och förslag

NÄTVERK
TJÄNSTEMÄN

STAT
VGR

KOMMUNER

Ärenden i förbundet får väckas av:
- Ledamot och ersättare i
förbundsdirektionen
- Förbundsmedlem genom
kommunfullmäktige eller
kommunstyrelse.
- Organ under förbundsdirektionen om
direktionen själv föreskrivit sådan
rätt.

BENCHMARKING

BENCHMARKING 2016

BERÄKNAT UTIFRÅN BUDGET
Medlemsintäkter

7 400 000

10 200 000

10 391 768

43 600 000

18 500 000

20 500 000

18 500 000

2 000 000

28

40,25

41

74,11

Antal anställda
bas/total

7,55/44

11,8/20

10,5/20

123/160

Antal invånare

266 000

253 000

223 000

982 000

Tillväxtmedel
Medlemsavgift/inv.

ORGANISATION

POLITISK ORGANISATION
Valberedning

Direktion

AU

Beredningen
Välfärd

Beredningen
Utbildning

Beredningen
Samhällsutveckling

Styrgrupp
integration

Styrgrupp
Affärsdriven
miljöutveckling

7 ledamöter

7 ledamöter

7 ledamöter

3 ledamöter

3 ledamöter

ORGANISATION

INTERN ORGANISATION
Direktion

AU

Förbundsdirektör

En chef för ekonomi och administration.

44 anställda varav 6
tjänsteköp

TRE BEREDNINGAR

VERKSAMHETSDELAR - VÄLFÄRD

VÄLFÄRD
12 personer och 10,4 årsarbeten (därav 3 tjänsteköp)
En tjänst, beredningsansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK
Drivs på uppdrag av
socialcheferna.
- Medicinskt ansvariga
sköterskor
- Socialpsykiatrichefer
- Funktionhinderchefer
- IFO-chefer
- Rehabchefer
- Biståndschefer
- Vård och omsorgschefer
- Utredare
- Anhörigstödjare
- Samt flera
ämnesspecifika
kunskapsnätverk

FoU-SOCIALTJÄNST
Tre FouRum med
socialchefernas
medarbetare i:
Individ och familjeomsorg
(IFO)
Funktionshinder/socialpsyk
iatri
Vård och omsorg
Uppdragen baseras alltid
på kommunernas behov.
Forskning och
utvecklingsprojekt.
Statliga satsningar
kanaliseras genom FoU
och beredningen.

HÄLSOKÄLLAN

Genom avtal med 13
kommuner och Norra
hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Hälsokällan har till
uppgift att främja barn
och ungas hälsa genom
att utbilda och stödja
”viktiga vuxna”.
Pedagogisk verksamhet
riktad till skola och
socialtjänst med riktade
utbildningar utifrån
behov.

VÅRDSAMVERKAN
Gemensam arena för
Fyrbodals kommuner samt
Lilla Edet, vårdcentralerna
och NU-sjukvården på
politisk- och
tjänstemannanivå.
Prioriterade områden är
äldre, barn och unga,
missbruk och psykiatri.
Direktionen utser
representanter till den
politiska strukturen.

VFU
Samordning
verksamhetsförlagd
utbildning (VFU)
sjuksköterskeprogrammet.

På uppdrag av
socialcheferna är en
person deltidsanställd att
vara kommunernas
samordnande person i
kontakt med HV och
andra högskolor.

VERKSAMHETSDELAR - VÄLFÄRD

VÄLFÄRD
•Berör socialtjänst, kommunal sjukvård och folkhälsa.
•Effektiviserar och utvecklar socialtjänsten.
•Leder samverkan för gemensamma målgrupper i länet med
Västra Götalandsregionen.
•Uppdragen utgår från kommunernas behov, gemensamma avtal
samt regeringens satsningar på en mer kunskaps/evidensbaserad socialtjänst.
•Arbetet utförs genom omvärldsbevakning, projekt, nätverk,
utvecklingsarbete och metodstöd.
•Ger kommunerna stöd i regionalt och delregionalt utrednings- och
förhandlingsarbete.
•Företräder kommunerna tillsammans med fem
kommunrepresentanter i Vårdsamverkan Fyrbodal.

VERKSAMHETSDELAR - VÄLFÄRD

FINANSIERING VÄLFÄRD 2016-2018
Total finansiering
Välfärd 17 948 tkr

Särskild finansiering
från
medlemskommuner;
7 608 tkr

Deltagaravgifter kursverksamhet;
1 350 tkr

Medlemsavgifter;
1 850 tkr = 11 %

VG-regionen till
projekt;
4 200 tkr

Statliga medel till
projekt (Lst, SKL);
2 940 tkr

VERKSAMHETSDELAR - UTBILDNING

UTBILDNING

12 personer och 10,4 årsarbeten (därav 3 tjänsteköp)
En tjänst, beredningsansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK
- Förvaltningschefer
- Ordförande BUN
- Vuxenutbildningsansvariga
- Yrkeshögskoleanordnare
- Studie- och
yrkesvägledare
- Utbildningsledare
yrkesutbildning
- Utvecklingsledare
inom skolan
- Lednings- och
styrgrupper i olika
Projekt

KOMPETENSPLATTFORM

ANTAGNING

COLLEGE

Regeringsuppdrag där
syftet i Fyrbodalregionen
är att höja den generellt
låga utbildningsnivån och
att förse arbetslivet med
rätt kompetens.

Antagningskansli för
Fyrbodals gymnasieskola.
Operativ verksamhet som
kommunalförbundet fått i
uppdrag av kommunerna
att driva.

I Teknik- resp Vård- och
omsorgscollege
kvalitetssäkras
utbildningarna genom
certifiering.
Utreda College inom de
gröna näringarna.

Arbetet/förankringen sker
genom ett brett
sammansatt delregionalt
kompetensråd och lokala
kompetensråd ute i
kommunerna.

Samverkan med
arbetsmarknaden och
kommunerna.

SAMHÄLLSORIENTERING FÖR
NYANLÄNDA
Fyrbodals
kommunalförbund:
- Samordning/nätverk
- Planering och
kursadministration
- Grundutbildning
kommunikatörer
- Administration och
utbildning
- Administrativt system
(Soda)

Förstudier och projekt
delregionalt och
tillsammans med övriga
kommunalförbund.
VGR har avsatt
tillväxtmedel för att kunna
jobba med regional och
lokal samverkan,
utredningar,
omvärldsbevakning,
projektansökningar och
nätverk.
Arbetet är kopplat till
målen i VG 2020 och
Genomförandeplanen.
.

Vänersborg, Trollhättan
och Uddevalla:
Är utförarkommuner,
anställer samhällskommunikatörer och
genomför kurser i SO för
nyanlända.

VERKSAMHETSDELAR - UTBILDNING

UTBILDNING
•Genom samverkan och samplanering inom hela utbildningsområdet:
 höja utbildningsnivån i regionen
 matcha utbildningar utifrån arbetsmarknadens behov
 främja näringslivets konkurrenskraft och det livslånga lärandet
•Länk mellan kommunerna i Fyrbodal, till regional och nationell nivå
•Utgår från kommunernas och arbetsmarknadens behov, gemensamma avtal
och avsiktsförklaringar samt regionala satsningar.
•Sker genom nätverk och mötesplatser, samordning av gemensamma insatser,
förstudier, projekt och omvärldsbevakning.
•Biträder kommunerna i regionalt och delregionalt utrednings- och
förhandlingsarbete.

VERKSAMHETSDELAR - UTBILDNING

FINANSIERING UTBILDNING 2016-2018
Total finansiering
Utbildning 23 915 tkr

Medlemsavgifter; 2 225 tkr
= 10 %

Tillväxtmedel regionen;
4 325 tkr

Särskild finansiering
från
medlemskommuner;
10 190 tkr

Tillväxtmedel från
kommunerna; 4 325 tkr
EU-bidrag till projekt;
2 750 tkr

VG-regionen till
projekt;
100 tkr

VERKSAMHETSDELAR - VÄLFÄRD

SAMHÄLLSUTVECKLING
Fakta: 11 personer, 10,6 årsarbeten
Två tjänster, Beredningsansvarig tillika näringslivsutvecklaren och
infrastrukturansvarig, finansieras av medlemsavgiften.
NÄTVERK

NÄRINGSLIV

INFRASTRUKTUR &

KULTUR

FYSISK PLANERING

- Näringslivschefer
- E-chain =
Arbetsgruppen för alla
som jobbar med
nyföretagarrådgivning
- Arbetsgruppen för
strategisk infrastruktur
- Tjänstemannaberedning
infrastruktur &
kollektivtrafik
- Bibliotekschefer
- Kulturansvariga
- Miljöchefer
- Styrgrupper i olika
projekt och verksamheter

- Driva offensiva insatser
för att etablera nya
arbetsplatser i Västra
Götaland.
- Attrahera
nyetableringar.
- Skapa bättre
företagsklimat.
- Stöd till befintligt
näringsliv, satsningar på
internationella marknader.
- Öka entreprenörskapet
& nyföretagandet.
- Projekt inom integration
& företagande.
- Skapa tillväxt i zonen
Göteborg –Oslo.
- Förstärka tillväxtklustren.

KOLLEKTIVTRAFIK

- En region som syns och
hörs.
- Ge stöd till
förverkligande av idéer
inom kreativa & kulturella
näringar.
- Skapa ökade
möjligheter för barn och
unga att aktivera sig
kulturellt.
- Öka kunskapen om
kulturens roll i
samhällsutvecklingen.
- Identifiera och utveckla
kreativa kraftfält.
- Skapa internationell
lyskraft genom
internationella festivaler.

- Ta fram underlag för en
gemensam strukturbild i
Fyrbodal och hela
regionen.

- Verka för förtätning av
landsbygd och stad
- Bidra till goda
kommunikations- och
transportlösningar
- Välfungerande ITinfrastruktur
- Säkerställa
Vänersjöfartens framtid –
Nya slussar
- Missing Link
- Bohusbanan,
Lysekilsbanan, DVVJ
- Cykeltrafik
- Skogsnäringstrafik

- Ingå i regionens
strategiska grupp för
regional utveckling ur ett
strukturbildsperspektiv.
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SAMHÄLLSUTVECKLING
AFFÄRSDRIVEN
MILJÖUTVECKLING

TILLVÄXTPROJEKT

- Innovatum AB
(inkubator&projektarenan)
- Driver frågan om
- IUC Väst AB
omställningen till ett
(tillverkningsindustrin)
fossilfritt samhälle.
- Biogas & elfordo. (Hela - Svenskt Marintekniskt
Forum (sjöfart, offshore,
gröna vägen & Biogas
fritidsbåtar)
2020)
- Marin energi (Blå ÖP & - Nyföretagarcentrum
(Rådgivning till nya
strömmätning)
företagare)
- Gröna näringar
(Fyrbodal växer på träd.) - Coompanion
(ekonomiska föreningar
- Nya verktyg för
och kooperativ, sociala
gemensam upphandling
företag)
- Drivhuset
(högskolestudenters
entreprenörskap)
- Ung Företagsamhet
(gymnasieelever startar
UF-företag under
utbildningen)
- Miljöbron (studenters exjobb till företag)
- Entreprenörsarenan
(inkubator och rådgivning)
- Connect Väst
(kompetenspanel och
företagsaccelerator)
- Svinesundskommittén
(gränshinder)

ARBETSMARKNAD

VISSA
MILJÖFRÅGOR

- Sysselsättning för
nyanlända inom ramen för - Bidra till regional
integrationsprojektet.
utveckling på ett hållbart
sätt.
- Jobba med
kompetensförsörjnings- Samverka kring inköp.
frågan tillsammans med
- Initiera förstudier för att
utbildningsberedningen
undersöka vilka projekt
genom deltagande i det
som kan driva hållbar
delregionala
utveckling.
kompetensrådet, DKP.

PROJEKT
- Position Väst
- Företagsakuten
- Finansieringsrådgivning
- Ägarskifte Micro
- Företagsklimat Fyrbodal
- Integration och
företagande
- Kulturkollon
- Kreativa Kraftfält
- Offentlig miljö som
konstform
- Attraktiva kommuner
- Hela Gröna Vägen
- Fyrbodal Växer på träd
- Marin energi
- Biogas 2020
- Strukturbild Fyrbodal
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SAMHÄLLSUTVECKLING
Beredningen Samhällsutveckling ansvarar för regional utveckling i vid bemärkelse där
frågor som näringslivsstöd, infrastruktur, kollektivtrafik, fysisk planering,
arbetsmarknadsfrågor, kultur och miljö ingår.
Ansvaret för kompetensförsörjningsarbetet delas mellan Samhällsutvecklingsberedningen och
Utbildningsberedningen där utbildningsberedningen har huvudansvaret.
Arbetet ska leda till att:
• det mångfasetterade Fyrbodal är en plats där människor vill bo och verka,
• nya människor och företag attraheras hit,
• ett rikt kulturliv för både invånare och besökare tillhandahålls,
• goda kommunikationsmöjligheter genom strategisk förtätning,
• ett positivt företags- och innovationsklimat utvecklas där det befintliga näringslivet växer
och nya företag startas,
• klimatmålen uppnås,
• omställningen till ett fossiloberoende samhälle möjliggörs,
• en gemensam strukturbild för Fyrbodal tas fram för att driva effektiv regional utveckling.

VERKSAMHETSDELAR - SAMHÄLLSUTVECKLING

PROCESS FÖR TILLVÄXTMEDEL
Budget för tillväxtmedel (9+9+0,5 MKR) beslutas av direktionen i samband
med att verksamhetsplanen antas.
Beslutsgruppen tar beslut om projekt löpande.
Finns inget öppet ansökningsförfarande för tillväxtmedel och miljömedel.
Del av kulturmedel är sökbara.

VERKSAMHETSDELAR - SAMHÄLLSUTVECKLING

PROCESS TILLVÄXTMEDEL
1.
Regeringens
regleringsbrev för
regionala
tillväxtåtgärder
antas av riksdagen.

5.

Projektidéer kommer
in via kommunerna,
förbundets
beredningar,
nätverk, staten eller
regionen.

2.
Västra
Götalandsregionen
tilldelas medel för
tillväxtinsatser.

6.
Idéerna bedöms
utifrån VG2020 och
Genomförandeplan
Fyrbodal.

3.
Kommunalförbundet
matchar anslaget
genom kommunala
medel utifrån den
regionala
överenskommelsen
med regionen.

7.
Ärendet bereds
antingen i
näringslivschefsgruppen,
kulturchefsgruppen eller
miljöchefsgruppen.

4.
Medel finns avsatta
för tillväxt, kultur och
miljö samt
kompetensförsörjning
samt 500 tkr för
förstudiemedel.

Vid
8.
tillstyrkande av
tjänstemännen
bereds ärendet av
politikerna i
Samhällsutvecklings
beredningen
alternativt fattas ett
delegationsbeslut
av
förbundsdirektören.
Tillstyrker
beredningen går
ärendet vidare till
arbetsutskottet, AU.

PROCESS TILLVÄXTMEDEL FORTS...
PROJEKTSTART
• Projektägaren
meddelas beslut
och får direktiv om
rapportering och
rekvirering.

GENOMFÖRANDE
• Projektägaren
avger rapport
kvartalsvis.
• Fysiska möten med
projektägaren sker
kontinuerligt.

AVSLUT
• Projektägaren
avger slutrapport.
• Eventuell
slutkonferens
anordnas för
spridning av
resultat.
• Beslut tas om steg
efter projekt.

EFTER PROJEKT
• Implementeras som
verksamhet inom
kommun,
kommunalförbunde
t eller privat sektor.
• Utvecklas och drivs
vidare som nytt
projekt.
• Läggs ner.
• Används som
verktyg för
påverkan.
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FINANSIERING SAMHÄLLSUTVECKLING 2016-2018
Total finansiering
Samhällsutveckling
68 011 tkr
Särskild finansiering från
medlemskommuner; 41 tkr

Privat finansiering
till projekt; 900 tkr

Medlemsavgifter;
4 910 tkr = 8 %

EU-bidrag till projekt;
3 600 tkr
Statliga medel till
projekt (Lst, SKL); 2
900 tkr
VG-regionen till
projekt; 7 410 tkr

Tillväxtmedel från
kommunerna;
24 125 tkr

Tillväxtmedel från
regionen;
24 125 tkr

VERKSAMHETSDELAR - INTEGRATIONSPROJEKTET

INTEGRATIONSPROJEKTET
Avslutas mars 2017 med levererad delregional överenskommelse.
Ansökan om fortsättning på projektet (implementering) kommer att lämnas in.

STRATEGISK
SAMORDNING
NÄTVERK

- Strategiskt kommunnätverk
- Deltar i Länsstyrelsens
organisation
med Samråd integration
- Ensamkommande barn
(se beredning välfärd)
- Nätverket för samhällsorientering
(se beredning utbildning)

ETABLERINGSUPPDRAGET

SPRIDA AKTUELL
INFORMATION

- Nyhetsbrev integration med
aktuell statistik, spridning av
goda exempel, samt aktuell
information om nyheter inom
integrationsområdet.

VERKSAMHETSDELAR - INTEGRATIONSPROJEKTET

VARFÖR INTEGRATIONSPROJEKTET?
Fyrbodal har det högsta mottagandet av nyanlända i vår region, i
förhållande till befolkningsmängd.
Stora utmaningar kring boende, arbete, utbildning, sysselsättning och
hälsoinsatser.
Genom en samverkan på en strategisk nivå, skapar vi en långsiktig och
hållbar plattform för fortsatt arbete över kommungränserna.
Genom en skriftlig delregional överenskommelse skapar vi även en
struktur i samverkan med andra myndigheter och aktörer.
Genom nätverk sker erfarenhetsutbyten mellan kommunerna och
samordningsidéer och effektiviseringar av dessa insatser.

VERKSAMHETSDELAR – KOMPETENSFÖRSÖRJNING

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
TILL VÅRA MEDLEMSKOMMUNER
Fakta: 2 personer, 1,8 årsarbeten.
Finansieras via deltagaravgifter.

2015

16 utbildningar
24 utbildningsdagar
629 deltagare

1:a halvåret 2016 16 utbildningar
49 utbildningsdagar
506 deltagare
39 utbildningar är hittills inplanerade under hösten 2016
Exempel på utbildningar: inom ekonomiområdet, yrkeshandledning,
lagstiftning inom socialtjänsten, handläggning och dokumentation,
integrationsfrågor samt metodutbildningar inom övriga områden.

VERKSAMHETSDELAR - SAMHÄLLSUTVECKLING

FINANSIERING KOMPETENSFÖRSÖRJNING 2016-2018

2 760 tkr

Deltagaravgifter

NÄTVERK OCH STYRGRUPPER=KÄRNAN

ANTAL KUNSKAPSNÄTVERK
Fyrbodals kunskapsnätverk

44

Tillfälliga kunskapsnätverk

39

Regionala kunskapsnätverk

26

Nationella kunskapsnätverk

5

Internationella kunskapsnätverk

5

NÄTVERK OCH STYRGRUPPER=KÄRNAN

FYRBODALS NÄTVERK - SOM VI DRIVER
• Arbetsgruppen för strategisk

• Kommuncheferna

• Rehabchefer

infrastruktur

• Kommunikatörer

• Barns behov i centrum (BBIC),
arbetssätt

• Kulturansvariga

• Samhällsorientering för
nyanlända

• Bibliotekschefsnätverk
• Biståndschefer SoL/LSS
• Delregionalt kompetensråd
• Ekonomiskt bistånd
• Ensamkommande barn
• FouRum• -Funktionshinder/socialpsykiatrichefer
-Individ och familjeomsorg chefer

• Socialchefer

• Lokalt kompetensråd (LKP)–

• Socialpedagoger i skolan

kontaktpersoner kommuner
• Medicinskt ansvariga sjuksköterskor
(MAS)

infrastruktur & kollektivtrafik

• Näringslivsutvecklarnätverket
• Nätverk Funktionshinder för införande
av kompetens/titulatur av baspersonal
• Nätverk Socialpsykiatri för införande
av kompetens/titulatur av baspersonal
• Nätverk Vård och omsorg för införande

• Försörjningsstödsnätverket

av kompetens/titulatur av baspersonal

• Förvaltningschefer utbildning

• Nätverket för handläggare som
arbetar med ensamkommande Regional
styrgrupp

• IT-nätverk
• Komet, metod för stöd till
föräldrar

• Teknikcollege
• Tjänstemannaberedningen för

• Miljöchefsnätverk

• -Vård och omsorg chefer

• Integrationsprojektet

• SYV- nätverk

• Personlig assistans chefer
• Regional styrgrupp Teknikcollege
• Regional styrgrupp Vård- och
omsorgscollege

• Utbildningsanordnare
Yrkeshögskola
• Utbildningsledare
Yrkeshögskola
• Utredare inom socialtjänst
• Utvecklingsledare Skolan
• VFU sjuksköterskeutb.
• VFU Socialpsykiatriutb.
• Vuxenutbildningsansvariga
• Vård - och omsorgscollege
• Vägledande samtal/ICDP,
metod

45 st
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NÄTVERK DÄR FÖRBUNDSDIREKTÖREN INGÅR
•Kommunchefer
•BHU och BHU presidie
•Västkom och Västkoms styrelse
•SSVIT (Strategiska styrgruppen för samordnad IT-utv i VG)
•Västgruppen
•LISA (ledningsgrupp i samverkan)
•Länsstyrelsen
•Polis/migrationsverk

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

EKONOMISK ANALYS - INLEDNING
•Förbundet bildades 2005 med verksamhetsövergång
för personal från BOSAM, Fyrstadskansliet och
Dalslands kommunalförbund.
•Personal som finansieras via medlemsavgiften uppgår i
nuläget till 10 personer och 7,55 årsarbeten.
•Totalt har förbundet 44 anställda varav 6 personer är
tjänsteköp från medlemskommunerna.
•Förbundets totala omsättning 2005 - 2015 uppgick till
347 044 138 kr
Varav basverksamhetens omsättning uppgick till 24 %
80 225 814 kr
•Eget kapital 2015-12-31: 3 193 493 kr
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TILLBAKABLICK:

ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT 2005-2016
BASERAD PÅ FÖRÄNDRING AV INVÅNARANTAL SAMT HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT
Invånarantalet i medlemskommunerna har ökat med 4 611 personer under 2005-2016.
Ökning av invånarantal medför en ackumulerad intäkt på 513 303 kr vilket ger en
genomsnittlig extra höjning av medlemsavgiften på 42 775 kr/år.
Beslutad medlemsavgift
2005

25 kr

2010

26 kr

(259 190 kr)

2016

28 kr

(531 844 kr)

Av medlemsavgiften går 2 kr (ca 530 000 kr) årligen till Västkom.
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ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT

BASERAD PÅ FÖRÄNDRING AV INVÅNARANTAL OCH MEDLEMSAVGIFT
SAMT HÖJNING AV MEDLEMSAVGIFT 2005-2016
År

Inv

Inv/år

Inv acc

Kr/år

2005

258 311

0

2006

258 053

2007

-258

-258

-6 450

-6 450

258 802

749

491

18 725

12 275

2008

259 303

501

992

12 525

24 800

2009

259 330

27

1 019

675

25 475

2010

259 190

-140

879

-3 640

21 835

2011

259 712

522

1 401

13 572

35 407

2012

259 802

90

1 491

2 340

37 747

2013

260 206

404

1 895

10 504

48 251

2014

261 931

1 725

3 620

44 850

93 101

2015

262 219

288

3 908

7 488

100 589

2016

265 922

703

4 611

19 684

120 273

531 844

4 611

20 049

120 273

513 303

791 034

Genomsnitt 42 775 kr/år

Kr acc Medlemshöjning

259 190
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EXTRAORDINÄRA INTÄKTER 2005-2015
Har byggt det egna kapitalet
2006

Tillskott från Kommunförbundet Fyrbodal

171 473 kr

2011

Utdelning Mediapoolen Västra Götaland AB

166 130 kr

2012

Utdelning Mediapoolen Västra Götaland AB

166 130 kr

2012

Utdelning Gryning Vård AB

2006-2015

Acc. över/underskott i projekt och verksamheter
(ext.utbild. + valutavinst)

2005-2015

Ränteintäkter 2005-2015

1 142 000 kr
598 732 kr

2 720 486 kr

Förbundet debiterar årligen ut ca 500 000 kr på verksamheter och projekt för del i
lokaler, IT och övriga OH-kostnader.
Förbundet tilldelas årligen 200 000 kr av VG-regionens RTV-medel för administration av
dessa.

ADMINISTRATION OCH EKONOMI

FINANSIERING TOTALA VERKSAMHETEN 2016-2018
Total finansiering
128 250 tkr
Privat finansiering till projekt;
900 tkr

Adm.intäkter från projekt och verksamheter;
Medlemsavgifter;
1 500 tkr
Medlemsavgifter 22 300 tkr = 18%

Särskild finansiering från
medlemskommuner;
17 840 tkr
Deltagaravgifter kursverksamhet;
4 310 tkr
EU-bidrag till projekt;
6 350 tkr
Statliga medel till projekt
(Lst, SKL); 5 840 tkr
VG-regionen till projekt;
11 710 tkr
Tillväxtmedel från kommunerna;
28 450 tkr

Tillväxtmedel från
regionen;
29 050 tkr
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ANSTÄLLD PERSONAL I VERKSAMHETEN
ÅR 2005-2016

Sammanlagt har 113 personer arbetat på
Fyrbodals kommunalförbund under 2005-2016.

40
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35

30

30

29

25
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20
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5

7
6,1

0

16

14

10

2005

11
7,35

2006

19

10
7,2

7,55

2007

2008

Personer i bas

15
10
7,65

2009

12

12

7,3

2010

7,1

2011

Årsarbeten i bas

16
11
7,2

2012

25

17
10
6,75

2013

9
6,85

2014

Projekt och verksamheter

10
7,55

2015

10
7,55

2016
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KOSTNADSUTVECKLING 2006-2015
6 100 000
5 600 000
5 100 000
4 600 000
4 100 000
3 600 000
3 100 000
2 600 000
2 100 000
1 600 000
1 100 000
600 000
100 000

2006
Personal

2007

2008

2009

Administration

2010

2011

2012

2013

2014

Politiska arvoden,möten politiker och tjänstemän

2015
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ANALYS - KOSTNADSUTVECKLING
•Förbundet har visat positiva resultat 2005-2013 delvis p g a:
-Höga ränteintäkter
-Beredningsansvarig Utbildning delvis finansierad via projekt
-Tjänsten Näringslivsansvarig har varit delvis vakant

•Förbundet visar röda siffror 2014-2015 delvis p g a:
-Låga ränteintäkter
-Beredningsansvarig Utbildning finansieras till 100 % av basverksamheten
-Tjänsten Näringslivsansvarig tillsatt till 100 %
2006 uppgick personalkostnader till 68 % av förbundets medlemsavgift.
2015 uppgick personalkostnader till 85 % av förbundets medlemsavgift.
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BERÄKNING:

2016-2018 EGET KAPITAL
2016

Beräknat resultat enligt prognos
Eget kapital 2015
Kvarvarande eget kapital

2017

Budgeterat resultat
Eget kapital
Kvarvarande eget kapital

2018

Budgeterat resultat
Eget kapital förbrukat
Tillskott från kommunerna krävs

- 1 101 150
3 193 495

2 092 345
- 1 645 000
2 092 345

447 345
- 1 650 000
447 345

- 1 202 655

HUR GÅR VI VIDARE?

BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER

SIMULERING:

AV 2,5 % ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT ÖVER TID I
FÖRHÅLLANDE TILL BESLUTAD NIVÅ PÅ MEDLEMSAVGIFT

Differens
1 322 818 kr

BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER

BERÄKNING :

AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR FRÅN 2017
Budget enligt verksamhetsplan 2017

Budgeterat resultat

6 kr

Medlemshöjning 6 kr (22%)

7 kr

Medlemshöjning 7 kr (25%)

8 kr

Medlemshöjning 8 kr (29%)

9 kr

Beräknat resultat

Beräknat resultat

Beräknat resultat
Medlemshöjning 9 kr (33%)
Beräknat resultat

2017

2018

2019

7 820 000

7 820 000

7 820 000

-9 465 000

-9 370 000

-9 470 000

-1 645 000

-1 550 000

-1 650 000

1 596 000

1 596 000

1 596 000

-49 000

46 000

-54 000

1 861 000

1 861 000

1 861 000

216 000

311 000

211 000

2 127 000

2 127 000

2 127 000

482 000

577 000

477 000

2 393 000

2 393 000

2 393 000

748 000

843 000

743 000

BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER

BERÄKNING:

FÖRDELNING AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR
PER KOMMUN FRÅN 2017
Inv.

7 kr

8 kr

9 kr

Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda

9 605
4 782
6 494

67 235
33 474
45 458

76 840
38 256
51 952

86 445
43 038
58 446

Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

14 438
9 147
10 204
15 011
8 976
12 837
12 454
57 082
54 071
38 258
12 563

101 066
64 029
71 428
105 077
62 832
89 859
87 178
399 574
378 497
267 806
87 941

115 504
73 176
81 632
120 088
71 808
102 696
99 632
456 656
432 568
306 064
100 504

129 942
82 323
91 836
135 099
80 784
115 533
112 086
513 738
486 639
344 322
113 067

265 922*

1 861 454

Totalt

* Enl. SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015

2 127 376

2 393 298
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3 SCENARIER VID OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT
Scenario 1: Avveckling av en beredning
• 1 a) Beredning Utbildning läggs ner
• 1 b) Beredning Välfärd läggs ner
• 1 c) Beredning Samhällsutveckling läggs ner

Scenario 2: Outsourcing av administration och
ekonomi till en medlemskommun

BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER Scenario 1

OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

SCENARIO 1: AVVECKLING AV EN BEREDNING
Besparingar med hänsyn taget till LAS och uppsägningstider
2017

Avveckling av en beredning
Ingen tillsättning av tjänst till infrastrukturfrågor 2017

2018

375 000 kr

Beräknat underskott 2017

500 000 kr
875 000 kr
-1 645 000 kr

Kvar att finansiera

-770 000 kr

Besparing av en beredning 2018
Besparing av tjänst till infrastrukturfrågor 2018

770 000 kr
770 000 kr
1 540 000 kr

2019

Beräknat underskott 2018

-1 550 000 kr

Kvar att finansiera

-10 000 kr

Besparing av en beredning 2019

790 000 kr

Besparing av tjänst till infrastrukturfrågor 2019

790 000 kr
1 580 000 kr

Beräknat underskott 2019

Beräknat överskott mot budget 2019

-1 550 000 kr

30 000 kr
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN UTBILDNING
Scenario 1 a) Kommunerna tappar:
• Samarbete och samplanering inom utbildningsområdet
• Ledning och administration av nätverk med barn- och utbildningsnämndsordförande och förvaltningschefer.
• Kompetens inom utbildnings- och kompetensförsörjningsområdet som är högt prioriterat
område regionalt, delregionalt och lokalt.
• Bevakning gällande utbildning- och kompetensförsörjning regionalt och nationellt ur ett
delregionalt (Fyrbodal) perspektiv.
• Resurs som har möjlighet att driva delregionala frågor, omvärldsbevaka, svara på
samordnade remisser, driva viktiga gemensamma frågor, bevaka, initiera, söka medel till
och driva kommunövergripande förstudier/projekt inom utbildnings- och
kompetensförsörjningsområdet.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN UTBILDNING
Forts scenario 1 a) Kommunerna tappar:
• En sammanhållande resurs för kompetensplattformuppdraget, delregionala
kompetensrådet och de lokala kompetensråden . Kompetensförsörjning som täcker
både behov, efterfrågan och utbud där samverkan krävs inom och mellan områdena.
• En sammanhållande resurs för många nätverk som exempel:
Yrkeshögskoleanordnare, utvecklingsledare, utbildningsledare, Studie- och
yrkesvägledare.
• Hemvist, resurs och administration av avtal för verksamheter som Antagningsenheten,
Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege, VUX-nätverk + webb och samhällsorientering
för nyanlända.
• En sammanhållande resurs för de projekt som Kommunalförbundet förbundit sig att
finansiering med medel och/eller egen tid nedlagd tid som ex. Skandinavien Science
Cluster, KOBRA, Collegesamverkan Västra Götalandsregionen, Kompetensplattform
Fyrbodal, Skolavhopp och Praktiksamordning.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN VÄLFÄRD
Scenario 1 b) kommunerna tappar:
•

Omvärldsbevakning och samordning av remissvar för socialtjänsten.

•

Ledning och administration av nätverk med socialnämndsordförande.

•

Bevakning av socialtjänst- och kommunala hälso- och sjukvårdsfrågor, i regionala
och nationella sammanhang.

•

Möjligheten att ta del av vissa statliga satsningar som kräver regionala
överenskommelser och handlingsplaner med VGR försvinner t ex om psykisk hälsa,
missbruk, kunskapsbaserad socialtjänst. Medlen uteblir för både kommunerna och
regionen.

•

Möjligheterna till att stödja samverkan mellan kommuner, kommunalförbund och
VGR för förstudier och utvecklingsprojekt.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN VÄLFÄRD
Forts scenario 1 b) Kommunerna tappar:
•

Resurser för att göra utredningar om effektivisering och eventuell samordning av
socialtjänsten försvinner. Det kan röra sig om t ex Personlig Ombud (PO) och
Socialjour.

•

Den sammanhållande kraften för många nätverk, chefsnätverk och ämnesspecifika
nätverk inom socialtjänsten försvinner.

•

Representantskapet i regionala nätverk tex för unga lagöverträdare,
missbruksfrågor med länsstyrelsen och IT-frågor för vården.

•

Hemvist och administration av avtal för verksamheter som Hälsokällan, FoU Socialtjänst, VFU-samordning och projektanställda.
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KONSEKVENSANALYS :

AVVECKLING BEREDNINGEN SAMHÄLLSUTVECKLING
Scenario 1 c) Kommunerna tappar:
• En mellankommunal samordning inom dessa arbetsområden. Korsbefruktningen
som sker mellan ansvarsområdena uteblir.
• Strategiska infrastruktur- och kollektivtrafiksatsningar. Inget gemensamt inspel i
remissärendena i långsiktiga infrastrukturplaner.
• Möjligheten att mottaga årliga avsatta kulturmedel till kommunalförbundet och
driva gemensamma kulturprojekt.
• Samordning och uppväxling av tillväxtmedel samt möjligheten till att driva
gemensamma tillväxtprojekt.
• Samordningen av näringslivsenheterna för framtagande av gemensamma
tillväxtstrategier och nya projektidéer.
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KONSEKVENSANALYS:

AVVECKLING BEREDNINGEN SAMHÄLLSUTVECKLING
Forts scenario 1 c) Kommunerna tappar:
• Möjligheten att arbeta proaktivt och gemensamt med företagsetableringar. (Position
Väst)
• Komplement och stöd till kommunernas eget miljöarbete för att uppnå ett
fossiloberoende samhälle. (Affärsdriven miljöutveckling)
• Möjligheten att ta emot miljömiljonen som regionen årligen avsätter för att
genomföra projekt i kommunerna. (Biogas, Marin Energi och Gröna näringar)
• Skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal för effektiv regional utveckling.
• Personalresurserna i integrationsprojektet minskas.
• Invånarna inte kan få konsumentrådgivning i miljöfrågor via Hållbar utveckling
(HUV) som är föremål för verksamhetsövergång.
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OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

SCENARIO 2: OUTSOURCING AV ADMINISTRATION
OCH EKONOMI TILL MEDLEMSKOMMUN
BESPARINGAR MED HÄNSYN TAGET TILL LAS OCH UPPSÄGNINGSTIDER

2017

2018

2019

Del av administration och ekonomi avslutas på förbundet
Beräknat underskott 2017

230 000 kr
-1 645 000 kr

Kvar att finansiera

-1 415 000 kr

Administration och ekonomi överlämnas i sin helhet till
medlemskommun
Beräknat underskott 2018

910 000 kr
-1 550 000 kr

Kvar att finansiera

-640 000 kr

Administration och ekonomi utförs av medlemskommun

930 000 kr

Beräknat underskott 2019

Kvar att finansiera

-1 550 000 kr
-620 000 kr
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KONSEKVENSANALYS:

OUTSOURCING AV ADMINISTRATION OCH
EKONOMI TILL MEDLEMSKOMMUN
• En utlokalisering av förbundets ekonomi, administration och projektredovisning berör
2,75 årsarbeten och 4 funktioner.
• Tillgängligheten minskar för förbundsdirektör och 35 projektledare då ekonomi,
administration, projekt- och personalfrågor hanteras på distans.
•Besparingen blir marginell i förhållande till svårigheten att driva verksamheten utan
administrativ personal.

• Not. Skaraborgs kommunalförbund betalar årligen ca 750 000 kr till Skövde
kommun för IT, ekonomi och administration. Del av kostnaden omfattar en 50%
ekonomtjänst.
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BESKRIVNING AV ADMINISTRATION OCH EKONOMI
Förutsättning för/stöd till 44 personer, ca 25 projekt och verksamheter
som försvinner från kansliet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Löneadministration
Momsredovisning
Skattedeklaration
Personal- och pensionsfrågor
Styrdokument
IT-support
Internkontroll och kvalitetsuppföljning
Upphandlingar
Ekonomiska rutiner och strukturer
Budget, rapporter och årsbokslut
Avtal
Dokumenthantering och Arkiv
Inköp
Intranät inkl. support till kommunernas
användare av förbundets projektytor

•
•
•
•

•
•
•
•
•

Löpande redovisning
Kund- och leverantörsreskontra
Fakturering
Projektavstämningar och redovisning
till externa aktörer, ex. vis regionala,
statliga och EU-finansiärer
Ekonomi/budgetstöd till 35
projektledare
Avstämning och rekvisition av
regionala tillväxtmedel
Lokalfrågor
Kallelser och protokoll AU och
direktion
Med mera…

SAMMA LÄGE OM TIO ÅR?
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ALTERNATIVA INDEX
FÖR ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
• Arbetskostnadsindex (AKI)
Indexet mäter utvecklingen av arbetskostnader så som lönekostnader, förmåner och
arbetsgivaravgifter enligt lagar och avtal för privat sektor.
• Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
Indexet är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas
utveckling i fasta löner och priser.
• Konsumentprisindex (KPI)
Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen.
• En fastställd årlig höjning på 2 %
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SLUTSATS INDEX
• Indexberäkning kan få både positiva och negativa effekter på budgeten,
statistik i juli 2016.
AKI 2,32 %

PKV 3,2 %

KPI 1,05 %

•En fastställd årlig höjning på 2 % följer Riksbankens inflationsmål och ger en stabilare
budgetutveckling.
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BERÄKNING:

ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFTEN MED 2% PER ÅR OCH
KOMMUN FRÅN 2018
Inv. Medlemsavgift 2016
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda
Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

Totalt

9 605
4 782
6 494
14 438
9 147
10 204
15 011
8 976
12 837
12 454
57 082
54 071
38 258
12 563

265 922*

2 % på 7 kr

2 % på 8 kr

2 % på 9

268 940

6 723

6 916

7 108

133 896

3 347

3 443

3 539

181 832

4 546

4 676

4 806

404 264

10 107

10 395

10 684

256 116
285 712
420 308

6 403
7 143
10 508

6 586
7 347
10 808

6 769
7 551
11 108

251 328

6 283

6 463

6 642

359 436
348 712
1 598 296
1 513 988

8 986
8 718
39 957
37 850

9 243
8 967
41 099
38 931

9 499
9 216
42 241
40 012

1 071 224
351 764

26 781
8 794

27 546
9 045

28 311
9 297

7 445 816

186 145

191 464

196 782

* Beräkning Enl. SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015
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BERÄKNING:

2 % ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
FRÅN 2018 I KR/INV.
44,22

44,00

43,35
42,50

42,00

41,67

40,00
38,00
36,00

39,26
37,74
36,72
35,70

38,49

38,20

37,45

37,14

36,41

40,85
40,05

40,54

39,75

38,97

39,42

38,64

37,89

41,35

42,18

43,02
41,83

41,01

40,20

34,00
32,00
30,00

2018

2019

2020

35 kr + 2%

2021

36 kr + 2%

2022

37 kr + 2%

2023

2024

Linjär (37 kr + 2%)

2025

2026
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BERÄKNING :

12 000 000

2 % ÅRLIG ÖKNING AV MEDLEMSAVGIFT
FRÅN 2018 I KR/ÅR
11 758 652
11 528 090

11 500 000

11 302 049
11 080 440

11 000 000

10 863 177
10 650 173

10 500 000

10 441 346
10 236 614

10 000 000

10 035 896
9 764 656

9 500 000

9 959 949

10 569 578

10 362 331

10 159 148

10 780 969

10 996 589

11 216 520

11 440 851
11 123 049

10 904 950

10 691 127

10 481 497

10 275 978

10 074 488

9 876 949

9 683 283

9 493 415

9 000 000
8 500 000
8 000 000

2018

2019

2020

2021

35 kr + 2%

2022

36 kr + 2%

Beräkning enligt SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015

2023

37 kr + 2 %

2024

2025

2026
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AVVECKLING AV FÖRBUNDET?
Ur förbundsordningen:
”Förbundet skall träda i likvidation om mer än
hälften av medlemmarna genom samstämmiga
beslut i respektive medlems fullmäktige fattat
beslut därom.”

”Verksamheten får fortsätta den tid som
behövs för en ändamålsenlig avveckling.”

BERÄKNINGAR, FÖRSLAG, KONSEKVENSANALYSER

OFÖRÄNDRAD MEDLEMSAVGIFT

- KONSEKVENSANALYS OFÖRÄNDRAD ORGANISATION
Enligt förbundsordningen 13 §
”Kostnader för förbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, täckas
genom bidrag från medlemskommunerna.”

Enligt Kommunallagen 8 kap 23 §
”Om ett kommunalförbund saknar tillgångar för att betala en skuld, är
förbundsmedlemmarna skyldiga att fylla bristen. Varje medlem skall skjuta till så stor del av
bristen som svarar mot medlemmens andel i skulden efter de grunder som anges i
förbundsordningen.”

BENCHMARKING

BENCHMARKING 2016

BERÄKNAT UTIFRÅN BUDGET
Medlemsintäkter

7 400 000

10 200 000

10 391 768

43 600 000

18 500 000

20 500 000

18 500 000

2 000 000

28

40,25

41

74,11

Antal anställda
bas/total

7,55/44

11,8/20

10,5/20

123/160

Antal invånare

266 000

253 000

223 000

982 000

Tillväxtmedel
Medlemsavgift/inv.

FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR

ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR FRAMÅT
•Skapa en vision och värdegrund för Fyrbodal
•Involvera kommuncheferna mer i kommunalförbundets uppdrag och
framtida verksamhet (beställare-utförare)
•Bredda kunskapen om förbundets uppdrag och mål såväl internt som
externt
•Tydliggöra inflödet av ärenden – vad är viktigast att förbundet
arbetar med och hur tas beslut
•Förtydliga beslutsprocesser
•Öka den interna informationen och dialogen med kommunchefer och
andra beställare
•Se över verksamhetsplaneprocessen och skapa en tydligare och
enklare VP
•Koppla verksamhetsplanen till finansiering

FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR

ÖNSKVÄRDA FÖRÄNDRINGAR FRAMÅT
•Beslut bör vara ekonomiskt finansierade
•Bli bättre på att återkoppla resultat som uppnåtts
•Skapa en organisation med tydligare ansvar och möjlighet att följa processer
tydligare
•Tydliggöra ledningsgruppens roll
•Öka insynen i projekt och andra verksamhetsdelar
•Ta fram en mer lättnavigerad och professionell hemsida
•Ta fram processer med större delaktighet i frågor som ska till BHU
•Se över om IT kan kopplas till en medlemskommun
•Bli mer professionell gentemot ”de vi är till för”

FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR

FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR
•Att höja medlemsavgiften med 9 kronor from 1 juli 2017 med hänsyn till
kommunernas olika budgetprocesser. Beräknat underskott 2017 – 450 tkr.
•Att from 2018 använda t ex riksbankens inflationsmål (2%) för årliga
justeringar av medlemsavgiften.
28+9=37 kronor jmf Skaraborg 40,25 kr Borås 41 kr

FÖRBUNDSDIREKTÖREN REKOMMENDERAR

BERÄKNING:

FÖRDELNING AV ÖKAD MEDLEMSAVGIFT I KR
PER KOMMUN FRÅN 2017
9 kr Halv avgift 2017

Kommun*
Bengtsfors
Dals-Ed
Färgelanda

86 445
43 038
58 446

43 223
21 519
29 223

Lysekil
Mellerud
Munkedal
Orust
Sotenäs
Strömstad
Tanum
Trollhättan
Uddevalla
Vänersborg
Åmål

129 942
82 323
91 836
135 099
80 784
115 533
112 086
513 738
486 639
344 322
113 067

64 971
41 162
45 918
67 550
40 392
57 767
56 043
256 869
243 320
172 161
56 534

2 393 298

1 196 649

Totalt

* Beräkning enligt SCB befolkningsstatistik 1 nov 2015

FORTSATT PROCESS
•

2 sep: APT med information till kommunalförbundets anställda

•

2 sep: Information till kommunchefer

•

Diskussion i respektive kommun

•

15 sep: Synpunkter lämnas till AU senast denna dag

•

6 okt: Beslut i direktionen

TACK

FÖRSLAG
Fyrbodals kommunalförbund
Verksamhetsplan
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Verksamhetsplanen för Fyrbodals kommunalförbund utgår ifrån en rad styrande dokument som ligger till grund för planen:
• Uppdraget enligt förbundsordningen
• Vision Västra Götaland - Det goda livet
• Västra Götaland 2020
• Genomförandeplan Fyrbodal
• Kulturstrategin för Västra Götaland

Uppdraget enligt förbundsordningen
Verksamheten inom Fyrbodals kommunalförbund utgår från och styrs av förbundsordningen. I uppdraget framgår att kommunalförbundet ska
vara en värdefull och nära resurs för sina 14 medlemskommuner. Förbundet ska verka för att som sammanhållande länk stödja kommunerna i
arbetet med att skapa goda levnadsvillkor i en trygg miljö med bra utvecklingsmöjligheter för de som bor och verkar i området.
Kommunalförbundet ska arbeta med de frågor där mellankommunal samverkan ger ett mervärde.
I uppdraget ligger också att vara länken mellan de 14 kommunerna och regionen samt sörja för en dynamisk växelverkan.
Det innebär bland annat att föra information i de båda riktningarna, vara pådrivande och samordna arbetet i syfte att skapa en kraftfull utveckling
i Fyrbodal i riktning mot den gemensamma visionen om Det goda livet.

Vision Västra Götaland - Det goda livet
Som ett av fyra regionala förbund är utgångspunkten den regiongemensamma visionen om Det goda livet.
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Västra Götaland 2020
Regionfullmäktige antog hösten 2013 dokumentet Västra Götaland 2020. Detta strategidokument – Regional utvecklingsstrategi (RUS) pekar ut
de områden som är viktiga för en god utveckling i länet och leder mot visionen, Det goda livet. Eftersom detta är en gemensam strategi för hela
territoriet har kommunerna varit delaktig i framtagandet av dokumentet.

Genomförandeplan Fyrbodal
Utifrån Västra Götaland 2020 har vi i Fyrbodal bestämt oss för att särskilt lyfta fram 20 av regionens 32 prioriterade frågor. Planen antogs av
direktionen i maj 2014. Detta dokument ska vara styrande för de aktiviteter vi fokuserar på under perioden 2014 – 2020.
I Genomförandeplan Fyrbodal anges följande 20 prioriterade insatser:

En ledande kunskapsregion
• Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap.
• Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och skapa företag.
• Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag.
• Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik.

En region för alla
• Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer.
• Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv.
• Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom.
• Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering.
• Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer.
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• Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov.
• Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling.
• Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet.

En region där vi tar globalt ansvar
• Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land.
• Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling.
• Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling.

En region som syns och engagerar
• Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland.
• Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen.
• Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen.
• Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.
• Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland.

Kulturstrategin för Västra Götaland
Kulturstrategins syfte är att ange de bärande fundamenten för regionens kulturpolitik. Strategin är det övergripande dokument som ska vägleda
Västra Götalandsregionens kulturpolitik under återstoden av 2010-talet. Kulturstrategin är en viktig grund för kommunalförbundets arbete med
kulturfrågor.
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Organisation och verksamhetsplan 2017
Vi har ambitionen att all vår verksamhet ska utgå från våra tre beredningar; Samhällsutveckling, Välfärd och Utbildning. Verksamhetsplanen
visar de prioriterade insatser och aktiviteter som kommer att genomföras under året. Den visar också hur vi mäter måluppfyllelsen. Planen är
utvecklad utifrån diskussioner på flera nivåer som sedan bearbetats, konkretiserats och sammanställts för beredning i AU och sedan beslut i
direktionen. Många av de prioriterade insatser och aktiviteter som ligger under respektive beredning berör även andra beredningar. I flera frågor
finns det alltså ett delat ansvar, men huvudansvaret ligger hos den beredning under vilken det står inskrivet. De horisontella kriterierna såsom
jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet genomsyrar allt vårt arbete.

Förutom det som framgår i verksamhetsplanen utför varje fokusområde följande arbete:
• Tjänstemannastöd till de politiska beredningarna och tjänstemannanätverk inför, efter och vid möten.
• Framtagande av planer för och rapporter från verksamheter inom ramen för respektive beredning.
• Samordning av alla verksamheter som bedrivs inom ramen för respektive fokusområde.
• Initiativtagare till nya verksamheter, uppdrag och projekt.
• Kontakt gentemot externa organisationer, myndigheter och parter.
Det bör noteras att i verksamhetsplanen redovisas en del områden som ännu inte är finansierade och därmed finns inte heller slutligt beslut om att
de ska genomföras.

Integration
Frågor kring integration har under de senaste åren blivit i högsta grad aktuella. Den stora strömmen av asylsökande har inneburit en stor
utmaning i våra kommunala verksamheter. Kommunalförbundet tog ett tydligt steg i integrationssamverkan för ett drygt år sedan när en tjänst
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som integrationsstrateg tillsattes. Uppdraget går ut på att bygga en infrastruktur för integrationsarbetet i Fyrbodals kommuner. Målet är att hitta
en gemensam plattform som i sin tur kan leda fram till en regional överenskommelse och en gemensam strategi för involverade aktörer i
mottagandet av nyanlända i Fyrbodal.

E-samhälle
Statliga resurser har under de senaste åren finansierat en lång rad aktiviteter inom området e-samhälle. Ett särskilt fokus har legat på satsningar
inom socialtjänst och kommunal sjukvård, e-hälsa. Formerna och prioriteringarna för detta finns formulerat i särskilt dokument.

Allmän utredning och utredningsfrågor
Ett viktigt och betydelsefullt arbete ligger på att utreda, planera och bedöma de initiativ som kommer från medlemskommunerna. Mycket av
detta arbete leder till nya projekt och en del till beslutet att vi inte ska jobba vidare med frågan.
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Beredningen Samhällsutveckling
Samhällsutvecklingsberedningens sakområden omfattar infrastruktur, kultur, näringsliv, affärsdriven miljöutveckling och den
gemensamma företagsetableringsservicen Position Väst. Då beredningens olika sakområden har naturliga beröringspunkter och delvis
gemensamma målsättningar, finns goda förutsättningar för att driva en utvecklingsfokuserad verksamhet gemensamt. Genom att
organisera satsningar i projekt kan vi växla upp insatserna och finna finansiering. Projekten är komplement och stöd till kommunernas
eget arbete och vi samarbetar dessutom med andra samhällsfunktioner samt näringslivet för att nå resultat.
Tillsammans med utbildningsberedningen arbetar beredningen också med arbetsmarknadsutmaningar och
kompetensförsörjningsfrågor. Området fysisk planering är också inkluderat i samhällsutvecklingsberedningen och drivs
beredningsövergripande genom projektet Strukturbild Fyrbodal.

Vi arbetar på uppdrag av våra 14 kommuner och styr mot målen genom att involvera och addera extern kompetens, expertis, näringsliv och
samverkanspartners i våra projekt och verksamheter. Våra regionala högskolor och den forskning som bedrivs där är viktig för vår hållbara
samhällsutveckling. Genom bredden och vårt nära samarbete inom beredningen stärker vi insatserna inom respektive område och kan på så sätt
åstadkomma synergieffekter. Arbetet ska leda till att det mångfasetterade Fyrbodal är en plats där människor vill bo och verka. Vi ska attrahera
nya människor och företag och tillhandahålla ett rikt kulturliv för både invånare och besökare. Vi ska ha ambitionen att utveckla området med
goda kommunikationsmöjligheter genom strategisk förtätning i så väl städer som på landsbygd. Tydliga satsningar för att utveckla ett positivt
innovationsklimat och människors möjlighet till högre utbildning ska genomföras. Ett stort arbete ska bedrivas för att åstadkomma omställningen
till ett fossiloberoende samhälle.
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Prioriterade insatser inom VG 2020 som berör samhällsutvecklingsberedningen är:
•

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

•

Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag. (1.1.2)

•

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

•

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3)

•

Investera i transportinfrastruktur som driver regional och nationell utveckling (2.3.1)

•

Bygga ut en kollektivtrafik som är ett föredöme när det gäller kvalitet och hållbarhet (2.3.2)

•

Bidra till en IT-infrastruktur med hög kvalitet för alla och som främjar hållbarhet (2.3.3)

•

Göra Västra Götaland till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)

•

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)

•

Samverkan kring inköp som driver hållbar utveckling, innovation och lokal utveckling (3.2.2)

•

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)

•

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja ungdomskulturen (4.1.2)

•

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

•

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

•

Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra Götaland (4.2.4)

För våra kulturinsatser tillämpas även ”En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012”, som är likställd med VG 2020.
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Infrastruktur och kollektivtrafik
En del av Beredningen Samhällsutveckling
Vi investerar i framtiden när vi bygger ut infrastruktur, väg, järnväg, IT/fiber, kollektivtrafik, sjöfart, luftfart, elström och vatten. Investeringar i
infrastruktur i Fyrbodal och Västsverige är lönsamt för hela landet. En funktionell infrastruktur är en förutsättning för att företagen ska kunna
tillgodose sina behov av godsflöden och säkerställa tillgången på kompetent arbetskraft. Det mest effektiva sättet att skapa god sysselsättning och
tillväxt i Sverige är att satsa på infrastrukturen och binda samman olika regioner. Olika former av kommunikation via transport‐ och ITinfrastruktur är en förutsättning för att ge Fyrbodals invånare och företag goda möjligheter till arbete, utbildning och kultur. Dessutom bidrar det
samtidigt till tillväxt och utveckling samt samspel mellan stad och land.

Fyrbodal ligger strategiskt mellan de stora städerna Oslo och Göteborg och utgör till vissa delar ett nav där riksvägarna 161 och 44 möter E6.
Dessutom löper E45 och riksväg 172 rakt igenom Fyrbodal vilket binder samman arbetsmarknaderna i Dalsland, Bohuslän och delvis Norge. Till
detta kommer vårt järnvägsnät, vilket helt klart behöver rustas upp för att fortsätta vara en tillgång för transporter av människor och gods.

Prioriterade insatser

Aktiviteter

Finansiering

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

Planerade objekten för 2017
är påbörjade alternativt
genomförda.

Planerade objekt för 2017 är
påbörjade. Ja/nej
Planerade objekt för 2017 är
genomförda. Ja/nej

Väg
Planerade åtgärder i regional
plan. Framförallt i stråken 1, 2
och 5.
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Bevaka och föra dialog med
VGR (Västra
Götalandsregionen)/Trafikverk.

- Via regional plan.

Fånga upp frågor som har
betydelse för näringslivet,
arbets- och studiependling och
initieras av kommunerna.

I dialog med VGR, Trafikverk
och andra berörda lösa de
uppkomna frågorna.

- Basfinansiering.

(VG2020 2.3.1)

Objekten har initierats hos
Trafikverket och VGR
Att de frågor som
aktualiserats har fått en för
alla bra lösning.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.
Objekten har initierats hos TFV
och VGR. Ja/nej

Järnväg
Bevaka att de objekt som är av
betydelse för området kommer
in i nationell plan.

Dialog och påverkansarbete
med VGR och TrV. Politisk
påverkan.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har
genomförts. J/N

Särskilt fokus på: Missing Link
och Bohusbanan.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.
Objekten har initierats hos TFV
och VGR. Ja/nej

(VG2020 2.3.1)

IT/Fiber
Bevaka en fortsatt utbyggnad
av fiberanslutning och
elförsörjning i Fyrbodal.
(VG2020 2.3.3)

Kollektivtrafik

2

I förekommande fall driva
frågor på uppmaning av
kommunkollektivet.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har
genomförts.

Genom enkät till kommunerna
mäta hur väl
kommunalförbundet har mött
upp denna aktivitet.

Kollektivtrafikåtgärder enligt
regional plan som berör
Fyrbodal är
påbörjade/färdigställda.
(VG2020 2.3.2)

Tät dialog med VGR och
Västtrafik. Politisk påverkan.

- Basfinansiering.
- Via regional plan.

Planerade
kollektivtrafikåtgärder är
påbörjade.

Avstämning mot regional plan
och Västtrafik.
Planerade kollektivtrafikåtgärder
är påbörjade. Ja/nej

I förekommande fall driva
frågor på uppmaning av
kommunkollektivet.

Sjöfart
Fånga upp frågor som har
betydelse för näringslivet,
arbets- och studiependling och
initieras av kommunerna.

Politisk påverkan och
argument.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts i
syfte att möjliggöra att
objektet kan tas upp i nat.
plan vid kommande
revidering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts.
Ja/nej

Medverka till att säkerställa
Vänersjöfartens framtid.

Behovet av investering i nya
slussar i Trollhätte kanal
aktualiseras och förankras
så att objektet kan tas upp i
nationell plan vid
kommande revidering.

- Basfinansiering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts i
syfte att möjliggöra att
objektet kan tas upp i nat.
plan vid kommande
revidering.

Förberedande aktiviteter och
påverkansarbete har gjorts.
Ja/nej

Lyfta frågan bland annat
genom möten, workshops
och skrivelser.

- Basfinansiering.

Att flertalet av våra
kommuner har påbörjat
projektering/byggnation av
cykelvägar utifrån den
regionala planen.

Antal kommuner som har
påbörjat
projektering/byggnation av
cykelvägar utifrån den regionala
planen.

(VG2020 2.3.1)

Cykel
Verka för en utbyggnad av
gång- och cykelvägar i
Fyrbodal.
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Kultur
En del av Beredningen Samhällsutveckling

Fokusområde Kultur har två likvärdiga strategidokument att utgå ifrån:


En mötesplats i världen, kulturstrategin för Västra Götaland 2012



Västra Götaland 2020, strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020

I genomförandeplan Fyrbodal skrivs att Fyrbodal ska bli en aktiv och nyskapande kulturregion som hörs och syns i hela landet. Vi ska bli ett
föredöme när det gäller både stadsutveckling och integration. Fyrbodal vill vara en aktiv part och skapa landets bästa system för att stödja
kulturföretagande och verksamheter inom kulturområdet. Fyrbodal har också bestämt sig för att vara en aktiv part för att utveckla mötesplatser
samt arbeta för att vidga deltagandet. Detta är höga ambitioner, som vi är stolta över. För att uppnå våra mål måste vi ta ett steg i taget. Vi har
också ett gediget arbete att förvalta från tidigare år. Därför väljer vi att arbeta med ett urval av alla dessa frågor under 2017.

Arbetet med kulturfrågor sker i samverkan främst med kommunernas kulturansvariga, Västra Götalands kulturavdelning och dess
utförarorganisationer Kultur i Väst och Västarvet samt även med kommunernas med bibliotekschefer.

Prioriterade insatser
Ge stöd till att förverkliga
idéer inom kulturella- och
kreativa näringar (KKN).
(VG2020 1.1.1)
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Aktiviteter
Hantera ansökningar och
fördela tillväxtmedel.

Finansiering
- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Förväntade resultat
Ansökningar är hanterade och
medlen fördelade.

Resultatuppföljning
Antal projekt/ansökningar.

Samverka med VGR enligt
handlingsprogrammet
KKN.

- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Samverkan pågår med VGR
enligt programmet KKNs mål
och syfte.

Samverkan Ja/nej

Vara en av de drivande
aktörerna i arbetet med
att undersöka om det går
att få fram några
gemensamma nämnare
för att bygga
samverkansprojekt där
man får med delarna:
Kulturarv/miljö
Konst/kultur
Industri/besöksnäring
Samverkansprojekt inom Fyrbodal
Skapa ökade möjligheter
Vara huvudarrangör för
för barn och unga att
Kulturkollo barn och unga.
aktivera sig kulturellt.

- Regionala
tillväxtmedel.
- Basfinansiering.

Vara delaktiga i GRANIT och
Konst att besöka.

Delaktighet Ja/nej

- Regionala
tillväxtmedel.
- Deltagaravgifter.
- Kultur i Väst.
- Studieförbundet
Vuxenskolan.

Kulturkollon är genomförda
och utvecklade.

Ja/nej

(VG2020 4.1.2)
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Offentlig miljö som
konstform – en
fördjupning.

Starta ett projekt utifrån
OMSK

- Regionala
tillväxtmedel.
- Medfinansiering VGR.

Ett projekt är startat.

Ja/nej

Arbeta med ”Attraktiva
kommuner” för att öka

Genomföra ett
seminarium, baserade på

- Regionala
tillväxtmedel.

Ett seminarium med ca 120
deltagare.

Genomfört seminarium och antal
deltagare.

kunskapen om kulturens
roll i samhällsutvecklingen.
(VG2020 4.1.1)

GRANIT – ett regionalt
stenprojekt i Norra
Bohuslän.

bland annat forskning, till
politiker och tjänstemän
samt konstnärer/
kulturfolk/arkitekter.

Genomföra ett projekt
utifrån förstudien GRANIT
Norra Bohuslän

(VG2020 4.1.1 och 4.2.2)

Kreativa Kraftfält Fyrbodal.
(VG2020 4.2.2)

Konst att besöka.
(VG2020 4.2.2)

Internationella festivaler.
(VG2020 4.1.1 och 4.1.2)
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Fördjupa arbetet med
Kreativa Kraftfält Fyrbodal.

Då Fyrbodal är en del av
konstregionen Västra
Götaland vill vi lyfta
delregionen genom
marknadsföring av konst.
Stödja arbetet med att
föra ut festivalerna Dans &
teater, GIBCA (Göteborg
International Biennial for
Contemporary Art) och
GFF (Göteborgs

Flertalet av deltagarna
upplever att de fått ökade
kunskap genom seminarierna.

Digital enkät till deltagarna.

- Kommunerna i Norra
Bohuslän.
- Kulturella Kreativa
näringar.
- Regionala
tillväxtmedel.
- Kulturella Kreativa
näringar.
- Regionala
tillväxtmedel.

Projektet har startat.

Ja/nej

Att en eller flera kommuner
arbetar vidare med KKF.

Antal kommuner

- Regionala
tillväxtmedel.

Marknadsförings plan är
färdigställd och aktiviteter har
startat.

Ja/nej

- VGR.
- Regionala
tillväxtmedel.

Stödet genomfört.
x antal kommuner har haft
lokala arrangemang kopplade
till festivalerna.

Ja/nej
Antal kommuner som har haft
lokala arrangemang kopplade till
festivalerna.

Samverkansidéer inom
Fyrbodal. Initiera
diskussioner om framtida
arbeten.
(VG2020 4.1.1 och 4.2.2)
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filmfestival) till
kommunerna.
I förekommande fall
initiera projekt på
uppmaning av
kommunkollektivet och
eller de regionala
utförarorganisationerna.

- Regionala
tillväxtmedel
- Medfinansiering från
VG-regionen, statliga
myndigheter och EU.

X antal projektidéer tas fram.

Antal projektidéer som tagits
fram.

Näringsliv
En del av Beredningen Samhällsutveckling

Under de tre senaste decennierna har näringslivet i Fyrbodal genomgått stora förändringar. Från att ha varit beroende av ett antal stora
industriföretag har regionen idag en mycket bredare branschstruktur med fler småföretag. Men tillväxten i Fyrbodals befintliga företag går alltför
långsamt. Samtidigt ökar Fyrbodals befolkning, vilket till stor del beror på den ökande anhöriginvandringen och ökningen av antalet asylsökande.
I syfte att skapa fler arbetstillfällen kommer näringslivssatsningen kommande år att koncentreras till ett färre antal aktörer, som effektivt kan
samverka med näringslivsenheterna i Fyrbodal, och genom att utveckla den gemensamma företagsetableringen Position Väst. Målet är att fler
företag startas och att Fyrbodal blir ett attraktivt område för nya företagsetableringar och investeringar för att stärka Fyrbodal som nod.
Satsningar på det befintliga näringslivet kommer att ske genom ett aktivt arbete för ett bättre företagsklimat och fortsatt arbete med att riva
gränshindren till Norge och etablera region Oslo/Göteborg/Öresund.

Prioriterade insatser

Aktiviteter

Finansiering

Stimulera ökat
entreprenörskap och
intraprenörskap.

Finansiera projekt som
leder till ökat
entreprenörskap.

-

Fortsätta med
uppdragsavtalet med
Nyföretagarcentrum och

-

-

(VG2020 1.1.1)

Stöd till nyföretagande i
form av handledning &
utbildning.
(VG2020 1.1.2)
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-

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

X antal projekt är
finansierade.

X antal projekt är finansierade.

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

Fortsatt uppdragsavtal
och x antal projekt är
finansierade.

Fortsatt uppdragsavtal och x
antal projekt är finansierade.
Ja/Nej.

Ökad samordning, kvalitet
och tillgänglighet till de
samhällsfinansierade
företagsstöden.
(VG2020 1.1.2)

Främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små
och medelstora företag,
främja möjligheter till
internationalisering.
(VG2020 1.1.3)
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finansiera projekt som
stöttar nyföretagare.

-

Statliga
myndigheter och
EU.

Anordna träffar mellan
kommunernas
näringslivsenheter och
“Företagens vänner”. Ställa
krav vid vår finansiering på
samverkan.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR.

-

Ökad förståelse och
kunskap om varandras
verksamheter så att inte
tjänsterna överlappar
varandra och nyttjas
optimalt.

Enkät till deltagarna om upplevd
ökad förståelse och kunskap.

Anordna 2 träffar– en på
våren och en på hösten.

2 träffar anordnade. Ja/Nej

Utreda möjligheterna att
samla aktörer på samma
yta till en gemensam
“Market-Place” för att
effektivisera samarbetet
och minska kostnader.

-

Basfinansiering.

Få svar på om det är en
god idé. Utredning är
genomförd.

Utredning är genomförd. Ja/Nej

Initiera och finansiera
projekt som har till uppgift
att stödja befintligt
näringsliv i regionen.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

X antal projekt är
initierade och
finansierade.

Antal projekt är initierade och
finansierade.

-

Kraftsamling bland
offentliga aktörer för
bättre företagsklimat i
Västra Götaland.
(VG2020 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3)

Särskilt fokus ska läggas på
KKN då en ny regional plan
sätts i rullning. Ta fram en
plan för KKN-företagen i
Fyrbodal.

-

Basfinansiering.

Plan framtagen.

Plan framtagen. Ja/Nej

Fokus ska även läggas på
integration genom
företagande.

-

Basfinansiering.

Driva
kommunövergripande
projekt med nyanlända
som målgrupp.

Projekt drivs.
Ja/Nej

Erbjuda
kompetensutveckling till
anställda inom Fyrbodals
kommuner inom ramen för
Företagsklimatsprojektet.

-

Kommunerna
VGR
Regionala
tillväxtmedel.

Kompetensutveckling har
erbjudits.

Samtliga kommuner deltar i
undersökningen Insikt. Ja/Nej

Samtliga kommuner genomgår
Förenkla helt enkelt eller
motsvarande. Ja/Nej
Kommunerna använder
strategiska verktyg/metoder i
kontakterna med företagen.
Ja/Nej

Utveckla och stärka testoch demonstrationsarenor
där nya idéer omsätts till
praktik.
(VG2020 1.2.3)
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Stötta tillväxtklustren i
Fyrbodal för att Västra
Götalands ska kunna
konkurrera med andra

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga

Har stöttat
tillväxtklustren.

Har stöttat tillväxtklustren.
Ja/Nej

expansiva regioner i
världen.
Satsa på internationell
mötesindustri, evenemang
och på att stärka
besöksnäringen.
(VG2020 4.2.2)

Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund.
(VG2020 4.2.3)

Driva offensiva insatser för
att etablera nya
arbetsplatser i Västra
Götaland.
(VG2020 4.2.4)

11

myndigheter och
EU.

Samverka med Turistrådet
Västsverige, Ett enat
Bohuslän och
Dalslandsturism samt
övriga nätverk inom
besöksnäringen.

-

Basfinansiering.

Samarbeten initieras och
konkretiseras genom att
arrangera möten mellan
berörda parter.

X antal möten är genomförda.
Ja/Nej

Kommunalförbundet
hjälper kommunerna att
konkretisera
Svinesundskommitténs
uppdrag.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

Svinesundskommittén
utför uppdraget som
konkretiserats.

Svinesundskommitténs uppdrag
är konkretiserat och verksamhet
bedrivs. Ja/Nej

Utreda hur vi kan
samarbeta med andra
parter för att etablera
regionen O/G/Ö.

-

Regionala
tillväxtmedel
Medfinansiering
från VGR, statliga
myndigheter och
EU.

Ett tydligt samarbete är
format för att etablera
regionen O/G/Ö.
Förslag på hur Fyrbodals
roll ser ut i
sammanhanget.

Ett tydligt samarbete är format
för att etablera regionen O/G/Ö.
J/N
Förslag på hur Fyrbodals roll ser
ut i sammanhanget. J/N

Framtagning av förslag till
långsiktig verksamhetsplan
och finansiering för det
regionala etableringskontoret Position Väst.

-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Förslag på långsiktig
verksamhetsplan och
finansiering är framtagna.

Långsiktig verksamhetsplan
fastslagen. Ja/Nej
Finansiering av basverksamhet
löst. Ja/Nej

-

-

-

I dialog med kommunerna,
nationella och regionala
aktörer, inklusive befintliga
näringslivet, hitta former
för samverkan.

-

Relationsskapande och
varumärkesbyggande
marknadsföring av Position
Väst samt proaktiva
säljinsatser.

-

-

-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Byggt struktur för
strategisk samverkan med
nationella och regionala
aktörer, inklusive det
befintliga näringslivet
(kluster).

Samverkansavtal skrivna med
aktörer. Ja/Nej

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

Deltagande vid minst 8
utvalda mässor.

Deltagande vid 8 mässor Ja/Nej

Test av klustersamverkan
genomförd. Ja/Nej

Annonsering genomförd. Ja/Nej
Tryckt och digital
annonsering.

40 möten med potentiella
etablerare. Ja/Nej

Minst 40 uppsökande
möten med potentiella
etablerare.
Bedriva löpande
etableringsservice i
samverkan med
näringslivskontoren.
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-

Regionala
tillväxtmedel.
Kommunala
tillväxtmedel.

35 etableringsärenden är
hanterade.

35 etableringsärenden är
hanterade.
Ja/Nej

3-5 företags- etableringar
har genomförts.

3-5 företagsetableringar. Ja/Nej.

15-20 arbetstillfällen har
skapats.

15-20 arbetstillfällen har
skapats. Ja/Nej

Affärsdriven miljöutveckling
När hot mot miljö och klimat kräver förändring skapas lägen som ger både kraft och nya öppningar för kommun och näringsliv i våra fjorton
kommuner. Inom Affärsdriven miljöutveckling har styrgruppen valt att fokusera på områden som är särskilt angelägna för just Fyrbodals
kommuner beroende på våra speciella förutsättningar vad gäller geografi, natur och företagsstruktur. Vi har havet med marin energi. Skogen med
sitt trä- och skogsrelaterade näringsliv. Biogasen där såväl hav, land och stad är källa till energi. Och så fordon och transporter där våra
kommuner har bestämt att fordonsflottan ska vara fossiloberoende till 2030.
Satsningarna utvecklar samspelet mellan land och stad där initiativen ger lokal affärsnytta och global miljönytta. I flera av våra projekt arbetar vi
med nordiska parter för att dra nytta av erfarenheter och stärka vår region.
Prioriterade insatser

Aktiviteter

Göra VG till modell för hållbar Etablera projekt ”Fyrbodal
landsbygdsutveckling,
växer på träd” som
samspel stad/land
kontinuerlig del av en
(VG2020 3.1.3)
organisation utanför
I förekommande fall i
Fyrbodals
kombination med:
kommunalförbund.
Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
(VG2020 4.2.3)
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Driva fortsatt
utvecklingsarbete av de
gröna näringarna med fokus
på skog och trä.

Finansiering

Förväntade resultat

Resultatuppföljning

- Regionala
tillväxtmedel.

Fyrbodal växer på träd
etablerat i annan
organisation än Fyrbodals
kommunalförbund.

Ja/Nej

- Regionala
tillväxtmedel.

Kommuner har agerat som
kund för produkter med trä
som råvara.

Antal påbörjade upphandlingar
eller utvecklingsprojekt i
kommunerna/VGR.

Utveckla miljölösningar med
ambition att påverka globalt
via affärsdriven
miljöutveckling (3.1.4)
I förekommande fall i
kombination med:
Riva gränshinder och öka
samverkan med Norge,
etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund
(VG2020 4.2.3)
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Intensifiera samarbetet med - Regionala
Position Väst samt
tillväxtmedel.
Fyrbodals övriga
näringslivsaktiviteter i
gemensam positionering av
Fyrbodal som kraftfält för
affärsdriven miljöutveckling
och cirkulär ekonomi.

Gemensamma aktiviteter
mellan Position Väst Näringsliv - Infrastruktur affärsdriven miljöutveckling
- Kultur.

Antal gemensamma aktiviteter.

Strategiskt planera åtgärder
för affärsdriven
miljöutveckling inom
området cirkulär ekonomi
kopplat till transporter och
samspelet stad och
landsbygd.

- Regionala
tillväxtmedel.

En analys och plan för hur
cirkulär ekonomi kan knytas
till transporter och
samspelet stad/land i
Fyrbodal finns framtagen.

Analys och plan framtagen.
Ja/Nej

Genomföra projekten ”Hela
Gröna Vägen” och “Biogas
2020” för att bidra till att
kommuner och företag når
målet fossiloberoende
transporter 2030.

- Regionala
tillväxtmedel.
- EU Interreg SverigeNorge/Öresund,
Kattegatt, Skagerak.

Projekt” Hela Gröna Vägen”
resp. ”Biogas 2020”
genomförda enligt plan.

Ja/Nej
Se separata projektplaner.

Konkretisera gemensamma
politiska mål och
handlingsplaner på
Fyrbodalsnivån i samverkan

- Regionala
tillväxtmedel.
- EU Interreg SverigeNorge.

Mål utarbetade och antagna
av direktionen.

Ja/Nej

med regioner i Norge och
Danmark.

Samverkan kring inköp som
driver hållbar utveckling,
innovation och lokal
utveckling.
(VG2020 3.2.2)
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Genomföra fortsatta
aktiviteter inom området
marin energi och innovation
i de havsnära kommunerna.

- Regionala
tillväxtmedel.

Aktiviteter inom marin
energi och innovation
genomförda.

Antal aktiviteter inom marin
energi och innovation.

Genomföra utbildningar
och projekt för upphandling
som verktyg för affärs- och
miljönytta.

- Regionala
tillväxtmedel.

Utbildningar och projekt
genomförda.

Antal genomförda projekt
och/eller utbildningar.

Beredningen Utbildning
Det finns inom Fyrbodals kommunalförbund en uttalad vilja att samverkan inom utbildningsområdet i stort, inom alla utbildningsformer för alla
åldrar. 2013 tecknades en Avsiktsförklaring vars syfte är att Fyrbodals invånare ska erbjudas utbildning av så god kvalitet som möjligt, så att
regionala målsättningar inom utbildningsområdet kan nås. Detta ska ske genom att kommunerna lär tillsammans och av varandra.
Den gemensamma utgångspunkten är att, genom ett öppet förhållningssätt och en vilja att lära av varandra, samverka där samverkan ger fördelar
jämfört med att varje enskild kommun löser uppgiften själv. Samarbetet utgår från nationella målsättningar och krav och syftar till att
tillsammans ständigt arbeta för att höja kvalitet, förbättra resultat och underlätta medborgarnas studie- och yrkesval.

Kompetensförsörjningsfrågan är på många sätt en utmaning för Fyrbodal. Den stora och snabba omställningen inom näringslivet samtidigt som
tillströmningen av nyanlända ökar ställer nya och större krav på utbildningsstrukturen. Åldersstrukturen med en åldrande befolkning innebär
ökade behov av omsorg och sjukvård. Generationsväxlingen ökar med stora pensionsavgångar inom många yrkesgrupper. Utbildningsnivån är
lägre än riksgenomsnittet och Fyrbodal är den delregion i Västra Götaland som har lägst andel högskolestuderande 20-24 år. Samtidigt ser vi en
ökad efterfrågan på högutbildade. Samverkan och samplanering i delregionen är en förutsättning för att klara av att tillgodose de
utbildningsbehov som finns. Ett viktigt område är samverkan när det gäller inventering av arbetslivets behov för framtiden. En ökad fokusering
på utbildning och krav på kvalitet kräver en samordning av resurserna.

Prioriterade insatser inom VG 2020 som berör fokusområde utbildning är följande:
•

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

•

Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)

•

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial utbildning och arbetsliv (2.1.2)
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•

Främja ett arbetsliv som aktivt engagerar sig för barn och ungdom (2.1.3)

•

Förkorta och förenkla vägen till arbetsmarknaden genom vägledning och validering (2.2.2)

•

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3)

•

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)

•

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)

Prioriterade insatser
Skapa en välfungerande
samverkan mellan
kommunerna.
(VG2020 2.2.4)
Skapa förutsättningar för
fungerade samverkan mellan
kommunerna i arbetet med det
systematiska kvalitetsarbetet.
(VG2020 2.2.4)
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Aktiviteter
Regelbundna träffar med
förvaltningschefer och
ordföranden i
utbildningsnämnder.
Stödja samverkan mellan
kommunernas
utvecklingsledare eller
motsvarande för att skapa
förutsättningar för
gemensam
kvalitetsutveckling och
lärande genom
nätverksarbete.
Undersöka möjligheten till
att etablera en FOUverksamhet.(Forskning och
utveckling)

Finansiering

Förväntade resultat
Minst 85 % upplever
- god samverkan.

Resultatuppföljning
Enkät till förvaltningschefer
och ordförande i
utbildningsnämnd.

- Inom kommunernas
befintliga
verksamheter.

Minst 85 % upplever
- god samverkan.

Enkät till nätverkets
deltagare.

- Tillväxtmedel.

Undersökning genomförd.

Undersökning genomförd
Ja/nej

Basfinansiering.

Skapa förutsättningar för
kommunerna i arbetet med
rekrytering av pedagoger.
(VG2020 2.2.4)
Stödja kommunerna vid
samordning och samplanering
av utbildningarna inom och
mellan olika utbildningsnivåer.
(VG2020 2.2.3, 2.2.4)
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Stödja kommunerna i arbetet
med att planera för
verksamhetsförlagda
utbildningar.
Drifta en gemensam
Antagningsorganisation inkl.
gemensamt
antagningssystem och
webbplats för
gymnasieskolor i Fyrbodal.

- Basfinansiering.

Deltagit i processen för
framtagande av plan.

Deltagit i processen för
framtagande av plan. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Enkät till elever, skolledare,
administratörer och studieoch vägledare.

Stödja nätverksarbete för
vuxenutbildningsansvariga
och ansvariga för
Yrkeshögskoleutbildningar.
Utreda och planera för Fritt
sök inom gymnasieutbildning
för vuxna och yrkesutbildning
på gymnasienivå för vuxna.

- - Avtal med
kommunerna.

Minst 85% upplever
- god service och
samverkan med
antagningsorganisationen
.
- att antagningssystem
INDRA fungerar bra.
Minst 85% upplever
-en god samverkan mellan
kommunerna.

Stödja nätverksarbete för
studie- och yrkesvägledare.

- Inom ramen för
kommunernas
befintliga
verksamhet.

Drifta webbplatsen
www.vuxenutbildningfyrbod
al.se

- Avtal mellan och
med kommunerna.

- Tillväxtmedel.

Utredning för Fritt sök för
studerande i Fyrbodal inom
gymnasieutbildning för vuxna
och yrkesutbildning på
gymnasienivå för vuxna
framtagen.
Minst 85% upplever
- god samverkan

Minst 12 000 unika besökare
på webbplatsen.

Enkät till
vuxenutbildningsansvariga
och ansvariga för
Yrkeshögskoleutbildningar.
Utredning genomförd.
Ja/nej

Enkät till studie- och
yrkesvägledare.

Antal besökare på
webbplatsen.

Stödja kommuner och arbetsliv
kring samordning och
samplanering av praktikplatser,
examensarbeten och
studiebesök.
(VG2020 2.1.1)
Skapa förutsättningar för
samverkan mellan aktörer inom
utbildning, arbetsmarknad och
näringsliv kring
kompetensförsörjning.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3)

I projektform implementera
en gemensam organisation
och tekniskt system för
praktik inom utbildning på
grundskole-, gymnasie- samt
eftergymnasial nivå i
Fyrbodal.
Driva och samordna arbetet
med Kompetensplattform
Västra Götaland i Fyrbodal.
(samv Samällsutveckling)
Driva ett delregionalt
kompetensråd med stöd av
delregional
kompetensmäklare.
(samv Samällsutveckling)
Driva samordning av lokala
kompetensråd och lokala
kompetensmäklare.
(samv Samällsutveckling)
Vara delaktiv i projekt och
aktiviteter kopplade till de
regionövergripande
stödfunktionerna som
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- Avtal mellan
kommunerna.
(Tekniskt system).
- Tillväxtmedel
(projekt).

Tekniskt system för
praktiksamordning i drift.
Projekt genomfört.

- Tillväxtmedel.

14 kommuner jobbar aktivt
tillsammans inom
kompetensförsörjningsområdet både lokalt,
delregionalt och regionalt.

Tekniskt system i drift.
Ja/nej
Projekt genomfört. Ja/nej

Antal kommuner som
jobbar aktivt tillsammans.
Beskrivning av processer
och modeller som gett
resultat för bättre
matchning och
kompetensförsörjning.

Validering Väst, Visa Väst och
REKAS.

Stödja kommunernas
aktiviteter för att främja barn
och ungas hälsa.
(VG2020 2.2.1)
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Delta i projekt KOBRA.

- Tillväxtmedel.
Interreg KASK.

Deltagarna i projekt KOBRA
har tagit del av nordiska
erfarenheter av
kompetensförsörjning. Se
projektets mål.
Certifierat Teknikcollege.

Följs upp inom ramen för
projektet.

Stödja samordning och
vidareutveckling av
Teknikcollege.
Stödja samordning och
vidareutveckling av Vård- och
Omsorgscollege.
Delta i projekt
Collegesamverkan VG.

- Avtal mellan och
med kommunerna.
- Avtal mellan och
med kommunerna.

Certifierat Vård- och
omsorgscollege.

Certifierat Vård- och
omsorgscollege Ja/nej

- ESF

Deltagit i projekt
Collegesamverkan VG. Se
projektets mål.
Deltagit i
samverkansstrukturen.

Deltagit i projektet. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.
Deltagit i
samverkansstrukturen.
Ja/nej

Delta i samverkan mellan
kommunerna och regionen
avseende barn och unga
inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv med Beredningen
Välfärd)
Delta i regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro och
skolavhopp.
(samv med Beredningen
Välfärd)

- Basfinansiering.

Projektet beviljat och
uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.

ESF + Tillväxtmedel.
-

Certifierat Teknikcollege
Ja/nej

Drifta ett tekniskt
rapporterings- och
statistiksystem för det
kommunala
aktivitetsansvaret och
elevuppföljning.
Utreda samverkan gällande
skolhälsovård inkl..
skolläkare.
Stödja kommunernas
aktiviteter knutna till
integration/
nyanlända inom utbildning och
arbetsliv.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3)
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- Avtal med
kommunerna.

Avtal med teknikleverantör
tecknat.
Implementering påbörjad.

Avtal med teknikleverantör
tecknat. Ja/nej
Implementering påbörjad.
Ja/nej

- Inom ramen för
kommunernas
befintliga
verksamhet.

Utredning genomförd.

Utredning genomförd
Ja/nej

Nätverken inom Beredningen
Utbildning ska samverka med
projekt ”Kommungemensam
plattform för att främja
nyanländas etablering i
Fyrbodal”. Detta genom att
vara en arena för utbyte av
erfarenheter och idéer för
verksamheter och aktiviteter
inom området
integration/nyanlända för
vuxna och ungdomar.
(samv Integrationsprojektet)

- Länsstyrelsen.

Samverkan med projektet.

Samverkan har skett. Ja/nej

Drifta en gemensam
administration för utbildning
inom Samhällsorientering
(SO) med särskilt uppdrag för

- Avtal med
kommunerna.

Mål med verksamheten
definieras i
samverkansavtalet.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.

uppföljning och utveckling.
(samv Integrationsprojektet)
Utnyttja det Interregprogram
som finns för området.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3, 2.2.2,
2.2.3, 4.2.3)

Skapa förutsättningar för
kommunerna att arbeta med
entreprenörskap och
entreprenöriellt
förhållningssätt i skolan.
(VG2020 1.1.1)
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Delta i gränsöverskridande
projekt för att stödja
aktiviteter inom
kompetensförsörjning i
Fyrbodal och Östfold.

- Interreg
Tillväxtmedel.

Stödja organisationer som
jobbar inom med
entreprenörskap och
entreprenöriellt
förhållningssätt.

- Tillväxtmedel.

Undersöka möjligheten för
att hur man kan stödja
skolorna inom arbetet med
entreprenöriellt
förhållningssätt.

- Tillväxtmedel som
medfinansiering för
projekt.

Deltagit i projekt
Scandinavian Science Cluster
och projekt KOBRA.

Se projektens mål.
Minst 2 organisationer har
fått ekonomiskt stöd för
arbete inom grundskola och
gymnasieskolan.

Undersökning genomförd.
Förslag framtaget.

Deltagit i projekt
Scandinavian Science
Cluster och projekt KOBRA
Ja/nej
Resultaten följs upp inom
ramen för projekten.
Antal organisationer som
fått stöd.

Undersökning genomförd
Ja/nej
Förslag framtaget Ja/nej.

Beredningen Välfärd
Ett gott liv är en förutsättning för tillväxt och välfärd. Beredningen Välfärds uppdrag ligger inom den sociala välfärden och ansvarsområdena är
socialtjänst, folkhälsa samt kommunal hälso- och sjukvård i syfte att skapa förutsättningar för ett gott liv. Beredningen Välfärds prioriterade
insatser och aktiviteter utgår ifrån länsgemensamma dokument som t.ex. Folkhälsopolitisk policy, Strategi för tillväxt och utveckling i Västra
Götaland 2014-2020, men också utifrån kommunernas uttalade behov, gemensamma avtal och regeringens satsningar inom området.
Förbundets verksamhet inom välfärd handlar om att biträda medlemskommunerna i regionalt och delregionalt förhandlingsarbete, utredningar
och utvecklingsarbete. För länsgemensamma frågor samarbetar länets fyra kommunalförbund inom ramen för VästKom. Kommunalförbundet
bistår också kommunerna i Vårdsamverkan Fyrbodal. Frågor diskuteras och förankras genom träffar med företrädare för kommunernas
socialtjänst genom upprättade nätverk t.ex. socialchefer, MAS:ar (medicinskt ansvariga sjuksköterskor) och FouRum. Inom beredningens område
samlas nätverk för kommunernas gemensamma forskning och utveckling (FoU), vilka finansieras via särskilda avtal med kommunerna.
Fokusområdena är vård- och omsorg, funktionshinder/socialpsykiatri samt individ- och familjeomsorg.
På samma sätt finns särskilda avtal med kommunerna och Norra hälso- och sjukvårdsnämnden avseende Hälsokällan som har till uppgift att
främja barn och ungas hälsa genom att utbilda och stödja ”viktiga vuxna” inom såväl skola, socialtjänst, hälso- och sjukvård som föreningsliv.
För Hälsokällan samt FoU och dess olika delar finns särskilt nedbrutna mål och verksamhetsplaner – se hemsidan.

Prioriterade insatser som berör beredningen Välfärd:
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vara en plattform för samarbete mellan kommunerna.



stödja kommunerna med omvärldsbevakning.



företräda kommunerna i samverkansarbetet med andra delregionala, regionala och nationella organ.



skapa ökade förutsättningar för en mer kunskaps-/evidensbaserad praktik genom stöd, utbildningar och FoU-arbete.

Prioriterade insatser
Skapa en
välfungerande
plattform för
samverkan mellan
kommuner inom
socialtjänst och hälsooch sjukvård.

Stödja kommunernas
socialtjänst och
folkhälsoarbete i
omvärldsbevakning.
Skapa en fungerande
samverkan inom länet
mellan kommunerna i
gränssnittet mot
regionen och staten.
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Aktiviteter
- Regelbundna träffar med
socialchefer, MAS och
folkhälsosamordnare.
- Stödja
kunskapsutveckling och
initiativ till konkret
samarbete.
- Samordna de statliga
satsningar som
prioriteras av
socialchefsnätverket.
- Delta i valda nationella
och regionala nätverk.
- Bevaka nationella och
regionala initiativ.
- Bjuda in representanter
på olika nivåer till dialog.
- Företräda kommunerna i
samarbete inom ramen
för VästKom - nätverk
med socialhandläggare i
länet.
- Utgöra delregional
samverkans- och
stödstruktur för

Finansiering
- Basfinansiering.

Förväntade resultat
Minst 85 % upplever
- en praktisk nytta i vardagen.
- en god samverkan mellan
kommunerna.

Resultatuppföljning
Enkät till socialchefer, MAS:ar
och folkhälsosamordnare.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att de får stöd i sin
omvärldsbevakning.

Enkät till socialchefer,
MAS:ar, folkhälsosamordnare
och FouRum.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att de är väl informerade om
länsgemensamma frågor.
- påverkansmöjlighet i
länsgemensamma frågor.

Enkät till socialchefer och
MAS:ar.

Skapa förutsättningar
för trygga och goda
uppväxtvillkor.
(Folkhälsopolitisk
policy, Regional
strategi för alkohol,
narkotika,
dopning och tobak
2016-2020 Västra
Götalands län, VG2020
– 2.2.1)
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kunskapsutveckling i
socialtjänsten.
Delta i samverkan mellan
kommunerna och regionen
avseende barn och unga
inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv med Beredningen
Utbildning)
Ge stöd till metodutveckling
för att förstärka delaktighet
och inflytande för brukare
inom socialtjänstens alla
områden.
Skapa mötesplatser och
erbjuda kompetensutveckling
inom Hälsokällans
prioriterade områden.
(föräldrastöd, normkritiskt
förhållningssätt, ledarskap
och bemötande) t.ex. ICDP
Delta i regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro och
skolavhopp.
(samv med Beredningen
Utbildning)
Stödja kommunerna i att
jobba mot våld/

- Basfinansiering

Deltagit i samverkansstrukturen.

Deltagit i
samverkansstrukturen. Ja/nej

-

Kommunal
medfinansiering.

Minst 85 % upplever
stöd i arbetet med att utveckla
delaktighet och inflytande.

Enkät till FouRum.

-

Avtal med
kommunerna och
norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.

Minst 85 % upplever
nöjdhet med aktiviteter som de
deltagit i via Hälsokällan.

Enkät till deltagare i aktiviteter
via Hälsokällan.

Projektet beviljat och uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. J/N
Följs upp inom ramen för
projektet.

Uppstartat projekt.

Uppstartat projekt. Ja/nej

ESF + Tillväxtmedel.

-

Folkhälsokommittén
VGR.

kränkandebehandling riktat
mot barn och unga.
Främja samverkan mot
droger i länet (ANDT/ alkohol,

-

Basfinansiering.

Deltagande i länssamverkansgrupp.

Deltagande i
länssamverkansgrupp. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Enkät till deltagare i FouRum
funktionshinder.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Avtal med
kommunerna och
norra hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- praktisk nytta i vardagen.
- samverkan mellan
kommunerna.
- stöd i kunskapsutvecklingen.
Minst 85 % upplever
- praktisk nytta i vardagen.
- samverkan mellan
kommunerna.
- stöd i kunskapsutvecklingen.
Minst sju kommuner har fått stöd.

Färdig utredning.

Utredning genomförd. Ja/nej

narkotika, dopning och
tobak).

Skapa förutsättningar
för jämlika och
jämställda livsvillkor.
(Folkhälsopolitisk
policy, VG2020 2.1)

-

-

-

-

Skapa förutsättningar
för en mer kunskapsoch evidensbaserad
praktik.
(VG 2020 - En ledande
kunskapsregion, 1.2.3,
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Stödja kommunerna i
utvecklingsarbetet inom
funktionshinderområdet
genom t.ex. utbildning
och forskningsseminarier.
Förstärka
brukarmedverkan genom
t.ex. utbildningar i
delaktighetsfrämjande
metoder och arbetssätt.
Stödja kommunerna i
arbetet med
likabehandling i skolan
för att främja inkludering.
Utreda behovet av att
stödja kommunerna i
arbetet med att möta
brukare med
utomnordisk härkomst.
Stödja kommunerna i
forsknings- och
utvecklingsarbete enligt
antagna FoU-mål.
Initiera, genomföra och
utveckla systematisk
uppföljning.

-

Enkät till deltagare i FouRum
funktionshinder.

Minst sju kommuner har fått
stöd. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- stöd i FoU-arbetet.

Enkät till FouRum.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Framtagen utbildning för hela
socialtjänsten.

En genomförd utbildning.
Ja/nej

En region för alla
2.1.1, 2.1.2, 2.1.3,
2.2.3)

-

-

-

-

-

Stödja
kunskapsutveckling,
initiera, stimulera,
handleda personal att
bedriva
verksamhetsnära
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-

-

Stöd till implementering
av de antagna titulaturoch kompetensstrategierna inom LSS,
socialpsykiatri och vård
och omsorg.
Fortsatt stöd till
utveckling av
kompetensplan för
personal inom den
sociala barn- och
ungdomsvården.
Utveckling av
kompetensplan inom
missbruks- och
beroendeområdet.
Stödja kommunernas
arbete med att
implementera nationella
riktlinjer t.ex.
missbruk/beroende.
Projekt om välfärdsteknik
för att främja delaktighet
och självständighet för
unga personer inom LSS.
Erbjuda personal inom
socialtjänsten stöd för att
ta magister/mastersexamen.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Majoriteten av kommunerna har
påbörjat arbetet med att
implementering.

-

Enkät till Socialchefer.
Antal kommuner.

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- nöjdhet med utbildningarna
riktade till sociala barn- och
ungdomsvården.

Enkät till kursdeltagare sociala
barnavården.

-

Kommunal
medfinansiering.

Framtagen kompetensplan för
missbruks- och beroendeområdet.

Framtagen kompetensplan för
missbruks- och
beroendeområdet. Ja/nej

-

Kommunal
medfinansiering.

Minst 85 % upplever
- stöd i utvecklingsarbetet inom
missbruk/beroende.

Enkät till FouRum IFO.

-

Kommunal
medfinansiering och
Högskolan Väst.

Pågående projekt om
välfärdsteknik.

Pågående projekt om
välfärdsteknik. Ja/nej

-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Antal som fått stöd.
Enkät till medarbetare som
skriver
magister/masterarbeten.

Initiera/delta i samverkan
med andra huvudmäns

-

FoU-avtal med
kommunerna.

Minst 85 % upplever
- stöd i att få tillgång till
vetenskaplig kunskap.
- stöd i sitt magister/mastersarbete.
- Minst ett projekt med annan
FoU-verksamhet och/eller

-

Antal projekt.

forskning och
utveckling.
(VG2020 – 2.1.2, 2.2.3, 2.2.4)

FoU samt med högskolor
och universitet.
Erbjuda vetenskapligt
stöd till kommunerna.

Sprida
forskningsinformation
till verksamhet och
politiker.
(VG2020 - 2.2.3)

Ge stöd i
informationssökning,
tillgång till forskare och
nya forskningsresultat
genom bland annat FoUseminarier inom
socialtjänstens olika
områden.
Skapa möjlighet för
kommunerna att ha
åtkomst till vetenskapliga
databaser för att öka
användningen av
forskningsresultat i
utvecklingsarbetet.
Följa och sprida
utvecklingsarbete med
eHälsa via nätverk.
Samverka inom ramen
för VästKom inom bl.a.
framtidens
vårdinformationsmiljö.
Stödja kommunerna i
omvärldsbevakning inom
området.
Identifiera
utvecklingsområden och
förbättringsarbete som

-

-

Utveckling av digital
teknik i socialtjänsten.
(VG2020 ITinfrastruktur 2.3.3)

-

-

-

God samverkan med
regionen inom ramen
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-

högskola.
-

FoU-avtal med
kommunerna.

-

Deltagare i FoU-aktiviteter.

-

Antal som fått stöd.
Enkät till deltagare i
FouRum.
Antal genomförda
aktiviteter.

-

Avtal med
kommunerna.

-

Minst två aktiviteter per
termin.

-

-

Avtal med
kommunerna.

-

Samtliga kommuner ska ha
tillgång till minst en
vetenskaplig databas.

-

Tillgång till databas. Ja/nej

-

Basfinansiering.

-

Enkät till socialchefer och
eHälsonätverk.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- kännedom om det regionala
utvecklingsarbetet.
Samverkan genomförd.

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- stöd i den digitala utvecklingen.

Enkät till socialchefer och
eHälsonätverk.

-

Basfinansiering.

Områden och arbeten är
identifierade.

Enkät till socialchefer och
MAS:ar.

Samverkan genomförd. Ja/nej

för Vårdsamverkan
Fyrbodal.
(Verksamhetsplan
Vårdsamverkan
Fyrbodal,
Handlingsplan Det
goda livet för sjuka
äldre i Västra
Götaland)

Stödja kommunernas
aktiviteter för att
främja barn och ungas
hälsa.
(VG2020 2.2.1)

berör båda huvudmän
för medborgarens bästa.

-

-

-
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Stödja implementering av
nytt hälso- och
sjukvårdsavtal samt
andra gemensamt
framtagna
handlingsplaner och
överenskommelser.
Delta i samverkan mellan
kommunerna och
regionen avseende barn
och unga inom ramen för
Vårdsamverkan.
(samv Beredningen
utbildning)
Delta i
regiongemensamma
projekt kring skolnärvaro
och skolavhopp.
(samv Beredningen
utbildning)

-

Basfinansiering.

Minst 85 % upplever
- att dialog och
informationsflödet mellan
Vårdsamverkan och
kommunerna fungerar väl.
Stöd har skett till
implementeringen.

Stöd har skett till
implementeringen. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Deltagit i samverkansstrukturen.

Deltagit i
samverkansstrukturen. Ja/nej

- ESF + Tillväxtmedel.

Projektet beviljat och uppstartat.
Se projektets mål.

Projektet beviljat och
uppstartat. Ja/nej
Följs upp inom ramen för
projektet.

Integration
Integration är just nu ett av de mest prioriterade områdena i Sverige. Fyrbodals kommunalförbund har uppmärksammat frågorna sedan flera år
tillbaka. Behovet av att samverka kring integrationsfrågorna är extra stort eftersom mottagandet av nyanlända är mycket högt och med största
sannolikhet kommer att öka än mer de närmaste åren.
De senaste tre åren ökade antalet nyanlända i Fyrbodal med 400 % som en följd av det stora antalet flyende människor som valt att söka asyl i
Sverige. Under 2015 sökte cirka 163 000 människor asyl i Sverige, vilket är dubbelt så många jämfört med året dessförinnan.
Väntetiden för att få sin asylansökan prövad är mycket lång. En effekt av detta blir att de som anlände hösten 2015 kommer att flytta ut i
kommunerna först 2017 då de får sina uppehållstillstånd. Det innebär alltså att vi förväntar oss ett högt antal nyanlända under året. Det kommer
också att vara många som får avslag på sin ansökan, vilket blir en stor utmaning för landet då alla dessa ska avvisas.

Projektet är pågående sedan slutet av 2014 och avslutas i början av 2017. Nya medel har sökts till en fortsättning av projektet. Om vi beviljas nya
medel inom ramen för § 37 i ersättningsförordningen, så kommer arbetet att pågå in i år 2018.
Prioriterade insatser som berör fokusområde integration

•

Skapa en långsiktig hållbar samverkansstruktur och aktörsgemensam strategi, genom att ta fram en (del)regional överenskommelse som
klargör ”vem gör vad” i etableringsuppdraget.

•

Arbeta fram hållbara och stödjande strukturer inom följande områden:
– boende
– arbete och kompetens
– hälsa med inriktning på barn och unga
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•

Ta fram indikatorer för uppföljning samt analys av områdets integrationsarbete.

•

Implementering.

Prioriterade insatser
Att genom det
strategiska
integrationsprojektet,
bidra till att
nyanländas etablering
påskyndas, genom att
skapa en långsiktig
hållbar
samverkansstruktur
och en
aktörsgemensam
strategi i Fyrbodal.

Aktiviteter
Skapa en (del)regional
överenskommelse
– ”RÖK”, tillsammans med
andra aktörer, med syfte att
förbättra insatserna genom
att klargöra ”vem gör vad” i
etableringsuppdraget.

Ta fram indikatorer för
uppföljning samt analys av
områdets
integrationsarbete.
Arbeta fram hållbara och
stödjande strukturer inom
områdena:
– boende
– arbete och kompetens
– hälsa med inriktning
barn och unga.
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Finansiering
Länsstyrelsen har
beviljat projektet medel
inom ramen för § 37 i
ersättningsförordningen
(2010:1122).

Förväntade resultat
Att en delregional
överenskommelse skapas, där
också indikatorer för uppföljning
och analys av områdets
integrationsarbete ingår.

Länsstyrelsen § 37

Indikatorer är framtagna.
Analys är genomförd.

Länsstyrelsen § 37

Vi har skapat hållbara och
stödjande strukturer inom
områdena:
– boende.
– arbete och kompetens.
– hälsa med inriktning på barn
och unga.

Resultatuppföljning
Projektet följs upp av:
– Styrgrupp utsedd av
direktionen
– Strategisk kommungrupp med
representanter utsedda av
kommunchef
– Information i olika politiska möten
och i olika nätverk och andra
sammankomster
– Kontinuerlig information via
kommunalförbundets hemsida
En delrapport är inlämnad till
Länsstyrelsen och slutrapport skall
ges i början av 2017.
Indikatorer är framtagna. Ja/nej.
Analys är genomförd. Ja/nej

Vi har skapat hållbara och stödjande
strukturer som är en del av det
löpande ordinarie arbetet inom
kommunalförbundet.

Integrationsfrågorna
genomsyrar alla
beredningars
arbete/nätverk, för att
fånga upp synpunkter, samt
implementera arbetet.
Spridning av goda exempel
från kommunerna i
Fyrbodal.

Länsstyrelsen § 37

Att integrationsfrågorna
kontinuerligt finns med på
agendan.

Beskrivning av antal tillfällen då
frågorna lyfts, samt innehåll.

Länsstyrelsen § 37

Goda exempel är spridda genom
- åtta nyhetsbrev
hemsidan.

Antal nyhetsbrev.

Sammanställa statistik över
mottagandet, samt sprida
annan aktuell information
inom området.
Implementering av arbetet i
kommunerna.
Delta i Länsstyrelsens
arbete med samråd för
integrationsarbetet i
regionen, samt i vår
delregion Fyrbodal.

Länsstyrelsen § 37

Drifta en gemensam
administration för
utbildning inom
Samhällsorientering. (SO)
med särskilt uppdrag för
uppföljning och utveckling.
(samv Beredningen
Utbildning)
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Länsstyrelsen § 37
Länsstyrelsen § 37

- Avtal med
kommunerna.

Statistik och annan information
är spridd genom
- nyhetsbrev
- hemsidan.
Kommunerna har
implementerat arbetet.
Att Fyrbodals kommunalförbund
fortsätter att vara en aktiv part i
samråden kring integration som
sammankallas av Länsstyrelsen.
Närvaro på samrådsmöten på
delregional samt regional nivå.
Mål med verksamheten
definieras i samverkansavtalet.

Fungerande och uppdaterad
hemsida. Ja/nej
Antal nyhetsbrev.
Fungerande och uppdaterad
hemsida. Ja/nej
Antal kommuner som har
implementerat arbetet.
Närvaro på samrådsmöten.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.

Stödja kommunernas
aktiviteter knutna till
integration/
nyanlända inom
utbildning och
arbetsliv.
(VG2020 2.1.2, 2.1.3,
2.2.2, 2.2.3)
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Nätverken inom
Beredningen Utbildning ska
samverka med projekt
”Kommungemensam
plattform för att främja
nyanländas etablering i
Fyrbodal”. Detta genom att
vara en arena för utbyte av
erfarenheter och idéer för
verksamheter och
aktiviteter inom området
integration/nyanlända för
vuxna och ungdomar.
(samv Beredningen
utbildning)
Drifta en gemensam
administration för
utbildning inom
Samhällsorientering (SO)
med särskilt uppdrag för
uppföljning och utveckling.
(samv Beredningen
utbildning)

- Länsstyrelsen.

Samverkan med projektet.

Samverkan har skett. Ja/nej

- Avtal med
kommunerna.

Mål med verksamheten
definieras i samverkansavtalet.

Följs upp inom ramen för
samverkansavtalet.

Kurser och konferenser/Utvecklingsstöd
Det finns ett uttalat behov av att i kommunalförbundets regi kunna erbjuda utbildningar för förtroendevalda och tjänstemän i kommunerna. Dessa
ska svara upp mot medlemskommunernas behov.

Prioriterade insatser
Erbjuda kurser som svarar
upp mot den efterfrågan
som finns från
medlemskommunerna.

Aktiviteter
- Kontakt med interna och
externa nätverk för att
fånga upp behov.

Finansiering
- Självfinansiering
via kursavgifter.

Förväntade resultat
- Kontakter har hållits med
interna och externa
nätverk.

-

Kontaktpersoner inom
olika områden för att
fånga upp behov.

-

Kontakter har hållits
kontaktpersoner inom olika
områden.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

-

Kurser, konferenser och
seminarier har arrangerats
efter behov.

Majoriteten av deltagarna
ska uppleva nöjdhet och
ökad kunskap.
Kontakt är etablerad med
samtliga beredningsansvariga
för att inventera nätverk och
utbildningsbehov.

Resultatuppföljning
Utvärdering skickas ut efter
respektive kurs slut.
Dialog med såväl föreläsare,
deltagare samt ansvariga chefer.

-

Erbjuda fler kurser efter
behov inom samtliga
beredningars
verksamhetsområden.
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-

Kontakt med samtliga
beredningsansvariga för
att inventera nätverk och
utbildningsbehov.

Självfinansiering
via kursavgifter.

Kontakt är etablerad med samtliga
beredningsansvariga Ja/nej.
Uppföljning i samband med
årsredovisningen.

Att i samband med projekt
kunna erbjuda
utbildningsinsatser och
processtöd.

Att kunna erbjuda
utvecklingsstöd i form av
utredningar och
utvärderingar.
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-

Inventering av behov.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

Stöd vid ansökningar,
utlysningar och
utvärderingar.

-

-

Delvis finansiering
via projektmedel.

Basfinansiering
eller via
projektmedel.

-

Inventering av behov.

-

Arrangera kurser,
konferenser och
seminarier.

Stöd har erbjudits.

Utvärdering skickas ut efter
respektive kurs slut.
Dialog med såväl föreläsare,
deltagare samt ansvariga chefer.

Stöd har erbjudits. Ja/nej.
Uppföljning i samband med
årsredovisningen.

Budget 2017-2019
2017

2018

2019

Medlemsavgifter 28 kr * 266 000
Övriga intäkter
Ränteintäkter

7 450
300
70

7 450
300
70

7 450
300
70

SUMMA INTÄKTER

7 820

7 820

7 820

5 650
710
175
15
18
200
300
250
50

5 600
650
160
15
18
200
310
250
50

5 650
665
165
15
18
200
320
250
50

Administrativa fasta kostnader
hyra, städ, reparation o underhåll
kopiering, fax
IT, drift, hemsida, programvara
företagsförsäkring
telefon (mobil och data)

460
20
330
15
40

470
20
330
15
40

480
20
330
15
40

Administrativa rörliga kostnader
larmhållning
porto, förbrukningsmat. datorer
repr., möteskostn, resor personal
pren tidn, litteratur
personal soc.kostn
utbildning, intern utveckling
revision och rådgivning
informationsmaterial, annonser m m
avskrivningar
Övrigt

12
80
110
20
60
75
60
70
75
50

12
85
110
20
65
75
60
70
75
50

12
90
110
20
70
75
60
70
75
50

Avgift Västkom
Avgift Svinesundskommittén

530
90

530
90

530
90

9 465

9 370

9 470

-1 645

-1 550

-1 650

INTÄKTER

KOSTNADER
Löner basanställda inkl soc.avg
personalförsäkringar
löneskatt på pensioner
försäkringskostnader Pacta, OF
friskvård
Resor med egen bil, trakt. basanställda, inkl soc
Politiska arvoden inkl ordförande, resor inkl soc
Möteskostnader politiker och tjänstemän
Konsultkostnader

SUMMA KOSTNADER
Beräknat över/underskott

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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KLU § 76
Dnr 2015-399
Tilläggsbudget för 2016 – inkl. kommunals löner
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.
(se nästa sida)

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________
20151028
20160907
20161026
Sammanställt alla sektorer
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
KF
3 061
3 061
3 061
KS/ Kommunkontor
32 570
32 640
33 077
Barn och utbildning
146 463
148 669
148 984
Omsorg
117 039
117 885
119 305
Kultur och fritid
12 554
15 337
15 343
Samhällsbyggnad
27 739
25 596
25 656
Utrymme lönerevision
6 000
2 238
0
Finansiering
2 500
2 500
2 500
Summa kommunbidrag till sekt
347 926
347 926
347 926
Summa skatteintäkter
-354 510
-354 510
-354 510
Resultat
-6 584
-6 584
-6 584
20151028
20160907
20161026
KF
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
Kommunfullmäktige
1 261
1 261
1 261
Kommunrevision
444
444
444
Överförmyndare
875
875
875
Nämnder, styrelser, val och parti
481
481
481
Totalt
3 061
3 061
3 061

KS/Kommunkontor
Kommunstyrelse
Kommunchef
Ekonomikontor
Personalkontor
Admin enheten
Folkhälsoenheten
IT och kommunikation
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
4 438
3 923
4 342
7 385
5 761
5 772
5 858
6 997
6 997
4 783
6 123
6 123
3 440
3 119
3 126
437
417
417
6 229
6 300
6 300
32 570
32 640
33 077

20151028
20160907
20161026
BoU
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
Barnomsorg
23 320
23 138
23 306
Grunskola inkl grundsär
60 059
59 458
59 507
Gymnasieskola inkl Gymnasiesär
33 212
33 212
33 212
Ledningskontor
8 342
8 344
8 344
Skolskjuts
5 170
5 174
5 174
Vuxenutbildning
3 062
3 662
3 662
Måltid och Lokalvård
0
13
111
Utomkommunal vht fsk -åk 9
13 298
15 668
15 668
Total
146 463
148 669
148 984

Justering

Omsorg
Omsorg - utvecklingskontor
Äldreomsorg
Individ och familjeomsorg
Enheten för stöd och service
Integrationsenheten
Totalt
Tillskott ej fördelat

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
17 519
18369
18369
55 630
55710
56734
23 653
26461
26468
18 237
19291
19504
0
-1946
-1770
115 039
117885
119305
2 000

Kultur & fritid
Bibiliotek och kultur
Medborgarkontor o turism
Färdtjänst
Musikskolan
Fritid
Ledning Kultur & fritid
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
4 125
4 156
4 156
1 984
2 014
2 014
2 379
2 379
1 658
2 015
2 015
3 824
3 830
3 836
663
943
943
12 254
15 337
15 343

Samhällsbyggnad
Teknik o arbetsmarknad
Plan o bygg
Renhållnigen
Räddningstjänst
MEX
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
10 620
10 660
10 720
2 661
2 759
2 759
582
610
610
9 212
9 212
9 212
4 664
2 355
2 355
27 739
25 596
25 656

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Forts KLU § 76
Ärendebeskrivning
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar (kommunbidrag) med
förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske när det faktiska utfallet är klart.
Lönerevisionens utfall, exkl. kommunals löner, redovisades på kommunstyrelsens möte
2016-09-07. Kommunals löners faktiska utfall är nu klart.
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och lönerevision 2016 (inkl.
kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-09-15.
Ekonomichefen informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Tjänsteutlåtande
2016-09-15
Kommunledningen
Ekonomiavdelningen
Kristina Olsson
0528-567 107
Kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr:
2015/399

Kommunstyrelsen

Tilläggsbudget till Verksamhetsplan och detaljbudget 2016

Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.
Ärendebeskrivning
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar
(kommunbidrag) med förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske
när det faktiska utfallet är klart. Lönerevisionens utfall, exkl. kommunals
löner, redovisades på kommunstyrelsens möte 2016-09-07. Kommunals
löners faktiska utfall är nu klart.
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och
lönerevision 2016 (inkl. kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget
2016.

Lars Göran Berg
Kommunchef
Kristina Olsson
Ekonomichef

Postadress
458 80 Färgelanda
Besöksadress
Allhemsvägen 5, Färgelanda

Telefon
0528-56 70 00
Fax
0528-714 76

E-post
kommun@fargelanda.se
Hemsida
www.fargelanda.se

Bankgiro
890-9269
Organisationsnummer
212000-1421
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KLU § 78
Dnr 2016-537
Reinvestering av avloppsanläggningen vid Torps skola
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att renovera befintlig
avloppsanläggning så att den uppfyller dagens krav på rening.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka hos lantmäteriet om att
bilda en gemensamhetsanläggning för att ordna den framtida förvaltningen av
avloppsanläggningen.
Finansiering
Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 350 tkr exklusive moms. I kostnaden ingår
lantmäterikostnaden. Åtgärderna finansieras inom 2016 års investeringsram.
Ärendebeskrivning
I samband med försäljningen av Torps skola har det framkommit att kommunen har försörjt
sammanlagt tre fastigheter med vatten och avlopp. Två utav dessa är privatägda och
kommunen har debiterat fastigheterna för användandet av både vatten och avlopp.
Anläggningen uppges vara uttjänt och ansvaret för drift och underhåll behöver klaräggas.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande 2016-09-09.
Samhällsbyggnadschefen informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Reinvestering av avloppsanläggning
Dnr:
1(2)
2016-09-19

Samhällsbyggnad
Samhällsbyggnadschef
Cecilia Trolin
0528-567525
Cecilia.trolin@fargelanda.se

Kommunsstyrelsen

Reinvestering av avloppsanläggningen vid Torps skola
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att renovera befintlig
avloppsanläggning så att den uppfyller dagens krav på rening.
Kommunstyrelsen beslutar om att uppdra åt förvaltningen att ansöka hos
lantmäteriet om att bilda en gemensamhetsanläggning för att ordna den
framtida förvaltningen av avloppsanläggningen.
Finansiering
Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 350 tkr exklusive moms. I kostnaden
ingår lantmäterikostnaden.
Åtgärderna skall finansieras inom 2016 års investeringsram.
Ärendebeskrivning
I samband med försäljningen av Torps skola har det framkommit att
kommunen har försörjt sammanlagt tre fastigheter med vatten och avlopp.
Två utav dessa är privatägda och kommunen har debiterat fastigheterna för
användandet av både vatten och avlopp. Under arbetet med att verkställa
tidigare beslut om att sälja Torps skola har det framkommit information om
att anläggningen är uttjänt och att drift och underhåll behöver klaras ut
innan försäljningen kan genomföras.

Bilagor
Bilaga 1, Västvattens åtgärdsförslag
Bilaga 2, KF beslut om att sälja fastighet

Reinvestering av avloppsanläggning
Dnr:
2(2)
2016-09-19

Lars-Göran Berg
Kommunchef
Cecilia Trolin
Samhällsbyggnadschef

Beslutet skickas till:
Samhällsbyggnadschefen
Ekonomikontoret

1 (3)

2016-04-27

HANDLÄGGARE:
Projektledare Martin Birgersson
TELEFON 0522-63 88 32
martin.birgersson@vastvatten.se

Färgelanda kommun
Att Cecillia Trolin
Allhemsvägen 5
458 80 Färgelanda

Torp skola avloppsanläggning
Avloppsanläggningen är troligvis byggd i början av 1980. Erfarenheter av denna
typ av anläggning i dag är de inte uppfyller dagens krav på avloppsrening.
Anläggningens delar består av slamavskiljning med filterbädd (IVA-filter). Den är
dimensionerad för 25 personekvivalenter. Länsstyrelsen har gett ett program för
utsläppskontroll 1982.
Vid besök konstaterades att betongbrunnarna som finns i anläggningen
fortsättningsvis kan användas. I brunn med avloppspump till filter bör pump bytas
till en mer anpassad typ och arrangeras med en dekanteranordning.
EL och styrskåp för pump byts. Takbjälkar i filterkonstruktion är kraftigt angripna
av rost ”det kan finnas risk för att tak rasar in med tiden”. IVA filteret klarar inte
dagens reningskrav och bör ersättas med ett nytt reningssteg som uppfyller
dagens krav på rening. Anläggande av en markbädd bedöms inte realistiskt på
grund av att det inte finns tillräckligt med utrymme.
Förslaget är att i nuvarande filterutrymme installera ett biologisk reningssteg som
klarar dagens krav samt att också bygga in en efterbehandling för
bakteriereduktion, utbyte av pump mm. Det nya biologiska reningssteget behöver
ett EL och styrskåp i vilket också all pumpstyrning sker.
En liten enkel
teknikbyggnad kan komma behövas, framkommer i sådant fall vid kontakt med
entreprenör. Befintliga betongbrunnar behålls.
Innan ombyggnad bör tillsynsmyndighet ”miljö avd” kontaktas för utlåtande.
Grov kostnadsuppskattning inkl arbeten:
Dekanter med pump 35´kr
Nytt biologiskt reningssteg 150´kr
Bakteriereduktion 35´kr
Nytt EL och styrskåp med elarbeten 70´kr
Oförutsedda kostnader 10´kr
Summa 300´kr exklusive moms

HEMSIDA
www.vastvatten.se

E-POST
info@vastvatten.se

POSTADRESS
Kanslibacken 9
451 81 Uddevalla

BESÖKSADRESS
Kanslibacken 9
Uddevalla

TELEFON
0522-63 88 00
(kundservice)

ORG NR
556901-9622
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Lämpliga företag att kontakta för offert:
Topas Vatten AB

Emendo

Tomas Järhög

info@emendo.se

070-827 41 81

063-218 20

WWW.topasvatten.se

WWW.emendo.se

Västvatten kan hjälpa till att visa anläggning för eventuella entreprenörer.
Upphandling skulle kunna göras via en direktupphandling av Färgelanda kommun.
Lämplig entreprenadform är totalentreprenad. Västvatten kan medverka vid
granskning av inkomna offerter.
Med vänlig hälsning
VÄSTVATTEN AB

Martin Birgersson

HEMSIDA
www.vastvatten.se

E-POST
info@vastvatten.se

POSTADRESS
Kanslibacken 9
451 81 Uddevalla

BESÖKSADRESS
Kanslibacken 9
Uddevalla

TELEFON
0522-63 88 00
(kundservice)

ORG NR
556901-9622

3 (3)

2016-04-27

HEMSIDA
www.vastvatten.se

E-POST
info@vastvatten.se

POSTADRESS
Kanslibacken 9
451 81 Uddevalla

BESÖKSADRESS
Kanslibacken 9
Uddevalla

TELEFON
0522-63 88 00
(kundservice)

ORG NR
556901-9622

Nytt biologist
reningssteg

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 1 (6)

FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings- och lönebeslut
enhetschef tills vidare from
151207 månadsavlönad delegat
Monica Birgersson
Resultatenhetschef för hemtjänst

Hid
Diarienr
Diplankod
2015.3893

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2015/639

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut avs
lärare särskolan 1-6, heltid,
tillsvidare från 2016-08-15.
Delegat Pär Allvin
Rekrytering extraresurs Stigens
förskola

2016.2734

Anställnings- och lönebeslut
Lärare särskolan 1-6, heltid
tillsvidare från 20160815. Delegat
Pär Allvin
Rekrytering lärare/speciallärare
inriktning utvecklingsstörning

2016.2750

2016-09-13

2016/400

2016-07-01

KS
2016-09-28

2016/430

2016-07-01

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut
obehörig förskollärare Höjdens
förskola vikariat månadsavlönad
160822-161231 delegat Christina
Nilsson
Rekrytering förskollärare Höjdens
förskola

2016.3484

Anställnings- och lönebeslut
utepedagog vikariat 2016080820161231 månadsavlönad delegat
Marie-Louise Forsberg
Rekrytering
extraresurs/utepedagog till
Ödeborgs förskola

2016.3489

Anställnings- och lönebeslut IKTpedagog tidsbegränsad anställning
from 161005 tom 170630
månadsavlönad delegat Gunnar
Spångberg
Rekrytering IKT-pedagog till
utvecklingsenheten

2016.3528

2016/519

2016-09-05

KS
2016-09-28

2016/398

2016-09-06

KS

2016-09-28

2016-09-08

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016/396

KS
2016-09-28

2016-09-22
Antal:40

10:36
DELEG
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FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings- och lönebeslut
bygglovshandläggare tills vidare
from 20151102 månadsavlönad
Rekrytering av en
bygglovshandläggare

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.3597

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2015/547

KS

2016-09-13

2016-09-28
Anställnings- och lönebeslut leg.
sjuksköterska deltid
månadsavlönad delegat Ulla
Morsing
Rekrytering sjuksköterska natt

2016.3599

Anställnings- och lönebeslut USK
tills vidare from 160301
månadsavlönad delegat Ulla
Morsing
Internrekrytering undersköterska

2016.3602

Anställnings- och lönebeslut
biståndsbedömare månadsavlönad
delegat Maria Aronsson
Biståndshandläggare

2016.3606

2016/231

2016-09-13

2016/495

2016-09-13

2015/658

2016-09-13
Anställnings- och lönebeslut lärare 2016.3608
månadsavlönad from 160107
Annons om speciallärare
2015/657
grundsärskolan årsklass 7-9
2016-09-13

KS
2016-09-28

KS
2016-09-28

KS
2016-09-28

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut IFOchef månadsavlönad tills vidare
from 150901 delegat Monica
Birgersson
Rekrytering av IFO-chef

2016.3610

Anställnings- och lönebeslut
vikariat förvaltningssekreterare
from 20160118 tom 20161231
delegat Per Wahlén
Annons om tjänst,
graviditetsvikariat 1 år som
förvaltningssekreterare

2016.3532

2015/408

2016-09-13

2015/705

2016-09-08

KS
2016-09-28

KS

2016-09-28
Anställnings- och lönebeslut
2016.3613
barnskötare vikariat from
20151001 tom 20151231 delegat
Marie-Louise Forsberg
Barnskötare på Ödeborgs Förskola 2015/601

2016-09-13
Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

KS
2016-09-28
2016-09-22
Antal:40
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FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings- och lönebeslut
systemförvaltare tills vidare from
160801 delegat Per Wahlén
rekrytering av systemförvaltare

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.3616

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/65

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut leg.
sjuksköterska månadsavlönad tills
vidare from 160401 delegat Ulla
Morsing
Rekrytering av tjänst som
sjuksköterska

2016.3618

2016-09-13

2016-09-13
Charlotte Kvist

2016-09-08
Helena H Kronberg

2016-09-13
Helena H Kronberg

2016-09-09
Helena H Kronberg

2016-09-13
Helena H Kronberg

2016-09-13
Helena Sjögren

2015/745

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
Gruppchef tills vidare delegat
Charlotte Kvist
Rekrytering av gruppchef, boende
ensamkommande ungdomar

2016.3530

2015/548

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut kostoch städchef månadsavlönad 90 %
Rekrytering till tjänst som chef för
måltid och lokalvård
Offentliga jobb
Sekretessmarkering vid
utlämnande av handlingar

2016.3604
2015/697

KS
2016-09-28

2016.3562
KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut
skolskjutshandläggare
månadsavlönad tills vidare deltid
delegat Helena Kronberg tills
vidare from 150901
Rekrytering av
skolskjutshandläggare

2016.3595

2015/525

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut
2016.3612
förskolechef månadsavlönad tills
vidare from 151123 delegat Helena
Kronberg
Rekrytering av förskolechef 100% 2015/507
Anställnings- och lönebeslut
Boendecoach tidsbegränsad
anställning 2016-10-01--12-31,
deltid
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016-09-01
Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

KS
2016-09-28

2016.3462

2016/392

KS
2016-09-28
2016-09-22
Antal:40

10:36
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FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Helena Sjögren

2016-07-01
Helena Sjögren

2016-06-08
Helena Sjögren

2016-06-08
Helena Sjögren

2016-06-08
Helena Sjögren

2016-06-08
Helena Sjögren

2016-06-10
Helena Sjögren

2016-06-10
Helena Sjögren

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings- och lönebeslut
Boendecoach
sommarvikarie/timvikarie,
tidsbegränsad anställning 2016-0629--2017-03-31
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.2738

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/392

KS
2016-09-28

Boendecoach heltid,
2016.2362
provanställning 2016-06-13--12-12
Rekrytering boendecoach 2016 2016/392
Samlingsdnr

KS
2016-09-28

Boendecoach intemittent,
2016.2366
tidsbegränsad anställning 2016-0607--2017-03-31
Rekrytering boendecoach 2016 2016/392
Samlingsdnr

KS
2016-09-28

Boendecoach deltid, tidsbegränsad 2016.2368
anställning 2016-06-27--12-26
Rekrytering boendecoach 2016 2016/392
Samlingsdnr

KS
2016-09-28

Boendecoach deltid, tidsbegränsad 2016.2370
anställning 2016-06-27--12-26
Rekrytering boendecoach 2016 2016/392
Samlingsdnr

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
angående verksamhetsledare tills
vidare from 160701
Rekrytering av verksamhetsledare
Mira

2016.2395

2015/817

KS
2016-09-28

Anställning och lönebeslut
boendecoach tills vidare from
160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016.2397

2016/392

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
boendecoach tills vidare from
160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016-06-10

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016.2399

2016/392

KS
2016-09-28

2016-09-22
Antal:40
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FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Helena Sjögren

2016-06-10
Helena Sjögren

2016-06-10
Helena Sjögren

2016-06-13
Helena Sjögren

2016-06-20
Helena Sjögren

2016-06-20
Lars-Göran Berg

2016-06-29
Pia Edström

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings och lönebeslut
boendecoach tills vidare from
160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.2401

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/392

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
boendecoach tills vidare from
160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016.2403

2016/392

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
boendecoach from 20160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016.2420
2016/392

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
2016.2535
boendecoach vikariat from 160616
tom 170331
Rekrytering angående vikarier till 2016/141
LSS-enheten

KS
2016-09-28

Anställnings och lönebeslut
boendecoach from 160701
Rekrytering boendecoach 2016 Samlingsdnr

2016.2537

Delegationsbeslut om
attetsuppdrag enligt § 5
attestreglementet - KS och Stab
samt finans, investering och drif.
Rrevidering avseende befattning
IT-chef från 2016-06-29
Attestuppdrag enligt 5 §
Attestreglementet

2016.2689

2016/392

KS
2016-09-28

2016/129

KS
2016-09-28

Anställnings- och lönebeslut
Skolsköterska tidsbegränsad
anställning 2016-09-02--12-22,
deltid
Rekrytering skolsköterska 50%

2016-09-02

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016.3474

2016/336

KS
2016-09-28

2016-09-22
Antal:40

10:36
DELEG

DELEGERINGSBESLUT
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 6 (6)

FÄRGELANDA

Beslutsfattare
Paragraf
Datum
Pia Edström

2016-08-31
Pia Edström

2016-06-10
Ulla Börjesson

Innehåll
Ärendemening
Avsändare/mottagare
Anställnings- och lönebeslut
avseende Lärare med inriktning
mot fritidshem, tillsvidare från och
med 2017-01-16, heltid
Rekrytering fritidspedagog till
Bruksskolan

Hid
Diarienr
Diplankod
2016.3442

Fastbet
Besl.inst
Sammtr.dat

2016/335

KS

Anställnings- och lönebeslut 50 %
speciallärare samt 50 % lärare
from 160815 månadsavlönad
Rekrytering SVA/SV lärare

2016.2614

Remissvar angående förslag till
prioriterade cykelvägar längs
regionalt/statligt vägnät i Västra
Götaland 2016-2020
Statlig medfinansiering för en ny
gång- och cykelväg mellan
Färgelanda och Stigen

2016.2712

2016-09-28

2016-06-30

Winess 4.02-460
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2016/278

2016/220

KS
2016-09-28

KS

2016-09-28

2016-09-22
Antal:40

10:36
DELEG

MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 1 (5)

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Incidentrapport, anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling 2016-06-01, Pär
Allvin, rektor

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.2321
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.2322
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.2323
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.2324
2016/42 KS

KS
2016-09-28

In
Till berörda tjänstemän inom
Barn- och utbildning samt
politiker som har möjlighet att
påverka och styra inom
kommunens verksamheter,
Personal på Valboskolan
fritidshem

2016.2424

KS
2016-09-28

In
Brev angående situationen för
personal på Valboskolans
fritidshem, Personal på
Valboskolans fritidshem

2016.2427

KS
2016-09-28

In
Protokoll från Kommunforskning
i Västs KFi:s årsmöte 2016-0524, Kommunforskning i
Västsverige KFi

2016.2461

KS
2016-09-28

Ärendemening
Handläggare
Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling 2016-05-27, Pär
Allvin, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
särbehandling 2016-05-26, Pär
Allvin, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
särbehandling 2016-05-26, Pär
Allvin, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg

Lars-Göran Berg

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008

2016-09-22
Antal:38
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 2 (5)

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Incidentrapport Anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
särbehandling 2016-05-25, MarieLouise Forsberg, förskolechef
Helena H. Kronberg
In
Beslut KF § 76 (2016-06-16)
Begäran om delägarskap i Västvatten
avseende VA-utredning för
AB
Sotenäs kommun för ett
övergående i Västvatten, Sotenäs
kommun, Kommunfullmäktige
Lars-Göran Berg
In
Incidentrapport anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Pia Edström - rektor
Helena H. Kronberg
In
Styrelsemöte 2016-05-31.
Protokoll nr 3. Styrelsemöte
Färgelanda Vatten AB

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.2530
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.2531
2016/365 KS

KS
2016-09-28

2016.2545
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.2551

KS
2016-09-28

In
Beslut avseende Ersättning för
betydande extraordinära
kostnader för evakueringsplatser
(733-2016-75815),
Migrationsverket, Statlig
ersättning asylsökande

2016.2625
2016/94 KS

KS
2016-09-28

2016.2628

KS
2016-09-28

2016.3464
2015/643 KS

KS
2016-09-28

Efteransökan av pengar för uppstart
och löpande kostnader som uppstått
för evakueringsboende

Lars-Göran Berg
In
Protokoll Dalslands miljönämnd
2016-06-22 § 45-50, Dalslands
miljönämnd
Ulla Börjesson
In
Beslut efter uppföljning från
Skolinspektionen för
förskoleklass och grundskola
Valboskolan F-6 (43-2014:7810),
Skolinspektionen

Beslut från Skolinspektionen, efter
genomförd tillsyn av Valboskolan F6 i Färgelanda kommun översänds
beslut och föräldrabrev.
Helena H. Kronberg

Winess 4.02-460
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 3 (5)

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Incidentrapport anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling, Pär Allvin - rektor

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.3510
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3511
2016/42 KS

KS
2016-09-28

In
Styrelsemöte Västvatten AB 201609-07 - Protokoll nr 3, Västvatten
AB

2016.3517

KS
2016-09-28

In
Sammanträdesprotokoll för
Dalslands miljönämnd 2016-0825 §§ 53-55. 58-63, Dalslands
Miljönämnd

2016.3546

KS
2016-09-28

In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg

2016.3554
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3555
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3557
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3558
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3559
2016/42 KS

KS
2016-09-28

Ärendemening
Handläggare
Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling, Pär Allvin - rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg

Winess 4.02-460
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-28
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FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Ärendemening
Notering
Handläggare
In
Incidentrapport - anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Cirkulär 16:48 från Sveriges
Kommuner och Landsting samt
Pacta arbetskläder i omsorg
(hemtjänst)

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.3561
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3664

KS
2016-09-28

In
Incidentrapport Anmälan om
diskriminering/kränkande
särbehandling 2016-09-06, Pia
Edström, rektor

2016.3683
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3685
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3686
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3687
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3712

KS
2016-09-28

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling v 34/2016, Pia
Edström, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling 2016-09-05, Pia
Edström, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling 2016-09-02, Pia
Edström, rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Cirkulär 16:49 från Sveriges
Kommuner och Landsting samt
Pacta om kompetensbehov i
äldreomsorgen, Sveriges
kommuner och Landsting Tel 08452 70 00 www.skl.se Epost:info@skl.se

Winess 4.02-460
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MEDDELANDEN (händelser)
Kommunstyrelsen 2016-09-28

Sida 5 (5)

FÄRGELANDA
Kommunstyrelsen

Riktning
Info
Notering
In
Incidentrapport - anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling, Pär Allvin - rektor

Hid
Diarienr

Besl.inst
Sammtr.dat

2016.3759
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3760
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3761
2016/42 KS

KS
2016-09-28

In
Samordningsförbundet väst
protokoll nr 3 2016-09-16,
Samordningsförbundet
Uddevalla,Orust och Färgelanda

2016.3786

KS
2016-09-28

In
Incidentrapport anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Wiveca Doyle - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Pia Edström - rektor
Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport anmälan om
Incidentrapporter skolan 2016
diskriminering/kränkande
behandling, Pia Edström - rektor
Helena H. Kronberg

2016.3787
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3788
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3789
2016/42 KS

KS
2016-09-28

2016.3790
2016/42 KS

KS
2016-09-28

Ärendemening
Handläggare
Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling, Pär Allvin - rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg
In
Incidentrapport, Anmälan om
diskriminering/kränkande
behandling, Pia Edström - rektor

Incidentrapporter skolan 2016

Helena H. Kronberg

Winess 4.02-460
© Bardeli Datasystem 1986-2008
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Sammanträdesprotokoll
2016-09-12
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
________________________________________________________________________

Plats och tid:

Kommunkontoret, måndag 12 september 2016
kl. 11.00 -12.00

Beslutande:
Ulla Börjesson (S) ordf.
Kenneth Carlsson (L)
Tobias Bernhardsson (C)

Övriga närvarande
Lars-Göran Berg, kommunchef ,
Marianne Martinsson, sekreterare
Ekonomichef
Personalchef/adm chef
Barn och utbildningschef
Samhällsbyggnadschef
T.f. socialchef
Kultur och fritidschef

Utses att justera: Tobias Bernhardsson

Paragrafer: § 68

Underskrifter
Ordförande: ______________________________________________________
Ulla Börjesson
Justerare:

_____________________________________________________
Tobias Bernhardsson

Sekreterare: ______________________________________________________
Marianne Martinsson

BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunstyrelsens ledningsutskott
Sammanträdesdatum 2016-09-12
Anslags uppsättande 2016-09____
Anslags nedtagande 2016-09_____
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift ________________________________

Sammanträdesprotokoll
2016-09-12

2(3)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 68
Ledningsutskottets i Färgelanda synpunkter på Fyrbodals kommunalförbunds budget
och genomlysning (Kommunstyrelsen kan komma med nya/andra synpunkter vid sitt
sammanträde 28 sept 2016)
Ledningsutskottets synpunkter:
- En nedläggning av förbundet är inget alternativ. Västra Götalandsregionen ser förbundet,
inte de enskilda kommunerna, som samarbetspartner i regionutvecklingsfrågorna.
- En del av de verksamheter som har förbundet som huvudman kan inte kommunen klara på
egen hand – t ex socialjouren.
- Den gemensamma organisationen för antagning till gymnasieskolan har inneburit en
förbättring både för kommunens egen planering och elevernas överblick över utbudet av
utbildning i regionen.
- Kommunen anser att förbundet ska ha en budget i balans och är av den anledningen beredd
att tillstyrka en höjning av medlemsavgiften på i storleksordningen 7-9 kr per invånare.
- Kommunen är också beredd att medverka till att medlemsavgiften indexregleras (årlig
förändring) för att följa allmänna kostnadsförändringar med särskilt fokus på
löneutvecklingen.
- Kommunen anser att direktionen behöver utveckla systemen för styrning och ledning av
verksamheterna för att mer tydligt visa önskat resultat. Kommunen välkomnar också en
större tydlighet och renodling av förbundets verksamhet.
- Kommunen är för närvarande inte beredd att ta ställning i frågan om förbundet politiska
organisation (beredningarna och deras uppdrag)
- Förvaltningen är mycket positiv till de nätverk som finns under förbundets ”hatt”, både de
som hålls samman genom förbundets försorg och de som drivs av deltagarna själva.
Nätverken ger både stöd i verksamhetsutvecklingen och ett rent kollegialt utbyte. Många
befattningshavare är ensamma i sin profession på hemmaplan och nätverken fyller därför en
stor funktion.

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-12

3(3)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

Forts KLU KS § 68
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har begärt kommunens synpunkter på förslag till
budget/genomlysning av förbundets verksamheter. Kommunstyrelsen har 2016-09-07, § 188
beslutat att ge ledningsutskottet delegation att lämna synpunkter.
Ledningsutskottet för en dialog med förvaltningschefen och samtliga sektorschefer i ärendet.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
Fyrbodal (avsänt 19 sept.)

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
________________________________________________________________________

Plats och tid:

Kommunkontoret, måndag 19 september 2016
kl. 08.30. -12.00

Beslutande:
Ulla Börjesson (S) ordf.
Kenneth Carlsson (L)
Tobias Bernhardsson (C)

Övriga närvarande
Lars-Göran Berg, kommunchef ,
Marianne Martinsson, sekreterare
Se i övrigt resp §

Utses att justera: Tobias Bernhardsson

Paragrafer: § 69-80

Underskrifter
Ordförande: ______________________________________________________
Ulla Börjesson
Justerare:

_____________________________________________________
Tobias Bernhardsson

Sekreterare: ______________________________________________________
Marianne Martinsson

BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunstyrelsens ledningsutskott
Sammanträdesdatum 2016-09-19
Anslags uppsättande 2016-09____
Anslags nedtagande 2016-09_____
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift ________________________________

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 69
Dnr 2016-101
Yttrande till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, avseende tillsyn av hem för vård
eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i Färgelanda kommun. Beslut 2016-0704, dnr: 8.4.2-5831/2016-13
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att anta förslag till yttrande daterat 2016-09-08.
Påtalade brister är åtgärdade.
Ärendebeskrivning
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, är enligt 3 kap 19 § socialtjänst-förordningen
skyldig att inspektera HVB-hem för barn och ungdomar minst 2 gånger per år, varav minst
ett besök skall vara oanmält.
Tillsyn av hem för vård eller boende (HVB) för barn och unga vid Mira i Färgelanda
kommun har genomförts 2016-02-15.
Inspektionen för vård och omsorg, IVO ställer följande krav på åtgärd:
Att HVB Miras lokaler är anpassade efter ungdomarnas behov av integritet och för säker
vård av god kvalitetet.
Gruppchefen för HVB Mira har i sitt förslag till yttrande beskrivit vidtagna åtgärder utifrån
IVO:s beslut.
För att åtgärda bristerna bor numera åtta ungdomar på HVB Mira. Därmed har alla
ungdomar var sitt rum med följd att behovet av integritet tillgodoses samtidigt som
säkerhetsrisken med att ungdomar delar rum undanröjs.
Socialchefen t.f. informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 70
Dnr 2016-662
Lex Sarah-anmälan, ställningstagande till anmälan till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) - avser vård av missbrukare i dagverksamhet
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredarens bedömning att anmäla händelsen till IVO
(Inspektionen för Vård och Omsorg).
Ärendebeskrivning
Det har framkommit att en brukare som deltar i dagverksamhet har kunnat undvika upptäckt
av sitt drogmissbruk. Detta har inneburit risker för brukaren då missbruket kunnat fortskrida.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares liv, fysiska- eller
psykiska hälsa vilket bedöms vara fallet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Sektor omsorgs, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tjänsteskrivelse 2016-09-14.
MAS informerar.
T.f. Socialchefen deltar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 71

Dnr 2016-680

Lex Sarah-anmälan, ställningstagande till anmälan till Inspektionen för Vård och
Omsorg (IVO) - avser dåligt bemötande i särskilt boende
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar enligt utredarens bedömning att inte anmäla händelsen till IVO
(Inspektionen för Vård och Omsorg). Ärendet hanteras i verksamheten.

Ärendebeskrivning
I inkommen Lex Sarahrapport från vikarie som arbetat under sommaren beskrivs att boende
på SÄBO utsatts för dåligt bemötande och ”hårda tag” vid omsorgsinsatser.
Enhetschefen har haft samtal med personal och boende. De boende var mycket nöjda med
sitt boende och personalen där.
En anmälan till IVO skall göras om det finns allvarliga hot mot en brukares liv, fysiskaeller psykiska hälsa vilket inte bedöms vara fallet i detta ärende.
Beslutsunderlag
Sektor omsorgs, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tjänsteskrivelse 2016-09-14.
MAS informerar
T.f. Socialchefen informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________
KLU § 72
Dnr 2016-525
Revidering av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst – avser förbundets
arkiv
Ledningsutskottets förslag
Kommunfullmäktige beslutar att för Färgelanda kommuns
del godkänna revideringen av förbundsordningen för Samordningsförbundet Väst att gälla fr
o m 2017-01-01 eller den tidpunkt när samtliga förbundsmedlemmar godkänt revideringen.
Revideringens omfattning
Från (Nuvarande lydelse):
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar den arbetsgivare där förbundschefen är anställd.
Till (Föreslagen lydelse)
Ansvaret för tillsynen av att förbundet fullgör sina skyldigheter enligt arkivlagen (1990:782)
åvilar arkivmyndigheten i Uddevalla kommun.
Ärendebeskrivning
Bestämmelserna i förbundsordningen för Samordningsförbundet är gamla och förhållandena
har ändrats. Förbundets kansli ligger idag i Uddevalla kommun. Uddevalla kommun har
accepterat uppdraget att svara för förbundets arkivfunktion.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-12.
Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen

Justering

Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll
2016-09-19
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Kommunstyrelsens Ledningsutskott
___________________________________________________________________________________

KLU § 73
Information om utredningen av ett samlat miljökontor för Dalslands miljönämnd
Informationsärende – ingen handling
Ledningsutskottets förlag.
Kommunstyrelsen noterar den muntliga informationen från kommunens förtroendevalda i
direktionen om direktionens behandling (ärendet har bordlagts) av ärendet och lägger den till
handlingarna.
Protokollsanteckning från Tobias Bernhardsson (C):

”Undertecknad vill att kommunen anför en begäran om att den gjorda utredningen behöver
kompletteras i syfte att ge direktionen möjlighet att kunna ställa två jämbördiga förslag mot
varandra. Det handlar då om en konsekvensanalys av alternativet Bäckefors jämfört med
ursprungsalternativet Mellerud, utifrån frågeställningarna; är lokaliseringen genomförbar
vid båda alternativen och vad skulle ekonomiska och organisatoriska konsekvenser bli vid
resp. ställningstagande? Fram till dess bör direktionen fatta beslut om en tillfällig lösning.
Färgelanda kommun behöver i samband med sitt ställningstagande också kunna lämna
besked kring om man avser vara med och driva en gemensam energi- och miljöverksamhet
med berörda kommuner under en överskådlig framtid, eller ej.
Tobias Bernhardsson (C)”
Ärendebeskrivning
Inom ramen för Dalslandskommunernas kommunalförbunds verksamhet pågår arbete med att se
över miljökontorets organisation och lokalisering. Vid kommunstyrelsens sammanträde 7 sept.
2016 har styrelsen uttalat att den anser att Bäckefors som lokaliseringsort för ett
samlokaliserat miljökontor ska utredas vidare.

Det är direktionen för Dalslandskommunernas kommunalförbund som beslutar i ärendet.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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KLU § 74
Dnr 2015-388
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens beslut 2016-0629, § 173 rubricerat ”Engångsbidrag till Färgelanda ridklubb”
Rättens målnr 8172-16
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar avge följande yttrande:
Kommunstyrelsen föreslår förvaltningsrätten att avskriva ärendet från vidare handläggning.
Kommunstyrelsen har 2016-09-07 § 183 beslutat att återta beslutet att delegera till
kommunstyrelsens ledningsutskott att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb.
Det överklagade beslutet är därmed en nullitet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen har 2016-06-29 § 173 beslutat att ”delegera till kommunstyrelsens
ledningsutskott att fatta beslut om engångsbidrag till Färgelanda ridklubb för att möjliggöra
eventuellt köp av fastighet lämplig för klubbens verksamhet. Vid ett eventuellt köp ska hänsyn
tas till aktuellt marknadsvärde.
Kommunstyrelsens beslutar tillika att vid ledningsutskottets handläggning av ärendet om
engångsbidrag till Färgelanda ridklubb ska kommunstyrelseledamöterna Linda Jansson (M) och
Patrik Rydström (SD) ha närvaro- och yttranderätt.”
Beslutet har överklagats och förvaltningsrätten har begärt kommunens yttrande över besvären.

Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-09-14.
Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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KLU § 75
Dnr 2015-221
Yttrande till förvaltningsrätten över överklagande av kommunstyrelsens beslut 2016-0629, § 172 rubricerat ”Fördelning av investeringar i Björnhuset”
Rättens målnr 8142-16
Ledningsutskottets förslag

Kommunstyrelsen yrkar att förvaltningsrätten avslår överklagandet. Det föreligger ingen
grund enligt 10 kap. 8 § kommunallagen för att upphäva det överklagade beslutet.
Kommunstyrelsen yrkar vidare att förvaltningsrätten avvisar klagandenas yrkande i den del
det grundar sig på lagen (2007:1 091) om offentlig upphandling. Föreskrifterna i
kommunallagens 10 kap. om laglighetsprövning gäller enligt 10 kap 3 § kommunallagen
inte om det i lag eller annan författning finns särskilda föreskrifter om överklagande. I 16
kap. 19 § lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) finns ett förbud mot
laglighetsprövning enligt kommunallagen på beslut på vilka LOU är tillämplig. Klagandenas
påstående att ”det råder stor osäkerhet i vilken mån investeringen är upphandlad enligt
LOU” ska således helt bortses ifrån i den förevarande prövningen.
Yttrandet i sin helhet är inte klart pga sjukdom. Tobias Bernhardsson (C) anser sig därför
inte kunna ta ställning i ärendet och avvaktar ett komplett förslag.
Ärendebeskrivning

Det överklagade beslutet från kommunstyrelsens sammanträde 2016-06-29, KS § 172 lyder:
”Kommunstyrelsen beslutar att godkänna investeringar upp till av kommunfullmäktige
beslutade investeringsram på 10 mnkr. (2015-09-02, § 110)
Kommunstyrelsen beslutar tillika att förvaltningen ska redovisa upphandlingsarbetet som
har utförts i samband med investeringarna i Björnhuset. Redovisningen ska ha fokus på
investeringsramen på 10 mnkr och redovisas till kommunstyrelsesammanträdet 2016-0907.”
Beslutet har överklagats till förvaltningsrätten.
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Forts KLU § 75
Klagandena har angett tre skäl/grunder för överklagandet:
1. Ärendet har inte beretts i tillfredställande ordning.
2. Kommunledningen har överskridit sina befogenheter.
3. Det råder stor osäkerhet i vilken mån upphandlingen är upphandlad enligt Lagen om
offentlig upphandling.

Kommunsekreteraren informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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KLU § 76
Dnr 2015-399
Tilläggsbudget för 2016 – inkl. kommunals löner
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förslag till tilläggsbudget 2016.
(se nästa sida)
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20151028
20160907
20161026
Sammanställt alla sektorer
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
KF
3 061
3 061
3 061
KS/ Kommunkontor
32 570
32 640
33 077
Barn och utbildning
146 463
148 669
148 984
Omsorg
117 039
117 885
119 305
Kultur och fritid
12 554
15 337
15 343
Samhällsbyggnad
27 739
25 596
25 656
Utrymme lönerevision
6 000
2 238
0
Finansiering
2 500
2 500
2 500
Summa kommunbidrag till sekt
347 926
347 926
347 926
Summa skatteintäkter
-354 510
-354 510
-354 510
Resultat
-6 584
-6 584
-6 584
20151028
20160907
20161026
KF
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
Kommunfullmäktige
1 261
1 261
1 261
Kommunrevision
444
444
444
Överförmyndare
875
875
875
Nämnder, styrelser, val och parti
481
481
481
Totalt
3 061
3 061
3 061

KS/Kommunkontor
Kommunstyrelse
Kommunchef
Ekonomikontor
Personalkontor
Admin enheten
Folkhälsoenheten
IT och kommunikation
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
4 438
3 923
4 342
7 385
5 761
5 772
5 858
6 997
6 997
4 783
6 123
6 123
3 440
3 119
3 126
437
417
417
6 229
6 300
6 300
32 570
32 640
33 077

20151028
20160907
20161026
BoU
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
Barnomsorg
23 320
23 138
23 306
Grunskola inkl grundsär
60 059
59 458
59 507
Gymnasieskola inkl Gymnasiesär
33 212
33 212
33 212
Ledningskontor
8 342
8 344
8 344
Skolskjuts
5 170
5 174
5 174
Vuxenutbildning
3 062
3 662
3 662
Måltid och Lokalvård
0
13
111
Utomkommunal vht fsk -åk 9
13 298
15 668
15 668
Total
146 463
148 669
148 984

Justering

Omsorg
Omsorg - utvecklingskontor
Äldreomsorg
Individ och familjeomsorg
Enheten för stöd och service
Integrationsenheten
Totalt
Tillskott ej fördelat

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
17 519
18369
18369
55 630
55710
56734
23 653
26461
26468
18 237
19291
19504
0
-1946
-1770
115 039
117885
119305
2 000

Kultur & fritid
Bibiliotek och kultur
Medborgarkontor o turism
Färdtjänst
Musikskolan
Fritid
Ledning Kultur & fritid
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
4 125
4 156
4 156
1 984
2 014
2 014
2 379
2 379
1 658
2 015
2 015
3 824
3 830
3 836
663
943
943
12 254
15 337
15 343

Samhällsbyggnad
Teknik o arbetsmarknad
Plan o bygg
Renhållnigen
Räddningstjänst
MEX
Totalt

20151028
20160907
20161026
Budget 2016 Budget 2016 Budget 2016
10 620
10 660
10 720
2 661
2 759
2 759
582
610
610
9 212
9 212
9 212
4 664
2 355
2 355
27 739
25 596
25 656
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Forts KLU § 76
Ärendebeskrivning
I beslutet detaljbudget 2016 justerades inte sektorernas ramar (kommunbidrag) med
förväntat utfall av lönerevisionen 2016. Detta ska ske när det faktiska utfallet är klart.
Lönerevisionens utfall, exkl. kommunals löner, redovisades på kommunstyrelsens möte
2016-09-07. Kommunals löners faktiska utfall är nu klart.
Nya ramar efter tidigare beslutade organisationsförändringar och lönerevision 2016 (inkl.
kommunal) redovisas i förslag till tilläggsbudget 2016.
Beslutsunderlag
Ekonomikontorets tjänsteskrivelse 2016-09-15.
Ekonomichefen informerar.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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KLU § 77
Rapport om uppföljning av djurskydds- och miljökrav i livsmedelsleveranser till
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda, Melleruds, Säffle och Åmåls kommuner, enligt
Dalslands-kommunernas livsmedelsavtal, gällande från 2014-05-01
Uppföljning av gemensamt livsmedelsavtal juni 2016
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen godkänner uppföljningen och lägger den till handlingarna
Ärendebeskrivning
Rapporten handlar om uppföljning av ett urval av miljökraven för livsmedelsleveranser under
första året i avtalet samt för specifika leveranser under hösten 2015.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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KLU § 78
Dnr 2016-537
Reinvestering av avloppsanläggningen vid Torps skola
Ledningsutskottets förslag
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att renovera befintlig
avloppsanläggning så att den uppfyller dagens krav på rening.
Kommunstyrelsen beslutar att uppdra åt förvaltningen att ansöka hos lantmäteriet om att
bilda en gemensamhetsanläggning för att ordna den framtida förvaltningen av
avloppsanläggningen.
Finansiering
Totalkostnaden beräknas uppgå till ca 350 tkr exklusive moms. I kostnaden ingår
lantmäterikostnaden. Åtgärderna finansieras inom 2016 års investeringsram.
Ärendebeskrivning
I samband med försäljningen av Torps skola har det framkommit att kommunen har försörjt
sammanlagt tre fastigheter med vatten och avlopp. Två utav dessa är privatägda och
kommunen har debiterat fastigheterna för användandet av både vatten och avlopp.
Anläggningen uppges vara uttjänt och ansvaret för drift och underhåll behöver klaräggas.
Beslutsunderlag
Sektor samhällsbyggnads tjänsteutlåtande 2016-09-09.
Samhällsbyggnadschefen informerar.
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KLU § 79
Dnr 2016-681
Bidrag till Färgelanda IF för anläggande av multiarena med konstgräsplan – ansökan
om ytterligare bidrag
Förutsättningarna för kommunalt bidrag till Valbo Sportunion för anläggande av en
konstgräsplan har ändrats.
Ledningsutskottets beslut
Kommunstyrelsen uppdrar till förvaltningen att upprätta förslag till beslut om extra bidrag
med 1 mnkr utöver tidigare beviljade 3,0 mnkr.
Yrkanden:
Kenneth Carlsson (L) yrkar att kommunen ska bidra med 1,4 mnkr ytterligare.
Tobias Bernhardsson (C) och Ulla Börjesson yrkar att kommunen ska bidra med ytterligare
1 mnkr. (båda meddelar att ärendet inte har behandlats i resp. partigrupp och att yrkandena
därför kan komma att ändras vid kommunstyrelsebehandlingen)
Kenneth Carlsson (L) antecknar följande till protokollet.
”Undertecknad yrkar på att bidraget från Färgelanda kommun skall uppgå till 1,4 Mkr.
Denna fråga har diskuterats under många år och har under resans gång förädlats från att
vara en konstgräsplan till en s.k. multiarena. En friidrottsdel har tillkommit vilket kommer
att bli den enda arena av denna art för individuell idrott i kommunen och närområdet.
Projektet i sin helhet gör att arenan blir tillräckligt komplett vilket medger en ändå större
möjlighet till integration.
När möjlighet finns att bygga så energieffektivt som möjligt så är det till gagn för miljön.
Valet av material i detta arbete innebär ur ett miljöperspektiv en högre kostnad.
I planeringen ingår en längsgående uppsamlingsanordning av ytvatten till en kostnad om
200.000 kr. Alternativet är brunnar i hörnen vilket har klara nackdelar då vattnet rinner
lång väg och det därmed blir en större vattenmängd som drar med sig mera granulat från
planen.
Undertecknad anser att om arenan i initialskedet kan bli helt färdig är mycket vunnet.
Effektivt att ta till vara samordningsvinster då verksamheten ändå pågår och
entreprenörerna är på plats.
Kenneth Carlsson (L)”
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Forts KLU § 79
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har 2014 beslutat att bevilja Valbo Sportunion (ett antal
fotbollsföreningar) bidrag med sammanlagt 3 mnkr. Bidraget har inte betalats ut och idag
har projektet övertagits av Färgelanda IF som avser att bygga en multisportarena på Högalid
(konstgräsplan för bollspel och en friidrottsdel för löpning, hopp o kastgrenar. Ett utegym
ingår också i planerna)
Enligt föreningens ansökan om ytterligare kommunalt bidrag beräknas kostnaden för
multiarenan till 12 260 000 mnkr varav 10 330 000 är finansierade genom bidraget från
kommunen, bidrag från allmänna arvsfonden, Dalslands Sparbank, Svenska
Fotbollsförbundet, Dalslands Fotbollsförbund, Riksidrottsförbundet /VSIF, IAC, ICA och
Germund o Martin Bygg. 1 930 000 kronor saknas för att nå kostnadstäckning. Föreningen
ansöker om kommunalt bidrag med ytterligare 1 900 000 kronor för att få full finansiering.
Kommunstyrelsens ledningsutskott har diskuterat ärendet vid sitt sammanträde idag.
Ledningsutskottet är överens om att föreslå kommunfullmäktige att bevilja ytterligare
bidrag. Uppfattningen om bidragets storlek varierar emellertid mellan ledamöterna.
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Kommunchefen
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KLU § 80
Dnr 2016-478
Ledningsutskottets i Färgelanda synpunkter på Fyrbodals kommunalförbunds budget
2017 och genomlysning
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att instämma i ledningsutskottets synpunkter nedan
- En nedläggning av förbundet är inget alternativ. Västra Götalandsregionen ser förbundet,
inte de enskilda kommunerna, som samarbetspartner i regionutvecklingsfrågorna.
- En del av de verksamheter som har förbundet som huvudman kan inte kommunen klara på
egen hand – t ex socialjouren.
- Den gemensamma organisationen för antagning till gymnasieskolan har inneburit en
förbättring både för kommunens egen planering och för elevernas överblick över utbudet av
utbildning i regionen.
- Kommunen anser att förbundet ska ha en budget i balans och är av den anledningen beredd
att tillstyrka en höjning av medlemsavgiften på i storleksordningen 7-9 kr per invånare.
- Kommunen är också beredd att medverka till att medlemsavgiften indexregleras (årlig
förändring) för att följa allmänna kostnadsförändringar med särskilt fokus på
löneutvecklingen.
- Kommunen anser att direktionen behöver utveckla systemen för styrning och ledning av
verksamheterna för att mer tydligt visa önskat resultat. Kommunen välkomnar också en
större tydlighet och renodling av förbundets verksamhet.
- Kommunen är för närvarande inte beredd att ta ställning i frågan om förbundet politiska
organisation (beredningarna och deras uppdrag)
- Förvaltningen är mycket positiv till de nätverk som finns under förbundets ”hatt”, både de
som hålls samman genom förbundets försorg och de som drivs av deltagarna själva.
Nätverken ger både stöd i verksamhetsutvecklingen och ett rent kollegialt utbyte. Många
befattningshavare är ensamma i sin profession på hemmaplan och nätverken fyller därför en
stor funktion.
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Forts KLU 80
Ärendebeskrivning
Fyrbodals kommunalförbund har begärt kommunens synpunkter på förslag till
budget/genomlysning av förbundets verksamheter. Kommunstyrelsen har 2016-09-07, § 188
beslutat att ge ledningsutskottet delegation att lämna synpunkter. Synpunkter har lämnats.
Kommunstyrelsen har tillfälle att komplettera med ytterligare ståndpunkter.

Skickas till:
Kommunstyrelsen
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