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Kallelse
2019-08-22

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Datum och tid:
Plats:

Onsdag 28 augusti 2019 kl. 08:30- cirka kl 15.00
Furåsen, stora salen, Stigsvägen 2, Färgelanda

Kommunstyrelsens sammanträden är offentliga/öppna för allmänheten när
kommunstyrelsen planerar att fatta beslut. Av hänsyn till enskilda personer
och företag kan kommunstyrelsen komma att stänga sammanträdet även
under delar av den planerade offentliga delen. Efter en sådan stängning är
allmänheten välkommen tillbaka
Besök under dagen:
Karin Kåberger, Arbetsmiljöverket, informerar om KS arbetsmiljöansvar
kl 13.00-14.30
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Upprop
Val av justeringsman
Justering sker på kommunkontoret
3 september 2019 kl 17.00
Informationsärenden
Kommunchefens information
Presentation av HR/Administration inkl
AME/integration
Långsiktig lösning för en mer effektivare
lokalanvändning - Information
Beslutsärenden
Svar på Motion avseende
Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Inköp av nytt verksamhetssystem inom
sektor Omsorg (Lifecare)
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun 2019
Verksamhetsplan och budget 2020,
Fyrbodals Kommunalförbund
Budget tillväxtmedel 2020, Fyrbodals
Kommunalförbund - Diskussion
Riktlinjer redovisning och uppföljning,
revidering
Försäljning av Gatersbyn 1:120
Muntlig föredragning
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120
Fastighets AB med anledning av att
bolaget förbrukat mer än hälften av sitt
aktiekapital
Renovering av avloppsanläggning Torps
skola, Torps Prästgård 1:13
Försäljning av mark, delar av Torsberg
1: 63, till Ödeborgs IF

2019/45

2019/212
2019/214
2019/242
2019/227
2019/226
2019/175
2019/39
2019/189

2019/253
2019/138
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Ansökan om bidrag för 2019, Dalslands
Konstförening
Ansökan om upprustningsbidrag,
Högsäters Tennisklubb
Begäran om ändring av stadgar för
stiftelsen för Dalslands kanals framtida
bestånd
Lokala föreskrifter för att skydda
människors hälsa och miljön - revidering
Drift av bassängen vid Dalslands sjukhus
Riktlinje för Brottsförebyggande rådet
(BRÅ) i Färgelanda kommun

2019/218
2019/159
2019/215
2019/230
2019/219
2019/200

Informationsärenden
Rapporter
Förtroendevalda med uppdrag i olika organ
har att skriftligen rapportera om beslut/
händelser från dessas sammanträden och som
kan komma att påverka Färgelanda kommun.
Inkomna rapporter
 Kommuninvest medlemsmöte
2019-01-24
 Dalslands Turist AB Bolagsstämmoprotokoll 2019-04-23
 Ungdomsrådets protokoll 2019-05-22
 Ungdomsrådets protokoll 2019-06-05
 Folkhälsorådets protokoll 2019-06-07
 Brottsförebyggande rådets styrgrupps
minnesanteckningar 2019-06-10
 Fyrbodals Kommunalförbunds direktion
2019-06-13 sammanfattat
 Samordningsförbundet Västs
lägesrapport till styrelse/
beredningsgrupp 2019-07-18
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Meddelanden
Anmälan av delegationsbeslut
Kommunstyrelsens arbetsutskotts
protokoll 2019-08-21
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KS arbetsmiljöansvar – genomgång
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Övriga ärenden
Övriga ärenden ska anmälas vid
sammanträdets början. Det måste finnas
särskilda skäl för att kommunstyrelsen ska
fatta beslut under denna punkt

Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens ordförande

2019/12
2019/11

Barbro Isaksson
Sekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 173
Dnr KS 2019/212
Motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Motionärens
yrkanden ingår i pågående utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar
för en mer effektiv lokalanvändning som ska redovisas till kommunstyrelsen
hösten 2019.
Ärendebeskrivning
Inger Bäcker (V) har i motion avseende tomma och outnyttjade lokaler i
kommunen yrkat att:




flytta kommunhuset till Furåsen,
använda nuvarande kommunkontor till de sektioner som kan ha
anknytning till Valboskolans psykosociala verksamhet ex kuratorer,
psykolog, skolsköterska etc,
använda delar av nuvarande kommunkontor till musikskola och
fritidsgård.

Kommunstyrelsen beslutar 23 januari i år (§ 16) att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokalanvändning. Frågeställningar som ska beaktas är till exempel:
- samlat skol- och socialkontor?
- samlat kommunledningskontor i Furåsen?
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten?
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan?
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum?
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra
till synergieffekter?
- fler alternativ?
Motionärens yrkanden ingår i det utredningsarbete som pågår och som
kommer att presenteras för kommunstyrelsen hösten 2019. Motionen bör
därmed anses som besvarad.
Beslutsunderlag
HR-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 10 juli 2019.
Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Motion ”Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen”.
HR-/Administrativ chef informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-07-10

HR avdelningen
Vägledare
Henrik Abrahamsson
0528-567737
0766352682
Henrik.abrahamsson@fargelanda.se

Diarienr
KS 2019-212

Kommunstyrelsen

Svar på motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Motionärens
yrkanden ingår i pågående utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar
för en mer effektiv lokalanvändning som ska redovisas till kommunstyrelsen
hösten 2019.
Ärendebeskrivning
Inger Bäcker (V) har i motion avseende tomma och outnyttjade lokaler i
kommunen yrkat att:




flytta kommunhuset till Furåsen,
använda nuvarande kommunkontor till de sektioner som kan ha
anknytning till Valboskolans psykosociala verksamhet ex kuratorer,
psykolog, skolsköterska etc,
använda delar av nuvarande kommunkontor till musikskola och
fritidsgård.

Kommunstyrelsen beslutar 23 januari i år (§ 16) att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv
lokalanvändning. Frågeställningar som ska beaktas är till exempel:
- samlat skol- och socialkontor?
- samlat kommunledningskontor i Furåsen?
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten?
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan?
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum?
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra till
synergieffekter?
- fler alternativ?
Motionärens yrkanden ingår i det utredningsarbete som pågår och som
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Dokumentnamn
2019-07-10

Diarienr
KS 2019-212

kommer att presenteras för kommunstyrelsen hösten 2019. Motionen bör
därmed anses som besvarad.

Susanne Korduner
Kommunchef
Beslutet skickas till:
I Bäcker
Administrativ chef
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet

Per Wahlén
Sektorchefs titel
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 174
Dnr KS 2019/214
Inköp av nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg (Lifecare)
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att köpa Lifecare Vård och Omsorg och
Lifecare Individ- och familjeomsorgen av leverantören Tieto.
Införandekostnaden 1 035 tkr finansieras med sektor Omsorgs
reinvesterings-medel då nuvarande verksamhetssystem byts ut.
Införandekostnaden fördelas på åren 2019 och 2020. Support och
underhållsavgiften 35 000 kr per månad är densamma som för Magna Cura
och finansieras inom befintlig budgetram.
Ärendebeskrivning
Nuvarande verksamhetssystem i sektor Omsorg Magna Cura är inte
framtidssäkrat och utvecklas inte vidare då nya system arbetas fram av
leverantören.
Sektor Omsorg har i dag och har så haft sedan slutet av januari 2016 ett
nyttjandeavtal med Magna Cura, ett verksamhetssystem som inte utvecklas
vidare. Magna Curas nya version går under namnet Combine. Några
kommuner som tidigare har haft Magna Cura har valt att gå över till detta
verksamhetssystem i takt med att detta system utvecklas. För Färgelanda
kommuns del är inte detta ett alternativ då kommunen måste ha samma
verksamhetssystem som övriga Dalslandskommuner för att kunna såväl
samverka/samarbeta som ha gemensamt finansierade verksamheter
tillsammans.
Nuvarande verksamhetssystem Magna Cura byts ut mot det nya
verksamhetssystemet Lifecare (leverantör Tieto) med start under hösten
2019.
Beslutsunderlag
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2019.
Huvudavtal Lifecare/Procapita Vård och Omsorg respektive Huvudavtal
Lifecare/ Procapita Individ- och familjeomsorgen.
Socialchefen informerar.

Justering

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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2019-07-03

Sektor Omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
johan.lundh@fargelanda.se

Diarienr
KS 2019/214

Kommunstyrelsen

Inköp av nytt verksamhetssystem till sektor Omsorg
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen fattar beslut om inköp av Lifecare Vård och Omsorg och
Lifecare Individ- och familjeomsorgen av leverantören Tieto.
Finansiering:
Införandekostnaden 1 035 tkr finansieras med sektor omsorgs
reinvesteringsmedel då nuvarande verksamhetssystem byts ut.
Införandekostnaden fördelas på åren 2019 och 2020.
Support och underhållsavgiften 35 tkr per månad är densamma som för
Magna Cura och finansieras inom befintlig budgetram.
Ärendebeskrivning:
Nuvarande verksamhetssystem i sektor omsorg Magna Cura är inte
framtidssäkrat och utvecklas inte vidare då nya system arbetas fram av
leverantören.
Sektor omsorg har i dag och har så haft sedan slutet av januari 2016 ett
nyttjandeavtal med Magna Cura.. Leverantör av detta verksamhetssystem är
(Pulsen). Ett verksamhetssystem som inte utvecklas vidare. Magna Curas
nya version går under namnet Combine. Några kommuner som tidigare har
haft Magna Cura har valt att gå över till detta verksamhetssystem i takt med
att detta system utvecklas.
För Färgelanda kommuns del är inte detta ett alternativ då vi måste ha
samma verksamhetssystem som övriga Dalslandskommuner för att kunna
såväl samverka/samarbeta som ha gemensamt finansierade verksamheter
tillsammans.
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2019-07-03

Diarienr
KS 2019/214

Nuvarande verksamhetssystem Magna Cura byts ut mot det nya
verksamhetssystemet Lifecare (leverantör Tieto) med start under hösten
2019.
Bilaga:
Huvudavtal Lifecare/Procapita Vård och Omsorg.
Huvudavtal Lifecare/ Procapita Individ- och familjeomsorgen.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Diariet
Socialchef Johan Lundh
Förvaltningssekreterare Josefine Blid

Johan Lundh
Socialchef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 151
Dnr KS 2019/242
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård
i annan kommun 2019 enligt VästKoms rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun
att bland annat erhålla ersättning från bostadskommun för utförd hemtjänst
vid tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte,
utan i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen
tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms
styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som
VästKom årligen anger kostnaden för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för
hemtjänst.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 26 juni 2019, § 50.
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 18 juni 2019.
Styrelsens för Västkoms beslut 2 april 2019 § 08.
Västkoms tjänsteskrivelse i ärendet.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

Protokoll
2019-06-26

SN 2019/73
1(12)
2019.455
2019-06-26

Socialnämnden
Plats och tid: Furåsen, Stigsvägen 2 Färgelanda, kl. 13:30-16:30
Beslutande:
Håkan Gusteus (L) Ordf
Carina Tihane (C)
Maino Svensson (C)
Kristina Ivarsson (C) tjg ersättare för
Christina Svedberg (M)
Edgardo Varas (S)
Eva-Lena Johansson (S)
Jessica Olsen (SD) tjg ersättare för Jane
Glamér (SD) §§ 49-53
Övriga närvarande:
Johan Lundh, Socialchef
Ulla Morsing, enhetschef

Närvarande ej tjänstgörande ersättare:
Eva Olsson (L)
Erika Alexandersson Stamcar (S)
Håkan Ekman tjg ersättare för Jane Glamér (SD)
§§ 54-56

Maria Lobrant, MAS
Josefine Blid, nämndsekreterare

Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf

Utses att justera:

Maino Svensson (C)

Justeringsplats och tid:

Kommunkontoret, den 2 juli Paragrafer §§ 49-56
2019, kl. 11:00

Underskrifter
Ordförande:

Håkan Gusteus
Håkan Gusteus

Justerare:

Maino Svensson
Maino Svensson

Sekreterare:

Josefine Blid
Josefine Blid

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Socialnämnden
Sammanträdesdatum: 2019-06-26
Anslaget sätts upp: 2019-07-03
Anslaget tas ned: 2019-07-25
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift

Josefine Blid
Josefine Blid
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Protokoll
2019-06-26

4(12)

Socialnämnden
§ 50
Dnr SN 2019/73
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
Socialnämndens beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 enligt VästKoms
rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen. Från 1 maj 2011 har riksdagen
beslutat om möjligheter för vistelsekommun att b l a erhålla ersättning från
bostadskommun för utförd hemtjänst vidtillfällig vistelse i kommunen.
Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den
ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från
flera kommuner rekommenderar VästKoms styrelse årligen kommunerna i
länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger kostnaden
för utförd hemsjukvård. Rekommendationen för 2019 utgår från
omsorgsprisindex (OPI)3 förhemtjänst.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad 2019-06-18
Skrivelse VästKom avseende ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun 2019
Protokoll VästKom styrelse 2019-04-02

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Socialchef
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-06-18

Sektor omsorg
Socialchef
Johan Lundh
0528-567609
Johan.lundh@fargelanda.se

Diarienr
SN 2019/73

Kommunfullmäktige

Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Beslutsförslag
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta om ersättning för
hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019 enligt VästKoms
rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning:
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun
att b l a erhålla ersättning från bostadskommun för utförd hemtjänst vid
tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan
i propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta
vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen
tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms
styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som
VästKom årligen anger kostnaden för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för
hemtjänst.

Johan Lundh
Socialchef
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Socialchef
Diariet
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Ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun
2019.
Förslag till beslut:
VästKoms styrelse beslutar att rekommendera kommunerna i länet, att för egen del besluta
om en ersättningsnivå under 2019 för hemtjänst och hemsjukvård vid tillfällig vistelse i
annan kommun än hemkommun, enligt nedan.
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendet
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att följa vissa
ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst och hemsjukvård som utförs av annan kommun
än hemkommunen.
Hemtjänst
Ersättningsnivån för 2019 rekommenderas till 412 kr/timma för biståndsbedömd
hemtjänst. 2019 års ersättningsnivå innebär en ökning med 2,7 % enligt OPI 20191 jämfört
med 2018.
Hemsjukvård
För sjukvård som utgår ifrån distriktssköterskebeslut och behandling som beslutas av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, rekommenderas kommunerna att under 2019 följa det
belopp som fastställts av Samverkansnämnden för Västra Sjukvårdsregionen. Beloppet är
för 2019 fastställt till 669 kr/timma.
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK2 och beslut om
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen (2018-12-13).
Se bilagor:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019
Thomas Jungbeck
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Anneli Assmundson Bjerde

https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/lpiochlpik.1332.html

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation
Box 5073, 40222 Göteborg Besök: Anders Perssonsgatan 8, Göteborg Tel: 072-707 45 50
E-post: info@vastkom.se www.vastkom.se
Organisationsnummer: 858501-2084
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Tjänsteutlåtande 19-03-12
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Direktör VästKom

Utvecklingsstrateg VästKom

Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019
Ärendet
Från den 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att bl.a.
erhålla ersättning från bosättningskommun för utförd hemtjänst vid tillfällig vistelse i
kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i propositionen anges att
bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen enligt den ersättningsnivå som
bosättningskommunen tillämpar. Enligt önskemål från flera kommuner rekommenderar
VästKoms styrelse årligen kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom
årligen anger kostnadsnivån för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för hemtjänst.
Ersättningsnivån för 2019 för hemtjänst i annan kommun är enligt rekommendation
412 kr/timma.
Faktureringsrutin hemtjänst
Den enskilde ska ansöka om hemtjänst i sin hemkommun (folkbokföringskommun). Det är
hemkommunen som beslutar om omfattningen av insatsen.
Hemkommun och vistelsekommun ska innan beslut lämnas till den enskilde, stämma av
verkställighet, inklusive omfattning och ersättning. Restid ingår i timersättningen.
Detta innebär för kommunerna i Västra Götaland att den kommun som utför
hemtjänstinsatsen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som är
överenskommit dem emellan när det gäller hemtjänstinsatsen. Det ankommer alltså på den
utförande kommunen att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på den
hemtjänst som ska ges innan fakturering sker.
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https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/budgetochplanering/prisindex/opiochvpi.1333.html
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Tjänsteutlåtande 19-03-12
Anneli Assmundson Bjerde
VästKom

Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019
Sedan 1 januari 1999 har de 49 kommunerna i Västra Götaland ansvar för hemsjukvård i
ordinärt boende i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal i Västra Götaland.
Enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 § ska varje landsting erbjuda en god hälso- och
sjukvård åt dem som är bosatta i landstinget. Det innebär att kommunerna i Västra
Götaland ska ge hemsjukvård i ordinärt boende åt personer bosatta inom länet, oavsett om
de är kommuninvånare eller inte. Kommunen kan inte neka insats till "icke
kommuninvånare" med hänvisning till resursbrist utan alla sökanden ska behandlas lika.
Enligt HSL 4 § kan ett landsting ge sjukvård till personer som vistas i landstingsområdet
utan att vara bosatta där. Samtliga landsting i landet har sig emellan ett avtal, det s.k.
riksavtalet för utomlänsvård, som reglerar den ekonomiska ersättningen, när vård ges av
annat landsting än där den enskilde är bosatt. VästKom har rekommenderat kommunerna i
Västra Götaland att följa detta avtal sig emellan. Sålunda kommer vi också att följa den
prissättning som Västra sjukvårdsregionen beslutar om årligen.
Sedan 2018 har Västra sjukvårdsregionen harmoniserat priserna med Södra
sjukvårdsregionen. Detta innebär en ny kategorisering av yrkeskategorierna och numer
ingår såväl distriktsköterska och sjukgymnast i kategorin ”Besök hos övriga
yrkeskategorier i primärvård (inklusive medicinsk service)”.
Ersättningsnivån för hemsjukvård för 2019 är satt till 669 kr/timma.
Ersättningsnivån innebär en ökning med 2,9 % i enlighet med LPIK4 och beslut om
uppräkning av hälso- och sjukvårdstjänser enligt samverkansavtal för Västra
sjukvårdsregionen (2018-12-13).
Faktureringsrutin hemsjukvård
När en patient begär hemsjukvård i vistelsekommun ska vistelsekommunen stämma av
med hemkommunen om omfattningen på vårdinsatsen innan beslut lämnas till den
enskilde. När omfattningen på insatsen bestäms ska förutom själva vårdinsatsen även restid
inräknas om sådan krävs.
I praktiken innebär detta, för kommunerna i Västra Götaland, att den vårdgivande
kommunen debiterar folkbokföringskommunen för det antal timmar som man
överenskommit sig emellan när det gäller vårdsinsatsen. Det ankommer alltså på
vårdkommunen, att hos folkbokföringskommunen förankra omfattningen på vården som
ska ges innan fakturering sker.

4
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 152
Dnr 2019/227
Verksamhetsplan och budget 2020, Fyrbodals Kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan och budget 2020
för Fyrbodals Kommunalförbund och samtidigt uttala att
kommunalförbundet bör sträva efter att inte indexhöja budgeten varje år, i
synnerhet från 2021. Detta med tanke på kommunens ekonomiska
förutsättningar under kommande verksamhetsår.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund och samtidigt uttala att kommunalförbundet
bör sträva efter att inte indexhöja budgeten varje år, i synnerhet från 2021.
Detta med tanke på kommunens ekonomiska förutsättningar under
kommande verksamhetsår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna.
Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om höjning av medlemsavgiften med 5 kr/invånare för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en
indexhöjning med 3 %, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande
till förbundets finansiella ställning. Det innebär en höjning av
medlemsavgiften för 2020 med 1 kr/invånare, från 34 kr till 35 kr. För
Färgelanda kommun innebär det en höjning med cirka 6 600 kr från
224 400 kr till 231 000 kr. Indexhöjningen följer i stort kommunens
planeringsförutsättningar för verksamheten.
Verksamhetsplanen beskriver på ett tydligt sätt kommunalförbundets
övergripande mål, strategier och mätetal som ska följas upp och
återrapporteras till kommunerna.
Beslutsunderlag
Justering

Utdragsbestyrkande

35
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2019.
Fyrbodals Kommunalförbunds remiss och förslag till verksamhetsplan och
budget 2020 daterad 14 juni 2019.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567 107
Mobilnummer
kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr
2019/227

Kommunstyrelsen

Remiss Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget
2020
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Verksamhetsplan och budget 2020
för Fyrbodals Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning:
Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna.
Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om höjning av medlemsavgiften
med 5 kr/invånare för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en
indexhöjning med 3 %, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande
till förbundets finansiella ställning. Det innebär en höjning av
medlemsavgiften för 2020 med 1 kr/invånare, från 34 kr till 35 kr. För
Färgelanda kommun innebär det en höjning med ca 6 600 kr från 224 400 kr
till 231 000 kr. Indexhöjningen följer i stort kommunens
planeringsförutsättningar för verksamheten.
Verksamhetsplanen beskriver på ett tydligt sätt kommunalförbundets
övergripande mål, strategier och mätetal som ska följas upp och
återrapporteras till kommunerna.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef
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Ekonomichef
Fyrbodals Kommunalförbund

Diarienr
2019/227
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2019-06-14
Sida 1 av 1

Till
Fyrbodals medlemskommuner

Remiss - Fyrbodals Kommunalförbunds Verksamhetsplan och budget
2020
Fyrbodals kommunalförbunds verksamhetsplan och budget har sedan 2018 ett nytt format
jämfört med tidigare år. Vi har även 2020 arbetat med att förtydliga övergripande mål,
formulera strategier och mätetal som kan följas upp och återrapporteras till kommunerna.
Vi vill förtydliga kommunalförbundets roll kopplat till målen så att det blir tydligt vilka frågor
vi arbetar med.
Planen innehåller inga aktiviteter utan dessa tas fram i en särskild plan. Aktiviteterna är
arbetssättet som ska bidra till att målen uppfylls. Verksamhetsplanens struktur och mätetal har
processats i både politiska nätverk och tjänstemannanätverk.
Direktionen har den 8 juni 2017 tagit beslut om en höjning av medlemsavgiften med 5 kr för
2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning med 3%, med årlig prövning av
indexhöjningen i förhållande till förbundets finansiella ställning.
I verksamhetsplanen för 2020 framgår även budgeten för tillväxtmedel, som finansieras via
VG-regionen och medlemskommunerna. Budgeten för tillväxtmedel 2019 är utsänd på remiss
i ett separat utskick.
Medlemskommunerna erbjuds möjlighet att lämna synpunkter på Verksamhetsplan och
budget 2020.
Ert svar ska vara oss tillhanda på adress kansli@fyrbodal.se senast den 30 september.
Frågor besvaras av teamchef Samhällsutveckling, Anna Lärk Ståhlberg tel. 0522-44 08 65
eller teamchef Välfärd, Titti Andersson tel. 0522-44 08 54.

Carina Ericson
Administrativ chef
Bilaga: Förslag verksamhetsplan och budget 2020
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Vi vill nå längre. Tillsammans.
V

i är 14 västsvenska kommuner som samarbetar i Fyrbodals kommunalförbund. Vi driver utveckling, utbyter erfarenheter och skapar tyngd i påverkansarbetet för Fyrbodalregionens
bästa. Fokus är att jobba med det som vi gör bättre tillsammans än i varje kommun för sig. Med
andra ord vill vi nå längre. Tillsammans.
Fyrbodals kommunalförbund bildades 2005, som ett resultat av att Västra Götalandsregionen
bildats några år tidigare. I dag är vi ett av fyra regionala kommunalförbund i Västra Götaland
med uppgift att ta tillvara våra medlemskommuners intressen samt att utgöra en delregional
resurs för strategisk samordning och utveckling.
Enligt förbundsordningen är uppdraget att stärka medlemskommunernas intressen och bidra till
utveckling av Fyrbodalsregionen genom samverkan och effektivt resursutnyttjande. Arbetet ska
ske utifrån vår vision om Det Goda Livet och vår värdegrund, som bland annat uttrycks i våra
fyra ledord: Framåt, Forum, Flerstämmighet och Förtroende.

3

42

Vår vision: Det goda livet
Som ett av fyra delregionala förbund i V
 ästra Götaland
är utgångspunkten för allt vårt arbete den gemensamma
visionen om Det goda livet.
Visionen beskriver vad ett gott liv innebär för invånarna
i Västra Götaland.
Vägen dit förutsätter en h
 ållbar utveckling –
ur ett ekonomiskt, e kologiskt och socialt perspektiv.
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Fyrbodals möjligheter och utmaningar
F
yrbodal är en varierad delregion i Västra Götaland, med städer och landsbygd, hav och sjöar,
närhet till Norge och viktiga kommunikationsleder på väg, järnväg och till sjöss. Här finns hög
kompetens, starka nätverk, väl utbyggd IT-struktur, ett positivt innovationsklimat och fantastiska
livsmiljöer.

Precis som andra delar av landet har Fyrbodal en rad utmaningar som hänger ihop med vår
geografi och historiska utveckling. Vi har exempelvis en obalans mellan större och mindre kommuner. Till det kommer utmaningar när det gäller kompetensförsörjning, omställning till fossilfria
transporter och hållbar tillväxt. Befolkningsprognosen pekar mot att vi kommer att bli 30 000 fler
invånare inom 20 år och det sker i huvudsak genom inflyttning.
Det här är utmaningar som kräver medvetna satsningar på att jämna ut skillnader och stärka samarbetet mellan såväl invånare som privata och offentliga aktörer. Vi måste öka sammanhållningen,
skapa en gemensam vision för vår delregion och arbeta vidare med våra styrkeområden. De horisontella kriterierna som jämställdhet, hållbarhet, integration och tillgänglighet ska genomsyra allt
arbete.
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Styrande dokument
Följande dokument ligger till grund för verksamhetsplanen:
•

Förbundsordningen för Fyrbodals kommunalförbund

•

Delregional genomförandeplan Fyrbodal 2014–2020

Vägledande dokument
Verksamhetsplanen bygger även på följande vägledande dokument:
•

Vision Västra Götaland - Det goda livet

•

Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020 (VG2020)

•

Västra Götalands regionala kulturplan 2020-2023*

•

Samling för social hållbarhet – Åtgärder för jämlik hälsa i Västra Götalandsregionen

•

Nationella och regionala planer för infrastruktur och kollektivtrafik

•

FN:s globala mål för hållbar utveckling.

•

Klimat 2030 Västra Götaland

•

Regeringens digitaliseringsstrategi
*var under framtagande när verksamhetsplanen utformades.
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VG2020 och genomförandeplan Fyrbodal
Den nuvarande regionala utvecklingsstrategin (VG2020) går in på sitt sista år under 2020. En ny
utvecklingsstrategi är under framtagande, tillsammans med Västra Götalandsregionen, kommunal
förbunden, kommunerna samt externa organisationer och myndigheter. Parallellt med att en ny regional utvecklingsstrategi tas fram kommer Fyrbodals kommunalförbund att ta fram en ny verksamhetsplan för 2021 och framåt.
Organisationens uppdrag
Fyrbodals kommunalförbund ska vara en kunskapsorganisation som arbetar med de frågor som är
mest angelägna för kommunerna. Förutom det arbete som speglas av verksamhetsplanen har kommunalförbundets organisation i uppdrag att utreda, planera och bedöma de förslag som kommer från
medlemskommunerna samt att utifrån omvärldsbevakning initiera utvecklingsinsatser. I de fall förslagen ligger i linje med vår genomförandeplan kan de leda till förstudier, projekt eller nya verksamheter.
De genomförs av kommunalförbundet eller i samverkan med externa aktörer och utvärderas.
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FN:s globala utvecklingsmål
Agenda 2030 antogs av FN:s medlemsländer 2015 och är den mest ambitiösa överrenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare har antagit. De 17 Globala målen för
hållbar utveckling är en del av Agenda 2030. Vart och ett av de åtta övergripande målen för
Fyrbodals kommunalförbund har koppling till ett eller flera av de globala målen.

8
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Finansiella mål
Förbundet har som strategiskt mål att utföra sina
uppdrag med tydlig kvalitet och resultatredovisning, med en effektiv resursanvändning och med
en god framförhållning inför förändrade finansiella
förutsättningar.
• Att ha en budget i balans, intäkterna ska överstiga
kostnaderna.
• Att ha en långsiktig stabil soliditetsnivå på 10 procent, nivån kan dock variera över tid
beroende av åtaganden som direktionen
finner angelägna.
• Att ha en god likviditet så att det är möjligt att både
täcka kostnader för de fasta åtgärderna och att förskottera medel i projekt där förbundet är projektägare.
• Att tillväxtmedlen sammantaget ska växlas upp med
minst 50 procent, utöver de medel som kommunerna
och Västra Götalandsregionen bidrar med.

9
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Finansiering
Förbundets basverksamhet finansieras av medlems
kommunerna. Medlemsavgiften indexregleras årligen, för
2020 är avgiften 35 kronor per invånare.
Förbundets projekt och verksamheter har särskild finansiering, i huvudsak från EU:s strukturfonder och övriga
program, Västra Götalandsregionen,staten och medlemskommunerna.
Förbundet erhåller årligen 10,5 mkr i regionala tillväxt
medel från Västra Götaland under förutsättning att
medlemskommunerna växlar upp medlen med motsvarande belopp. Utöver dessa 10 mkr erhåller förbundet 500
tkr för analyser och förstudier som inte kräver medfinansiering. Budgeten för 2020 uppgår till 20,5 mkr, vilket
kräver en finansiering som motsvarar 37 kr/inv i Fyrbodal.

10
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Fyrbodals kommunalförbund:
•

utgör tjänstemannastöd till arbetsutskott och
direktion samt ordförande- och tjänste‑
mannanätverk.

•

omvärldsbevakar och tar fram strategier, riktlinjer, planer och rapporter.

•

driver verksamheter och projekt samt tar initiativ till nya uppdrag, förstudier, projekt och
verksamheter. Följer upp och utvärderar.

•

för dialog med och utgör en länk mellan kommunerna och organisationer, myndigheter och
andra aktörer.

•

planerar och genomför kompetensutveckling
för kommunernas medarbetare.

11
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Direktionen
Förbundsdirektionen är kommunalförbundets högsta beslutande organ. Ledamöterna utses för fyra
år efter ordinarie kommunalval. Ledamöter 2019-2022.
Ordinarie

Ersättare

Martin Carling (C), Dals Ed (ordförande)
Paul Åkerlund (S), Trollhättan (1.e vice ordf.)
Christer Hasslebäck (UP), Uddevalla (2.e vice ordf.)
Stig Bertilsson (M), Bengtsfors
Tobias Bernhardsson (C), Färgelanda
Jan-Olof Johansson (S), Lysekil
Morgan E Andersson (C), Mellerud
Jan Hognert (M), Munkedal
Anders Arnell (M), Orust
Mats Abrahamsson (M), Sotenäs
Kent Hansson (S), Strömstad
Liselotte Fröjd (M), Tanum
Peter Eriksson (M), Trollhättan
Ingemar Samuelsson (S), Uddevalla
Benny Augustsson (S), Vänersborg
Gunnar Lidell (M), Vänersborg
Michael Karlsson (S), Åmål

Per-Erik Norlin (S), Dals Ed
Monica Hanson (S), Trollhättan
Michael Staxäng (M), Uddevalla
Per Eriksson (S), Bengtsfors
Ulla Börjesson (S), Färgelanda
Ronald Rombrant (LP), Lysekil
Michael Melby (S), Mellerud
Liza Kettil (S), Munkedal
Lars Larsson (C), Orust
Birgitta Albertsson (S), Sotenäs
Lars Tysklind (L), Strömstad
Louise Thunström (S), Tanum
Bedros Cicek (KD), Trollhättan
Anna-Lena Heydar (S), Uddevalla
Bo Carlsson (C), Vänersborg
Marie-Louise Bäckman (KD), Vänersborg
Michael Karlsson (M), Åmål
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Medarbetare

Kommunerna har dubbla uppdrag i att

I vardagen sker detta genom omvärlds-

vara en leverantör av välfärdstjänster

bevakning, verksamhet- och kunskaps-

samt vara en samhälls- och demokrati-

utveckling samt i genomförandet av pro-

utvecklare.

jekt, ledandet av professionsnätverk med

Våra medarbetare är specialister inom

mera.

sina respektive områden och är både

Arbetet utgår från en tillitsbaserad orga-

intressebevakare och värdeskapare inom

nisationskultur.

kommunalförbundets uppdrag.
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1

Bättre företagsklimat
och ett starkt näringsliv
14
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Mål 1

Strategier:

Bättre företagsklimat och ett starkt
näringsliv

1. Genomföra kunskapshöjande och stra-

Mätetal:
1. a) Medelvärdet för Fyrbodals kommuner ska öka i Svenskt Nä-

tegiska insatser med syfte att öka den

ringslivs ranking och Insiktsundersökningen.			

kommunala servicen och kunskapen om

b) En gemensam näringslivsstrategi som främjar utvecklingskraft

företagens villkor.

i hela Fyrbodal är framtagen och beslutad. 			

2. Erbjuda entreprenörer samt små och
medelstora företag tillgång till ett
behovsstyrt och ”sömlöst” stödsystem

c) 14 av 14 kommuner upplever att Fyrbodals kommunalförbund
bidrar till att skapa ett bättre företagsklimat i Fyrbodal.
2. a) Fyrbodal är det ledande kommunalförbundet inom Västra

som är jämlikt och robust. Systemet

Götaland när det gäller uppväxling av tillväxtmedel.		

ska främja innovation, entreprenörskap,

b) 14 av 14 kommuner ska uppleva att de kan erbjuda lokala

företagande och nyinvesteringar genom

entreprenörer och företagare affärsutveckling och stöd genom

att driva en effektiv och samordnad

innovationssystemets aktörer.					

hantering av tillväxtmedel.

c) Alla projekt och verksamheter som finansieras av tillväxtmedel

3. Stärka det befintliga näringslivet inom
områden där vi har internationell kon-

följs upp och utvärderas.
3. a) 14 av 14 kommuner upplever att attraktionskraften för inves-

kurrenskraft genom att driva samordna-

teringar i Fyrbodal ökar genom Position Väst-samarbetet.

de offensiva satsningar för att attrahera

b) Berörda aktörer inom innovationssystemet, som bidrar till ett

investeringar och företagsetableringar i

stärkt näringsliv, upplever en tydligare samverkan med Position

enlighet med antagen strategisk plan.

Väst.
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2

En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning
Fotograf: Patrik Johäll
Copyright: Högskolan Väst16
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Mål 2

Strategier:

En väl fungerande kompetensförsörjning
utifrån arbetsmarknadens behov samt
individers tillgång till likvärdig utbildning

1. Skapa förutsättningar för bättre match-

Mätetal:
1. a) En hållbar struktur för samverkan genom framtagande av uppdrags-

ning genom hållbara strukturer, om-

beskrivningar/samverkansavtal för fyra nätverk/kluster.			

världsbevakning, samverkansarenor och

b) Processledning av tio nätverk.						

projektverksamhet.

c) En kommunikationsplan framtagen. 					

2. Stödja kommunerna i arbetet med att

d) Medverkat i uppstart av två utredningar/förstudier/projekt. 		

säkerställa tillgången till behörig perso-

e) Landsbygdsråd etablerat 						

nal.

f) Kriterier för Lärcentrum Fyrbodal framtagna. 				

3. Främja samverkan mellan skola och
arbetsliv.
4. Stödja kommunernas arbete med att få
fler att fullfölja sina studier eller vara i
arbete.
5. Vara en arena för gemensam organisering där samverkan ger ekonomiska
fördelar och effektivisering.

g) Fyra branschråd, ett regionalt college inom teknik och ett inom
vård- och omsorg etablerade.
2. En utredning om behov av FoU-verksamhet för utbildnings- och kompetensförsörjningsfrågor genomförd.
3. En kartläggning/förstudie gällande samverkan skola-arbetsliv genomförd.
4. Genomföra ett projekt kring fullföljda studier, Unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) och KAA-uppdraget (Kommunalt aktivitetsansvar) i Fyrbodal.
5. a) Drifta Antagningsorganisationen. 					
b) Implementering av praktiksamordning genom praktikplatsen.se.
c) Utredning genomförd och implementering påbörjad av tekniskt
system för KAA-registrering (Kommunalt aktivitetsansvar) och interkommunal ersättning (ELIN).
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3

En väl utvecklad infrastruktur

18
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Mål 3

Strategier:
1. Stödja utvecklingen av hållbara godstransporter och utvecklingen av hållbart resande.

1. Andelen bilar i kommunal verksamhet som kan drivas med el eller biogas ska
vara minst 50 procent.
2. Andelen hushåll och företag som har tillgång till god bredbandsuppkoppling

2. Stödja en IT-infrastruktur med hög kva-

ska öka. År 2020 ska 95 procent av Västra Götalands hushåll och företag ha

litet för alla som främjar hållbarhet.

tillgång till robust bredband med en hastighet på minst 100 Mbit/s symmete-

3. Delta i det regionala strukturbildsar-

En väl utvecklad infrastruktur

Mätetal:

betet som tydliggör de övergripande
behoven som finns av åtgärder i den
funktionella geografin för väg, järnväg,
it/fiber, elkraft, kollektivtrafik, sjöfart
och cykel.
4. Bevaka och agera i planering och

riskt.
3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket
hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala infrastrukturfrågor.
4. Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller mycket
hög grad utgör ett stöd i mellankommunala och regionala kollektivtrafikfrågor.
5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda med
det stöd de får genom förbundets nätverk.

genomförande av de objekt i Fyrbodal
som finns upptagna i de nationella och
regionala infrastrukturplanerna 20182029.
5. Kartläggning av prioriterade infrastrukturobjekt och utvecklingsområden som
har bäring på kommande planomgång
2022-2033.
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4

Hållbar landsbygdsutveckling
och väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder
20

59

Mål 4

Strategier:
1. Skapa och kommunicera en väl förankrad, gemensam framtidsbild för Fyrbodal.
2. Skapa förutsättningar för ett ökat
samspel mellan städer och landsbygder

Hållbar landsbygdsutveckling
med väl fungerande samspel
mellan städer och landsbygder

genom omvärldsbevakning, analyser och
samarbeten.

Mätetal:
1. 14 av 14 kommuner medverkar i arbetet med Strukturbild Fyrbodal.
2. 14 av 14 kommuner deltar i Landsbygdsrådet.
3. Fullfölja pågående samverkansprojekt inom skoglig biobaserad
ekonomi.
4. Minst ett samverkansprojekt inom maritim utveckling ska ha
etablerats.

3. Samverka för att etablera Fyrbodal som
ledande delregion inom skog och trä,
med satsningar i nya bioekonomilösningar och för fler nyinvesteringar.
4. Samverka för att etablera Fyrbodal som
en ledande maritim delregion med
lösningar inriktade på innovation, nyinvesteringar samt en miljöanpassad och
hållbar utveckling.
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5

En stark och attraktiv gränsregion

22
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Mål 5

Strategier:
1. Verka för att tillsammans med Svine
sundskommittén och andra parter
stärka området Göteborg/Oslo/Öresund

Mätetal:
1. Ta fram en strategi för att stärka gränsregionen samt tydliggöra medverkande parters roller.
2. Delta i och utvärdera aktuella program.

En stark och attraktiv gränsregion

som en attraktiv region för invånare och
företag att leva, studera och arbeta i,
samt att investera och bedriva verksamhet i.
2. Nyttja och aktivt delta i utvecklingen av
EU:s strukturfonder, som Interreg Sverige/Norge, Öresund/Kattegatt/Skagerack
(ÖKS) med flera.
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6

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla
Konstnär: Karen Macher Nesta
Verk: The bed
Projekt: Landet Mitt Emellan 24
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Mål 6

Strategier:
1. Öka kunskapen om kopplingen mellan
kultur och kommuners attraktionskraft.
2. Öka kunskapen om kultur som
innovationsdriven tillväxtfaktor.
3. Främja kulturföretagande.

Mätetal:
1. Minst 80 procent av deltagarna vid seminariet ”Attraktiva
kommuner” ska vara nöjda och/eller uppleva att de har nytta av
innehållet på konferensen i sitt arbete.
2. Minst ett projekt är påbörjat utifrån rekommendationerna i rapporten Kreativa Kraftfält Fyrbodal.
3. Minst ett projekt är påbörjat med medfinansiering från det regio-

En aktiv och nyskapande
kulturregion för alla

nala programmet Kulturella och kreativa näringar (KKN).
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7

Invånarna ska erbjudas en god,
jämlik och kunskapsbaserad
socialtjänst, vård och omsorg
26
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Invånarna ska erbjudas en god, jämlik och
kunskapsbaserad socialtjänst, vård och omsorg

Mål 7

Strategier:
1. Stödja kommunernas socialtjänst, vård

Mätetal:
1. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och omsorg för god samverkan i gräns-

mycket hög grad utgör ett stöd till ett fungerande vårdsamverkansarbe-

snittet mellan kommun, region och stat.

te.

2. Fungera som en regional stödstruktur för

2. a) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

kunskapsutveckling och samordning av

mycket hög grad bidrar till information gällande frågor på nationell och

statliga satsningar/initiativ inom

regional nivå. 								

socialtjänst samt angränsande hälso-

b) Minst 80 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och sjukvård.

mycket hög grad bidrar till att kommunen kan påverka frågor på natio-

3. Medverka till att kommunernas
socialtjänst samt vård och omsorg arbetar kunskapsbaserat och innovativt.
4. Identifiera och utreda verksamhetsområden där kommunerna kan samverka

nell och regional nivå.
3. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller
mycket hög grad är till praktisk nytta och stöttning i kommunernas
kunskapsutveckling.
4. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller

och på så sätt erbjuda invånarna lik-

mycket hög grad utgör ett stöd för kommunerna att identifiera och utre-

värdiga insatser på ett mer kostnads-

da områden för samverkan inom Fyrbodal.

effektivt och rättssäkert sätt.
5. Driva och stödja utvalda nätverk för
kostnadseffektiv kunskapsutveckling och
kollegialt stöd.

5. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad nöjda
med det stöd de får genom förbundets nätverk.
6. Minst 90 procent av kommunerna upplever att förbundet i hög eller
mycket hög grad utgör ett stöd i den digitala teknikutvecklingen.

6. Stödja kommunerna i digitalisering och
välfärdsteknologi.

27

66

8

God och jämlik hälsa
för barn och unga
28
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Mål 8

Strategier:
1. Stödja kommunernas förebyggande och

Mätetal:
1. a) Alla kommuner ska ha deltagit i någon aktivitet med Hälsokällan.

hälsofrämjande arbete för ökad likvär-

b) Deltagarna ska ska ha upplevt nytta och ha erhållit användbara

dighet och likvärdiga villkor för barn och

kunskaper för sitt arbete.

unga.
2. Verka för god samverkan och erfaren-

2. Minst 90 procent av kommunerna är i hög eller mycket hög grad
nöjda med det stöd de får genom förbundets nätverk.

hetsutbyte mellan/inom kommuner och
regionen.
3. Stödja kommunernas arbete med att få

God och jämlik hälsa
för barn och unga

fler unga vuxna i studier eller arbete.

29

68

Budget 2020-2022 Basverksamheten
2020

2021

2022

9 555 000

9 828 000

10 100 000

100 000

100 000

100 000

SUMMA INTÄKTER:

9 655 000

9 928 000

10 200 000

Personalkostnader

- 6 530 000

- 6 760 000

- 6 990 000

Bilersättningar

- 180 000

- 180 000

- 200 000

Politiska arvoden, ordförande och revision

- 370 000

- 375 000

- 380 000

Möteskostnader politiker och tjänstemän

- 150 000

- 150 000

- 150 000

Konsultkostnader

- 100 000

- 100 000

- 100 000

Administrativa fasta kostnader

- 920 000

- 905 000

- 890 000

- 1 235 000

- 1 175 000

- 1 195 000

SUMMA KOSTNADER:

- 9 485 000

- 9 645 000

- 9 905 000

BERÄKNAT RESULTAT:

170 000

283 000

295 000

Medlemsavgift 35 kr * 273 000 inv. (3% index från 2019)
Övriga intäkter

Administrativa rörliga kostnader
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Budget 2020 Tillväxtmedel (sida 1/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)
Projekt som främjar ungt entreprenörskap

1 000 000

Skapa förutsättningar för idéer och starta företag (1.1.2)
Nyföretagsrådgivning, fysiskt och webbaserat

Almi

Innovatum Startup

Innovatum

400 000

400 000

1 305 000

1 305 000

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)
Distribuerad affärscoachning

Almi

1 100 000

Projekt mötesplatser Fyrbodal

Vakant

1 200 000

Projekt SME inom Styrkeområden

Vakant

1 700 000

Projekt Strategiskt näringslivsarbete

Fyrbodals kommunalförbund

200 000

Utveckla test- och demoarenor där nya idéer omsätts till praktik
Innovatum Projektarenan

Innovatum

1 595 000

1 595 000
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 2/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

200 000

200 000

EN REGION FÖR ALLA
Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer (2.1.1)
Praktikplatsen.se

Fyrbodals kommunalförbund

Fler ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska (2.2.1)
Projekt som leder till fullföljda studier

Fyrbodals kommunalförbund

1 000 000

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

Fyrbodals kommunalförbund

2 000 000

2 130 000

750 000

750 000

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov (2.2.4)
Kommunakademin Väst

Högskolan Väst
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 3/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

1 000 000

300 000

200 000

200 000

1 800 000

1 800 000

EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land (3.1.3)
Strukturbild Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

Utveckla miljölösningar med ambition att påverka globalt via affärsdriven miljöutveckling (3.1.4)
Projekt som stärker omställningen för SME:s inom styrkeområden

Vakant

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

33
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Budget 2020 Tillväxtmedel (Sida 4/4)
Projekt/Verksamhet

Ägare

2020

2019

Budgetförslag

Budget

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)
Offentlig miljö som konstform och Kultur som driver inno- Fyrbodals kommunalförbund
vation
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka besöksnäringen (4.2.2)

1 000 000

Kulturella och kreativa näringar

1 000 000

500 000

300 000

300 000

3 000 000

2 975 000

Förstudier (finansieras av VGR)

500 000

500 000

Projekt övrigt

200 000

725 000

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Gränsen som möjlighet med fokus på besöksnäring

Svinesundskommittén

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

Fyrbodals kommunalförbund

ÖVRIGA PROJEKT OCH FÖRSTUDIER

TOTALT

20 500 000

20 500 000
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 153
Dnr KS 2019/226
Budget tillväxtmedel 2020, Fyrbodals Kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Budget tillväxtmedel 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för
tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning, miljö och kultur.
För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya
tillväxtmedel, vilket motsvarar 37 kr/invånare. Dessa belopp är oförändrade
jämfört med 2019. För Färgelanda Kommuns del innebär detta cirka
244 000 kr för 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2019.
Fyrbodals Kommunalförbunds remiss och förslag till budget tillväxtmedel
2020.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
2019-08-06

Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-567 107
Mobilnummer
kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr
2019/226

Kommunstyrelsen

Remiss Budget tillväxtmedel 2020 Fyrbodals Kommunalförbund
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Budget tillväxtmedel 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för
tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning,
miljö och kultur.
För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket
innebär att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya
tillväxtmedel vilket motsvarar 37 kr/invånare. Dessa belopp är oförändrade
jämfört med 2019. För Färgelanda Kommuns del innebär detta ca
244 000 kr för 2020.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Kommunchef
Ekonomichef
Fyrbodals Kommunalförbund

Kristina Olsson
Ekonomichef

1
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77
FÖRSLAG

2020

Budget tillväxtmedel 2020

EN LEDANDE
KUNSKAPSREGION

Projekt/Verksamhet

Ägare

1 000 000

Projekt som främjar ungt entreprenörskap

1 000 000

Skapa starka förutsättningar för idéer och starta företag (1.1.2)

1 705 000

2 905 000

400 000

400 000

Nyföretagsrådgivning, fysiskt och webbaserat

Almi

Innovatum Startup

Innovatum

1 305 000

1 305 000

4 000 000

3 050 000

Distribuerad affärscoachning

Almi

1 100 000

Projekt mötesplatser Fyrbodal

Vakant

1 200 000

Projekt SME inom Styrkeområden

Vakant

1 700 000

Projekt Strategiskt näringslivsarbete

Fyrbodals kommunalförbund

8 300 000

Innovatum Projektarenan

Innovatum AB

Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik, ferieplatser och mentorer. 2.1.1
Praktikplatsen.se

Fyrbodals kommunalförbund

Flera ska bedriva eftergymnasiala studier och avhoppen från skolan ska minska 2.2.1
Projekt som leder till fullföljda studier

Fyrbodals kommunalförbund

(Kompetensplattform 2 mkr)

Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer 2.2.3

Totalt:

Kompetensplattform Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

Utveckla samordningen inom utbildningssystemet, möta framtidens kompetensbehov 2.2.4

EN REGION DÄR VI TAR
GLOBALT ANSVAR

Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land 3.1.3
Strukturbild Fyrbodal

Fyrbodals kommunalförbund

(Miljö 2 000 000)

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

Totalt:

Projekt som stärker omställningsarbetet för SME:s inom styrkeområden

Vakant

3 000 000

Affärsdriven miljöutveckling

Fyrbodals kommunalförbund

Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i hela Västra Götaland (4.1.1)
Offentlig miljö som konstform & Kultur som driver Innovation

EN REGION SOM SYNS
OCH ENGAGERAR
(Kultur 2 000 000)

Fyrbodals kommunalförbund

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

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Gränsen som möjlighet med fokus på besöksnäring

Svinesundskommittén

1 595 000

1 595 000

200 000

200 000

200 000

200 000

1 000 000

250 000

1 000 000
2 000 000

2 250 000

2 000 000

2 130 000

750 000

1 000 000

1 000 000

300 000

1 000 000

300 000

2 000 000

2 000 000

200 000

200 000

1 800 000

1 800 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000
1 000 000

1 000 000

1 000 000

500 000

300 000

300 000

300 000
2 975 000

3 000 000

2 975 000

Förstudier (finansieras av VGR)

500 000

500 000

Projekt övrigt

200 000

725 000

20 500 000

20 500 000

5 300 000

Position Väst

Totalt:

1 595 000

300 000

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

PROJEKT

200 000
1 595 000

3 000 000

Totalt:

FÖRSTUDIER

1 200 000

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3)

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

3 750 000

Budget

Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1)

Totalt:

EN REGION FÖR ALLA

Budgetförslag

2019

Fyrbodals kommunalförbund
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Projekt &
verksamheter
finansierade av
tillväxtmedel 2018
Fyrbodals kommunalförbund
Fyrbodals genomförandeplan för perioden 2014 – 2020 grundar sig på vår regionala
vision ”Det goda livet”. I dokumentet presenteras de projekt som genomförts under 2018
som ett led i att uppnå målen inom områdena ”En ledande kunskapsregion”, ”En region
för alla”, ”En region där vi tar globalt ansvar” och ”En region som syns och engagerar
med hjälp av regionala utvecklingsmedel. Projekten, verksamheterna och initiativen ska
ha till syfte att stärka hela Fyrbodal.

Anna Lärk Ståhlberg, Teamchef Samhällsutveckling & Näringsliv
Yvonne Samuelsson, Projekt- & processledare kompetensförsörjning
Ida Svanberg, Kulturstrateg
Karin Stenlund, Verksamhetsledare för Affärsdriven miljöutveckling
Niclas Gustafsson och Almir Erkocevic, Projektekonomer
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Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018
•••

Innehållsförteckning
.................................................................................................................................................................................. 3
SAMMANFATTNING .......................................................................................................................................... 4
FÖRDELNING AV MEDEL ................................................................................................................................. 4
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION – SLUTREDOVISADE PROJEKT ...................................................... 8
Stimulera ökat entreprenörskap och intraprenörskap (1.1.1) ...................................................................... 8
Drivhuset vid Högskolan Väst ..................................................................................................................... 8
Näringsliv i Samverkan ................................................................................................................................. 9
Ung Företagsamhet ...................................................................................................................................... 10
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2) ..................................... 11
Almi IFS ......................................................................................................................................................... 11
Coompanion Fyrbodal ................................................................................................................................ 11
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Innovatum Inkubator .................................................................................................................................. 13
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Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) ................................... 15
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Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik (1.2.3) .............................. 18
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Uppfinnareföreningen Heureka ................................................................................................................ 20
EN LEDANDE KUNSKAPSREGION - PÅGÅENDE PROJEKT .................................................................. 20
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag (1.1.2) ..................................... 20
Green Innovation - unga på landsbygden ................................................................................................ 20
Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag (1.1.3) ................................... 21
Bra företagsklimat i Fyrbodal ..................................................................................................................... 21
Test av digitaliserat innovationsledningssystem i Fyrbodals 14 kommuner ...................................... 21
EN REGION FÖR ALLA – SLUTREDOVISADE PROJEKT .......................................................................... 22
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och organisationer (2.2.3) .................... 22
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Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018
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SAMMANFATTNING
Syftet med Genomförandeplanen är att stärka Fyrbodal som en attraktiv, ansvarsfull och
internationellt konkurrenskraftig kunskapsregion för kvinnor och män och är ett verktyg för att
genomföra Vision Västra Götaland – Det goda livet. Genomförandeplanen är den gemensamma
vägvisaren för hela Fyrbodals utveckling mellan åren 2014 – 2020. Den riktar sig till alla som arbetar
med insatser för tillväxt och utveckling; kommuner, lärosäten, företagsfrämjande aktörer, Science
parks, föreningsliv med flera. Genomförandeplanen har tagits fram med grund i det uppdrag riksdag
och regering gett Västra Götalandsregionen att driva det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet.
Denna återrapportering avser att ge en samlad bild av utvecklingen av Genomförandeplan Fyrbodal
och vårt bidrag till genomförandet av VG2020 och de av BHU fem prioriterade insatser för år 2018 som
även direktionen ställt sig bakom. Tillväxtmedel har under 2018 tilldelats till 38 projekt inom 20 av 20
prioriterade områden i Fyrbodals Genomförandeplan samt 5 av BHU 5 prioriterade INSATSER.
Budgeten för dessa projekt har uppgått till en omslutning av 113 301 031 kr vilket motsvarar faktor 6.

FÖRDELNING AV MEDEL
Nedan visas fördelningen av tillväxtmedlen mellan de olika prioriteringarna inom näringslivs- och
kompetensförsörjningsarbetet, samt kultur- och miljösatsningar under åren 2015–2018.

Översikt tillväxtmedel 2015-2018
12 000 000
10 000 000
8 000 000
6 000 000
4 000 000
2 000 000
0

En ledande
kunskapsregion

En region för alla

En region där vi tar
globalt ansvar

En region som syns och
engagerar

2018

9 477 000

4 123 000

2 300 000

5 401 054

2017

9 878 400

3 359 500

2 421 100

5 052 100

2016

11 245 000

2 200 500

2 354 500

4 200 000

2015

11 055 500

3 642 000

1 475 000

2 349 500

2018

2017

2016

2015
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2018
En ledande kunskapsregion
En region för alla
En region där vi tar globalt ansvar
En region som syns och engagerar

En ledande kunskapsregion
SUMMA
Almi IFS

2017

9 477 000
4 123 000
2 300 000
5 401 054

2018

9 477 000

2016

9 878 400
3 359 500
2 421 100
5 052 100

2017

9 878 400

2015

11 245 000
2 200 500
2 354 500
4 200 000

2016

11 245 000

11 055 500
3 642 000
1 475 000
2 349 500

2015

11 055 500

200 000

-

200 000

125 000

Animationscentrum

-

-

-

100 000

Autonoma fordon på landsbygden

-

-

50 000

-

Connect Väst

600 000

600 000

600 000

800 000

Coompanion

500 000

500 000

500 000

400 000

Dalsland kommer på besök
(förstudie/analys)
Drivhuset

150 000

-

-

-

500 000

350 000

500 000

200 000

Entreprenörsarenan

400 000

400 000

400 000

500 000

-

-

-

150 000

FRAMFOR
Företagsakuten

50 000

225 000

150 000

75 000

216 500

300 000

300 000

0

-

450 000

-

-

35 000

-

-

-

Heureka - Uppfinnarförening

-

203 400

-

268 000

iCare4Fyrbodal

-

-

-

100 000

Innovatum

2 900 000

2 900 000

2 900 000

2 900 000

IUC Väst

1 000 000

1 000 000

2 000 000

2 000 000

Lokalregister i Fyrbodal

-

-

-

107 100

Nivå

-

-

-

120 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

50 000

100 000

100 000

-

Quist

-

-

-

47 900

SMTF – Maritim klusterbyggnad

-

-

320 000

700 000

Styrelseakademin

-

-

-

250 000

Test av digitaliserat innovationsledningssystem i Fyrbodals 14 kommuner
Turismnätverk

-

150 000

-

-

-

-

-

50 000

Uddevalla inspirationsdag

-

-

-

37 500

Ung Företagsamhet

700 000

500 000

900 000

750 000

Utvecklings- och konkurrenskraftig
näringslivsutveckling i Fyrbodal
Ägarskifte Micro och
finansieringsrådgivning

225 500

-

-

-

50 000

500 000

625 000

Företagsklimat Fyrbodal
Green Innovation - unga på landsbygd
Gröna kluster

Nyföretagarcentrum
Näringsliv i samverkan

-
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En region för alla
SUMMA

Bohusbiennalen 2018

2018

4 123 000

2017

4 109 500

2016

2 200 500

2015

3 642 000

25 000

-

-

-

E20 Delfinansiering

-

500 000

500 000

1 000 000

Framtiden är blå

-

-

-

300 000

Framtidsentreprenörer Fyrbodal

-

100 000

-

-

85 000

-

-

-

Gröna möten Fyrbodal

150 000

-

-

-

KOBRA

183 000

259 500

259 500

48 000

-

-

-

150 000

2 130 000

2 000 000

1 441 000

1 312 000

750 000

750 000

-

-

-

-

-

182 000

500 000

500 000

-

-

Projektskrivning ESF Vård- och omsorg

-

-

-

150 000

Samverkansavtal HV

-

-

-

500 000

300 000

-

-

-

Gröna baljväxter

Kompetensmäklarfunktioner
Kompetensplattform Fyrbodal
Kommunakademin Väst
NÖKS II
Praktiksamordning

Kraftledningar

En region där vi tar globalt ansvar

2018

Affärsdriven miljöutveckling

1 800 000

1 750 000

1 619 727

1 000 000

Biogas 2020

-

-

90 000

-

Blå affärsutveckling

-

-

-

75 000

Delregional genomförandeplan VG 2020

-

112 100

-

-

Förening Fossilfritt Dalsland

-

50 000

-

-

Grön Tillväxt – skog

-

-

-

150 000

200 000

200 000

200 000

-

-

-

-

50 000

300 000
-

300 000
-

354 500
90 273

200 000
-

SUMMA

Miljöbron

2 300 000

Nätåtervinning
Strukturbild Fyrbodal
Tunga Fordon CBG

En region som syns och engagerar
SUMMA

2018

5 401 054

2017

2 412 100

2017

5 052 100

2016

2 354 500

2016

4 200 000

2015

1 475 000

2015

2 349 500

Affärsutveckling Dalslands kanalområde

-

-

400 000

400 000

AURORA

-

100 000

-

-

-

-

Dans för alla

64 500

Geoparken- Platåbergens landskap

90 000

90 000

-

-

-

110 000

-

-

900 000

-

-

-

-

300 000

-

-

GIBCA 2017 – internationell konstbiennal
Granitkusten
Gränsen som attraktion
Hembygd 2.0 Bohusskrönor

-

-

100 000

-

Hopp

30 054

-

150 000

-

Jazz mini camp

40 500

-

-

-

KISAM-konsten i samhällsutvecklingen

-

149 000

-

-

Konst att besöka

-

-

-

97 000

Kreativa Kraftfält

-

-

35 000

-
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Kultur gör skillnad

-

-

-

10 000

636 000

636 000

616 000

587 000

Kultursamverkan Fyrbodal

-

-

129 000

-

Landet mitt emellan E6:an och 45:an Del 1
-3
Mer möjligheter med färre gränshinder

-

355 000

145 000

-

-

-

-

150 000

Muralmåleri lyfter kvinnorna på Orust

-

50 000

-

-

3 100 000

1 900 000

1 600 000

-

-

-

75 000

-

300 000

600 000

600 000

200 000

Se Huset

-

-

150 000

-

Slöjdtrukk

-

100 000

-

-

STEKTRUM – vi är Romer

-

-

-

150 000

Strukturbild Fyrbodal

-

-

-

66 000

Ta i hand

-

-

-

150 000

Trikåfabriken Ljungskile

-

-

-

147 000

TV program om Fyrbodal

-

-

-

15 000

Udden skulpturutställning ”Uppåt
väggarna
Uddens skulptur 2017/2018- Nordiskt
möte
Uddevalla Inspirationsdag 2015

-

-

100 000

-

140 000

150 000

-

-

-

-

-

37 500

Unga värdar på småskaliga besöksmål

Kulturkollo

Position Väst
Regionalisering av västsvenska
internationella festivaler
Scandinavian Science Center SSC

100 000

-

-

-

Utveckling av seminarieserier

-

250 000

-

-

Varvsspelen

-

100 000

100 000

-

Vi byter skulpturer med varandra

-

50 000

-

-

Vidareutveckling av seminarieverksamhet
2015-2017

-

-

-

340 000
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EN LEDANDE KUNSKAPSREGION –
SLUTREDOVISADE PROJEKT
Stimulera ökat entreprenörskap och
intraprenörskap (1.1.1)
Drivhuset vid Högskolan Väst – 500 tkr av totalt 2 0 555 tkr
Drivhuset vid Högskolan Västs syfte är att främja entreprenöriella
förmågor bland studerande på Högskolan Väst och vidare i hela
Fyrbodal. Detta görs genom inspiration, utbildning, utveckling och
vägledningar samt genom event och nätverk. Drivhuset riktar sina
insatser mot studenterna vid Högskolan Väst. Det primära målet är
att främja startandet av företag i regionen, att inspirera och utbilda

Fyrbodal
- en
resurs för
hela
regionen

entreprenörer och bidra till ett gott företagsklimat i hela Fyrbodal.
•••
Under 2018 har Drivhuset erbjudit ett entreprenörsprogram för
studenter på Högskolan Väst under namnet ”Smedjan”. Syftet har
varit att stimulera de entreprenöriella färdigheterna hos individer
genom en rad olika aktiviteter där näringslivet är involverat. Som
exempel kan nämnas att eleverna blir tilldelade olika case från
näringslivet med syfte att studenterna ska knyta kontakter med
företag och få testa att innovera fram lösningar på problem.
Drivhuset har varit delaktiga i Interregprojektet FRAMFOR, som
drivs av Högskolan Väst och Högskolan Östfold. Drivhusets roll i
projektet har varit att förmedla studenter till uppdrag som
företagen presenterar. Drivhuset har också utfört ett
innovationhack i Bengtsfors inom ramen för projektet
“Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal.
Under 2018 har Drivhuset arrangerat olika typer av insatser riktat

Med rätt satsningar
kommer Fyrbodalområdet att fortsätta
vara en viktig del i hela
Västra Götalands
utveckling.
De resurser som finns i
området är
betydelsefulla för
framtidens utveckling.
För oss är det angeläget
att vara ett område som
kan erbjuda våra
invånare och besökare
”Det goda livet” även i
framtiden.

mot Högskolan Västs studenter och personal. Insatser har dels
varit utanför de vanliga studierna, dels att göra inspring i
klassrummen och undervisa i entreprenörskap i specifika kurser
samt insatser i form av programmet Smedjan. Drivhuset har
deltagit i UF-mässan för att visa att det finns fortsatt stöd att få
efter att UF-året är slut om man vill driva vidare sina idéer.
Drivhuset startade upp ett nytt projekt “Green Innovation” i
augusti.
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Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor Män
Totalt
1 500

Kvinnor
746

Utfall
Män
465

Totalt
1211

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

500

320

191

511

Antal individer som får rådgivning

200

111

105

216

Antal företag som får rådgivning

40

18

12

30

Antal nya företag

30

26

Näringsliv i Samverkan – 100 tkr av totalt 100 tkr
Projektet bedrevs med syfte att skapa ett gott klimat för kreativitet, entreprenörskap och företagande.
Inom projektet arrangerades nätverksträffar mellan näringslivsenheterna och de företagsfrämjande
aktörerna för kunskapsspridning och ökad samverkan. Genom träffarna sker även en
kompetenshöjning då projektet tar in expertkompetens som ska leda till ett ökat entreprenörskap och
intraprenörskap. Träffarna leder också till att nya projektidéer föds och realiseras.
Under 2018 har 6 träffar för Fyrbodals näringslivsutvecklare anordnats. På träffarna har budget för
tillväxtmedel för 2019 diskuterats samt hur kommunerna vill att innehållet i nästa uppdragsavtal ska
se ut efter att avtalet med Nyföretagarcentrum Väst upphör vid årsskiftet 2018/2019. Samtalen har
också handlat om hur samverkan mellan skola/näringsliv ska kunna förbättras och utvecklas. Ett
förslag till innehåll i en förstudie har arbetats fram och landat in i arbetet med
Kompetensplattformsarbetet. Träffarna har också handlat om hur vi tillsammans skapar ett bättre
företagsklimat i Fyrbodal och hur projektet “Bättre företagsklimat i Fyrbodal” på bästa sätt kan bidra i
det arbetet. En av träffarna har vigts åt de kulturella och kreativa näringarna. Träffarna har någon
form av kompetenshöjande insats.
Genom projektet ”Näringsliv i samverkan” och projektet ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv
i Fyrbodal” har ett nytt nätverk startats bestående av företagsfrämjande aktörer som jobbar för att
stärka det befintliga näringslivet i Fyrbodal.
Ett arbete för att utveckla näringslivsfunktionens roll och uppdrag på förbundet har påbörjats. Under
2019 och 2020 ska en näringslivsstrategi arbetas fram.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2017
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
25

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt
25
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Ung Företagsamhet – 700 tkr av totalt 2 750 tkr
Ung Företagsamhet jobbar i dag med fem olika läromedel/processutbildningar riktade mot både
grundskolan och gymnasieskolan där fokus är att utveckla entreprenörskapet, lära sig mer om
företagande och utveckla sin företagsamhet samt att träna olika förmågor såsom idégenerering,
samarbetsförmåga, presentationsteknik, kunskap om samhället och dess olika funktioner för att
nämna en del av innehållet.
Genom att ha en nära kontakt med olika funktioner inom respektive kommun i Fyrbodal skapas
förutsättningar för entreprenörskapsutbildning på de olika nivåerna i skolan. Stort fokus läggs också
på att utbilda nya lärare samt att vidareutbilda befintliga lärare, samt att anordna olika aktiviteter
kopplade till målgruppen. De elever som jobbar tillsammans med Ung Företagsamhet på
gymnasienivå träffar organisationen cirka 4 gånger per år för att coacha, informera samt vägleda dem
under sina år som egna företagare. För de olika läromedlen på grundskolan som de använder är fokus
främst riktat mot att utbilda lärarna och göra dem trygga i sitt arbete, men även klassbesök erbjuds i
den mån som det är möjligt.
Under läsåret 2017/2018 har Ung Företagsamhet hjälpt 711 elever att driva UF-företag, ett lägre utfall än
föregående år beroende på att skolor lagt om kurser för entreprenörskap och flyttat dem till senare
klasser. 93 % av de elever som startat UF-företag i Fyrbodal gick i mål vilket toppar statistiken i Sverige.
Alla 14 kommuner i Fyrbodal har elever som driver UF-företag. Lokala kick-offer har genomförts i flera
orter i Fyrbodal. 500 gymnasieelever ställde ut på den regionala UF-mässan ”Entreprenörskap på riktigt
2018”. Parallellt med mässan arrangerades utställningen ”Idéer” där 155 grundskoleelever deltog.
1 januari 2017 startade Ung Företagsamhet Fyrbodal och Ungt Entreprenörskap Østfold upp Interregprojektet ”Uppdraget”. Projektet pågår under tiden 2017-01-01 – 2019-12-31 och ska arbeta för ökat
entreprenörskap och ett engagerat näringsliv i utbildningen för nyanlända elever. Målet är att 460 elever
och 50 lärare, kopplade till språkintroduktion, ska ha genomgått UF:s program. Under året har en grupp
lärare testat ut material och stödverktyg som ska underlätta för nyanlända elever. Flera konferenser har
också genomförts för att utveckla arbetet.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter
(Antal UF-företagare)
Antal individer som deltar i kompetenshöjande
aktiviteter (Elever och lärare
Antal företag som får rådgivning

Kvinnor
400

Förväntat resultat
Män
Totalt
400
800

Kvinnor
370

Utfall
Män
341

Totalt
711

600

600

1 200

-

-

1 111

133

134

267

-

-

220
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Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
(1.1.2)
Almi IFS - 200 tkr av totalt 400 tkr
Almi IFS erbjuder rådgivningsinsatser till målgruppen som består av kvinnor och män med
invandrarbakgrund. Klienterna kan få hjälp på 25 olika språk. De ämnar att göra detta genom att
stimulera till ett ökat företagande och att öka kompetensen hos de enskilda invandrarföretagen
avseende kunskap om den svenska marknaden, företagsekonomi och finansiering mm.
De företag som ägs och drivs av personer med utländsk bakgrund är viktiga för sysselsättningen
av andra i utanförskapsområden. Dessa företag ökar också kontaktytorna med omvärlden vilket
leder till ökad handel och svensk export.
Flyktingkrisen i Syrien innebar att många asylsökanden kom till Sverige och Fyrbodal där Almi
IFS fokuserat på kunder som har uppehållstillstånd och höga ambitionsnivåer. Under 2018 har
många sökt råd där Almi IFS arbetat tät ihop med andra aktörer för att bistå klienterna med
specilakompetens kring företagande. Som exempel har kontinuerlig drop-in rådgivning erbjudits i
Trollhättan, Uddevalla och Bengtsfors, genomfört 10 grupp kunskapsutbildningar, 20 inspirationsoch informationsträffar, starta eget seminarier, besökt SFI-skolor m.m. Seminarierna har resulterat
i att Almi IFS kommit i kontakt med över 300 personer på arbetsplatser eller utbildningar. Av
dessa har 215 personer kommit vidare i processer och aktiviteter hos Almi IFS. Från Drop-in
verksamheten har et 75 tal personer vägletts vidare.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor

Män

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Utfall

Totalt
450

Kvinnor
-

Män
-

Totalt
515

120

-

-

215

Antal individer som får rådgivning

40

60

100

35

180

215

Antal företag som får rådgivning

8

12

20

2

45

47

Antal företag som får finansiering

8

12

20

4

8

12

Antal nya företag

16

24

40

8

55

63

Coompanion Fyrbodal - 500 tkr av totalt 3 350 tkr.
Coompanion arbetar med lokal och regional utveckling främst i form av kooperativa lösningar. Främst
med lösningar och problem i samhället som berör många invånare. Coompanion stimulerar bl.a. till att
det blir fler kooperativ, fler fiberföreningar samt att de skapar arbete för de som står långt ifrån
arbetsmarknaden (sociala företag) och utvecklar det ideella föreningslivet. De erbjuder kostnadsfri
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information och rådgivning till de som vill starta företag tillsammans i form av ekonomiska föreningar
eller kooperativ.
Under 2018 har Coompanion gett professionell rådgivning till de som startar kooperativ och andra
liknande företag genom infomöten och nystartsrådgivningar. De har utbildat och visa på möjligheter
med kooperativa verksamheter och företagsamverkan, utvecklat entreprenörskap och ökade kontakter
mellan offentliga sektorn, näringslivet och den ideella sektorn samt utveckla entreprenörskap genom
ökade kontakter mellan olika rådgivarorganisationer. De har vidare gett stöd till befintliga sociala
företag och gett råd och information till presumtiva sociala företag samt informerat, stöttat och
utvecklat företagande riktat till ungdomar/unga vuxna. Coompanion bedriver även ett projekt
”Convoy”, som pågår till våren 2020, med syftet att hjälpa de som vill starta företag och prova det
genom ett egenanställningsföretag i första läget. Under året har de bl.a. arrangerat kooperativa
veckan.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
250
250
500

Kvinnor
615

Utfall
Män
600

Totalt
1 215

Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter

40

40

80

157

64

221

Antal individer som får rådgivning

90

90

180

89

59

148

80

-

-

25

Antal företag som får rådgivning

Entreprenörsarenan – 400 tkr av totalt 2 080 tkr
Entreprenörsarenan verkar för att öka tillväxten i hela Fyrbodal, inom fokusområden medicinteknik,
turism, maritimt, handel, kvinnligt företagande och unga entreprenörer. Entreprenörsarenan arbetar
över hela Fyrbodal genom de noder de har utvecklat. Syftet med noderna är att fånga upp idéer och
hitta entreprenörer som vill driva innovativa projekt och företag. I Entreprenörsparken sitter ett 10-tal
företag som Entreprenörsarenans verksamhetsledare stöttar på olika sätt.
Entreprenörsarenan har under 2018 bl.a. fokuserat på projektet ”Icare4 Fyrbodal”, där de deltagande
kommunerna gemensamt undersöker hur det på ett metodiskt sätt kan tillvarata de idéer och
förbättringsförslag som anställda inom socialtjänsten kommer på. Varit en av arrangörerna av eventet
Digital Store Days en återkommande inspirationsdag som riktar sig till butiksinnehavare som är
intresserade av digitala lösningar. Arrangerat E-handelsdagen för sjätte året i rad med drygt 80
besökare. Entreprenörsarenan har under året genomfört förstudien ”TjänsteDynamik” som
finansierats av Tillväxtverket och Fyrbodals kommunalförbund. 50 tjänsteföretag har besökts och
intervjuats för att få fram vilka hinder för tillväxt som företaget anser sig ha. Entreprenörsarenan
jobbar för att hitta möjligheten för att fortsätta ”TjänsteDynamik” som projekt.
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Entreprenörsarenan har fortsatt att coacha de unga killar som har tagit fram ett specialverktyg inom
båtbranschen. Patentet är klart och arbete med att kontakta företag som är intresserade av att köpa
patentet har inletts. Entreprenörsarenans företagspark har under året varit fullbelagt.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i
entreprenörsfrämjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor
30

Män
30

Utfall

Totalt*
60

Kvinnor
60

Män
60

Totalt*
120

14

36

50

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande insatser
Antal individer som får rådgivning

25

25

50

26

27

53

Antal företag som får rådgivning

3

3

6

5

8

13

Antal företag som utvecklar produkter

1

1

2

1

1

2

17

-

-

7

Antal nya företag
Antal nya eller utvecklade produkter
som har kommersialiserats

1

1

Innovatum Inkubator – löpande uppdragsavtal. 1 305 tkr av totat 21 038 tkr
Företagsidéer (IBOs – Incubator Business Objects) som utvärderas inom ramen för inkubatorn skall ha
hög tillväxtpotential, vara innovativa, skalbara och internationellt gångbara. Inkubatorföretagen
erbjuds en provperiod om 6 månader i förinkubatorn och projektidéer kan genomlysas med en kortare
förstudie där extern expertis tas in. IBOs tar del av intern språngbräda innan beslut tas om tillträde till
inkubatorn.
I inkubatorn får företagen kontinuerlig affärsrådgivning i de pågående projekten genom
punktinsatser. Aktiviteter och styrinstrument i pågående-fasen styrs av projektet själv och de resultatoch aktivitetsmål som satts upp inom ramen för projektet. Innovatums koordinatorer/affärscoacher
arbetar aktivt för att korsbefrukta mellan olika projekt och företag.
2018 kännetecknades av hög aktivitet i Inkubatorn och för tredje året i rad med rekordsiffror i många
parametrar som antalet affärsidéer, antagna affärscase, företag som får finansiering osv. Företagen
finns framförallt inom digitala tjänster och produkter med koppling till olika branscher. Företagen
sitter i allt större utsträckning utspridda i Fyrbodal.
Arbetet med rymdinkubatorn har pågått under 2018 i samverkan med Uppsala Innovation Center,
Artic Business Incubator (Luleå), samt Vinnova och Rymdstyrelsen.
Arbetet med området Blå näringar har fortsatt och inkubatorn har tagit emot innovativa startups från
Fyrbodal.
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Pilotprojektet INOM (innovativ omvärldsbevakning) som drivs tillsammans med Trollhättans stad
har fortsatt under 2018. Syftet är att stadens olika avdelningar/områden i mycket större utsträckning
ska bli tidig testare av innovation. Fem startups ingår i piloten.
Pågående projekt och verksamheter som inkubatorn deltagit i eller samverkat med under året har bl.a.
varit iCare4Fyrbodal, NIV (främja entreprenörskap och starta nya företag bland utlandsfödda), VINK
(samverkan mellan åtta inkubatorer i Västra Götaland), Starcap (utveckla arbetssätt och stärka nätverk
kopplat till investerare), E-chain (utbyte/möte med offentliga aktörerna med koppling till
företag/entreprenörskap), SISP (branschorganisation), projektarena & Science Center på Innovatum,
Sotenäs Symbioscenter, Högskolan Väst, ALMI, VGR, kommuner i Fyrbodal.

Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal nya företag

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
2
4

Totalt*
6

Utfall
Kvinnor
7

Män
13

Totalt*
20

Antal företag vars idéer som
utvärderas

13

27

40

21

66

87

Antal företag verksamma i
Inkubatorn

6

19

25

12

32

44

Antal företag som får
finansiering (idéer).

3

5

8

5

15

20

200

400

600

353

625

978

Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter

Nyföretagarcentrum Väst - 1 700 tkr av totalt 1 700 tkr.
Avtal Entreprenörskap och Nyskapande avseende leverans av Nyföretagarrådgivning, starta eget utbildningar
och informationsträffar i Fyrbodal. Avtalet löper till och med 31 dec 2018.

Nyföretagarcentrum Väst har varit upphandlade för ett bedriva informationsträffar,
nyföretagarrådgivningar och starta eget utbildningar för invånarna i Fyrbodal. Ett tydligt resultat av
deras stöd och hjälp visar sig i deras rapportering av antal nystartade företag. Under 2018 var de
involverade i 208 företagsstarter.
Under 2018 har Nyföretagarcentrum haft 341 personer i kunskapskvällar (fristående delar ur startaeget utbildningen). De har haft rådgivning med 484 personer.
Nyföretagarcentrum har hela tiden arbetat med att utveckla sin verksamhet och har ständigt fokus på
att nå de personer som funderar på att starta eget. Under 2018 har de också erbjudit
affärsutvecklingsinsatser till befintliga företag upp till 3 års ålder. 14 företag har nyttjat den hjälpen.
De har anlitat fler lokala konsulter och då inte minst en konsult med utländsk bakgrund som når ut till
målgruppen entreprenörer med utländsk bakgrund på ett mycket bra sätt.
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Nyföretagarcentrum har ett nära samarbete med Almi Väst och erbjuder mentorsutbildningen på
uppdrag av dem. De samarbetar också tydligt med Drivhuset och samarrangerar 2 stycken starta eget
utbildningar för studenter tillsammans med dem. De är med hjälper UF-elever under sitt UF-år.
Under 2018 har kunskapskvällarna som de startade med förra året blivit mer kända och är välbesökta
och mycket uppskattade enligt de utvärderingar som Nyföretagarcentrum gör efter varje avslutad
aktivitet.

Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Förväntat resultat

Utfall

Kvinnor
160

Män
160

Totalt*
320

Kvinnor
257

Män
220

Totalt
477

Antal individer som får
rådgivning

260

260

520

233

250

484

Antal företag som får rådgivning

10

10

20

8

6

14

Antal ny a företag

130

130

260

97

111

208

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
(1.1.3)
Connect Väst – 600 tkr av totalt 1 945 tkr
Connect Väst är en ideell förening vars syfte är att bidra till arbetstillfällen, entreprenörskap och
tillväxt. De riktar sina insatser till ”start-ups” samt små och medelstora företag (SMF) med
tillväxtambitioner och tillväxtpotential. Genom nätverk sammanför de företag med de företagsutvecklande resurser de behöver för en snabbare och mer uthållig tillväxt. Connect Väst har verkat i
Västra Götaland sedan år 2000 och används av många kommuner och kommunalförbund som ett
verktyg för näringslivsstimulering.
Med processerna Språngbrädan® (SB) för mindre företag samt FöretagsAcceleratorn® (FA) för upp till
medelstora företag, hjälper de företagsledaren att på ett strukturerat och tidseffektivt sätt få fram en
tillväxtplan och få ett stödjande externt nätverk. Under 2018 har Connect Väst arbetat fram ett nytt
analysverktyg som företagen får ta del av för att se hur de ska kunna växa. Connect Väst erbjuder även
tillväxtverktygen Språngbrädan och FöretagsAcceleratorn.
Connect Väst agerar även länk mellan SMF och Högskolan Väst genom att skapa gemensamma
föreläsningar, mötesplatser, examensarbeten mm.) Detta för att företagen ska få hjälp till förnyelse och
innovation genom ökad och ny kunskap.
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Målet med verksamheten är att bidra till ökad framgång i entreprenörskap och därmed nya
arbetstillfällen i Fyrbodal.
Under 2018 har 60 personer deltagit i kompetenshöjande aktiviteter. 10 företag har genomgått
kompetenshöjande insatser. 165 personer har deltagit i entreprenörsfrämjande åtgärder.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande aktiviteter

Kvinnor

Förväntat resultat
Män
Totalt
285

Utfall
Män
94

Kvinnor
71

Totalt
165

Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

54

126

180

20

40

60

Antal företag som får rådgivning

4

16

20

1

9

10

Ägarskifte Micro – 50 tkr av totalt 50 tkr
Ägarskifte Micro samverkar i hög grad med andra aktörer och projekt och ska främja utvecklingen av
konkurrenskraftiga små och medelstora företag i Fyrbodal, Vara, Essunga och Grästorp genom att
hjälpa till med ägarskiften så att både köpare och säljare gör en god affär.
Genom projektet får kommunerna i Fyrbodal hjälp med att hitta köpare till de företag inom
kommunen som är föremål för generationsskfifte så att arbetstillfällen kan räddas.
Under 2018 har 9 ägarskiften, 26 st matchningsmöten, 63 rådgivningar genomförts och 130 personer
har tagit del av Ägarskifte Micros erbjudande under olika informationsinsatser.

Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i entreprenörsfrämjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
120

Kvinnor
-

Utfall
Män
-

Totalt
130

Antal företag som får rådgivning.

24

-

-

26

Antal genomförda ägarskiften

6

-

-

9

Antal individer som får rådgivning

30

24

29

53
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Företagsakuten Fyrbodal – 50 tkr av totalt 50 tkr
Företagsakuten Fyrbodal har i uppdrag att hjälpa företag som befinner sig i ekonomisk knipa. Det kan
vara allt ifrån obetalda skulder, problem med lönsamheten eller att det är omöjligt att betala ut lönerna
till de anställda i bolaget.
Företagsakuten hjälper företag som är etablerade i Fyrbodal. De får tillgång till kostnadsfri rådgivning
upp till fem timmar med syfte att förhindra konkurser och rädda arbetstillfällen. Under 2017-2018 har
två konsulter utfört uppdraget. Totalt har 26 företag fått konsultation. 70 procent av företagen har gått
att rädda från konkurs. Övriga företag har fått ekonomisk rådgivning för att göra ett så bra avslut som
möjligt.

Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal företag som får rådgivning

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
8
12
20

Kvinnor
11

Utfall
Män
15

Totalt
26

Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC Väst) – 1 000 tkr av totalt 7 804 tkr
IUC Väst är ett företagsnätverk som jobbar för den tillverkande industrin i Fyrbodal. Syftet är att
hjälpa företag att utvecklas genom att identifiera, analysera och förmedla rätt instanser till företagens
utvecklingsbehov. IUC Väst jobbar med att stärka utveckling av produkter, produktion och
marknader hos tillverkande företag i Fyrbodal bl.a. genom att utföra behovsanalyser, ge förslag på
vägar att komma vidare, skapa projekt, underlätta erfarenhetsutbyte och kompetensförsörjning.
IUC Väst har under 2018 haft 85 medlemsföretag samt kartlagt och besökt de företag som finns inom
området i Fyrbodal. Under året har IUC Väst bl.a. arrangerat 7 utbildningar samt IUC Västdagen, 21
fokusgrupper har träffats, 400 företagsbesök samt produktionsanalyser i 14 företag.
Under året har IUC Väst i samverkan med Göteborgs Tekniska College, övriga IUC bolag i Västra
Götaland och IUC Halland startat upp projektet ”Digiresan” som pågår fram till januari 2021. Syftet är
att stödja små och medelstora företag inom industrin och den industrinära servicesektorn i Västra
Götalandsregionen och Halland med företags- och kompetensutveckling inom digitalisering.
Pågående projekt och verksamheter som IUC Väst deltagit i eller samverkat med under året har bl.a.
varit Kompetensnavet (kompetensförsörjning) som avslutades under året, Indigo (förbättrad
sökoptimering webb), PA-Produktionsanalysprojektet, regelbundna avstämningar med Innovatum
AB, Almi och Teknikcollege Fyrbodal.
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Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i
kompetenshöjande aktiviteter

Kvinnor
40

Förväntat resultat
Män
Totalt
160
200

Kvinnor
109

Utfall
Män
285

Totalt
394

Antal företag som får rådgivning

20

-

-

5

Antal företag som får finansiering

15

-

-

2

Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar

50

-

-

104

Utveckla test- och demonstrationsarenor där nya idéer omsätts till praktik
(1.2.3)
Innovatum Projektarenan – löpande uppdragsavtal 1 595 tkr av totalt 25 714 tkr.
På Innovatums projektarena genereras samverkansprojekt med företag, samhälle och
utbildningsväsende utifrån utvecklingsplattformen inom fokusområdena; hållbara transporter, hållbar
produktion, förnybar energi, maritima samt kreativa näringar. Innovatums roll i en ”Triple Helix”modell är att sammanföra akademi, näringsliv och offentliga aktörer. Detta leder till värdefulla
synergier, innovativa forskningsmiljöer och snabba beslutsprocesser.
Ett fyrtiotal projekt bedrivs kontinuerligt som tillsammans omsluter cirka 155 miljoner kronor, där
andelen medel i internationella projekt har ökar kontinuerligt. Utvecklingsprojekten syftar direkt till
att stärka konkurrenskraften för näringslivet och resultaten är viktiga för utvecklingen i vår region.
Till Innovatum vänder sig företag för att accelerera det egna utvecklingsarbetet tillsammans med
andra organisationer, entreprenörer, och akademi.
Projektarenans grunduppdrag är att identifiera utmaningar och behov, initiera projektsamarbete samt
att rigga samverkans- och utvecklingsprojekt som syftar till att stärka och generera hållbar utveckling
för näringslivet i regionen. Innovatums kundvärde ligger i kombinationen av opartiskhet, kunskap om
möjliga vägar till projektfinansiering och ett brett och väletablerat nätverk av relevanta kontakter.
Under 2018 har Innovatum bedrivit en förstudie finansierad av Tillväxtverket för att titta på
förutsättningar och behov hos tillverkningsindustrin inom träbranschen för att identifiera hinder för
tillväxt samt för att förstå hur svensk träindustri kan möta den efterfrågan som finns på byggelement i
trä. Förstudien mynnade ut i ett projekt ”Trämanufaktur – tillverka i trä. Syftet med projektet är att
öka konkurrenskraften hos trätillverkande företag genom samverkan, automation och digitalisering.
Testbäddsmiljön som ska byggas upp i projektet kommer att vara på Produktionstekniskt Centrum
där Högskolan Väst har ansvaret för miljöerna kring automation och digitalisering. Medverkande i
projektet är Fyrbodals kommunalförbund, Högskolan Väst, Högskolan för design och
konsthantverk/Göteborgs universitet, Stiftelsen Stenebyskolan och Johannesberg Science Park samt ett
större antal företag.
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En strategisk inriktning och satsning inom de maritima och marina näringarna gjordes under 2018 i
form av en VinnVäxt-ansökan under namnet SMART-Ocean. Ambitionen var att utveckla en nationell
och internationell utvecklingsnod för forskning och innovation för hållbar blå tillväxt. Ansatsen var att
knyta ihop forskning, innovation, entreprenörskap och samhällsplanering. Den operativa gruppen
som höll ihop ansökan var RISE, Lysekils kommun och Innovatum. Ansökan fick avslag hos Vinnova
men arbetet för att stäkra de blå näringarna fortsätter genom satsningar på Kristinebergs
forskningscenter och Sotenäs Symbioscenter.
För att stärka arbetet kring energifrågor beslutade Västra Götalandsregionen att knyta ihop regionens
engergikontor Hållbar Utveckling Väst (HUV) med de regionala kunskapsplattformarna för sol, vind
och biogas. Från 2018/2019 blev Innovatum ny huvudman för HUV vilket innebär att energifrågorna
kopplas starkt till innovationssystemet. Målsättningen är att snabba på omställningen i regionen inom
ramen för Klimat 2030.
Innovatum är sedan tre år tillbaka huvudman för Wargön Innovation (WI). Syftet med WI är att stötta
entreprenörer och företag och offentliga aktörer i att utveckla, kommersialisera och möjliggöra
produktion av framtidens hållbara material. I augusti 2018 invigdes den nya test- och
demonstrationsanläggningen. Inom ramen för WI pågår ett tiotal projekt bland annat inom sjukvård
och jordbruk för att få fram nya biobaserade produkter som kan ersätta de fossilbaserade
engångsartiklar som används idag. Projektet WargoTex utvecklar storskaliga system för återbruk av
textilier.
Under 2018 har den strategiska satsningen för att stärka den internationella närvaron fortsatt. Genom
olika EU-projekt öppnas nya marknader upp, främjar entreprenörskap och stimulerar kompetens och
kunskapsöverföring mellan företag och andra aktörer som i sin tur stärker konkurrenskraften och
skapar tillväxt. Ett exempel är ”Northern Connections” ett Nordsjö-projekt, med 21 partners med en
projektomslutning på 45 MSEK, med syfte att bygga gränsöverskridande kluster för hållbar energi
samt stöd till innovationer för att stärka företagens förmåga att delta på en internationell marknad och
skapa nya värdekedjor. ”SmartUpp Accelerator” är ett annat exempel inom Interreg Baltic Sea Region
med 10 partners med en projektomslutning på 22 MSEK, med syftet identifiera och exploatera
affärsmöjligheter inom miljöteknik. Vid halvårsskiftet 2018 avslutades Biogas2020. Projektet har varit
en stor framgång med resultat som överstigit alla förväntningar och indikatorer. Det har gett avtryck
på lång sikt.
Resultatindikatorer:
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal privata och/eller offentliga företag och
organisationer som samverkar

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
150

Kvinnor
-

Utfall
Män
Totalt
270

Antal kronor i FoU-resurser

110 MSEK

-

-

129 MSEK

Antal kronor i FoI-resurser

20 MSEK

-

-

49 MSEK

40

-

-

40

Antal idéer som utvärderats under året
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Uppfinnareföreningen Heureka – 203 400 kr av totalt 209 900 kr – 2017 års budget
Projektperiod: 2017-11-01--2018-11-01
Uppfinningar är ett speciellt område bl.a. för den en sekretess som fordras. Uppfinnareföreningen
Heureka har erfarenhet och rutiner samt kunniga och engagerade medlemmar för att arbeta med idéer
där just sekretess erfordras.
Syftet med projektet är att stimulera entreprenörskap med målet att skapa innovationer, så att
förutsättningar för bildandet av nya företag ökar samt att befintliga företag i regionen gynnas av de
utvecklade idéer som kommer fram.
Detta ska bl.a. ske genom att fler medlemmar engageras i föreningen, idéer bearbetas,
samarbetsprojekt mellan förening, dess medlemmar och lokala företag skapas, fler uppfinningar
kommer ut på marknaden samt att föreningens verksamhet uppmärksammas både nationellt och
internationellt.
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i
entreprenörsfrämjande aktiviteter

Förväntat resultat
Kvinnor Män
Totalt
10

Antal individer som får rådgivning

15

12

10

22

Antal företag som utvecklar produkter

10

2

10

12

Antal nya eller utvecklade produkter som
har kommersialiserats

14

4

8

12

Kvinnor
2

Utfall
Män
11

Totalt
13

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION - PÅGÅENDE PROJEKT
Skapa starka förutsättningar för att förverkliga idéer och starta företag
(1.1.2)
Green Innovation - unga på landsbygden – 450 tkr av totalt 2 268 593 kr.
Projektperiod: 2018-08-01 – 2019-08-01- Tillväxtmedel 2018
Drivhuset vid Högskolan Väst vill bidra till att utveckla landsbygdskommunerna genom att ta vara på
unga människor på landsbygden som bär på en idé eller unga entreprenörer som har tagit över
verksamheten från sina föräldrar.
Projektet ”Green Innovation – unga på landsbygden” har som syfte är att skapa nya hållbara och
livskraftiga företag, fler arbetstillfällen och en mer blomstrande landsbygd samt att lyfta de gröna
näringarna och utveckla kommunerna i området så att fler kan tänka sig att starta företag. Syftet är
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också att skapa en naturliga brygga mellan de gröna näringarna och Högskolan Väst, vilket kan
medföra att mer kompetens kan komma de gröna näringarna till nytta.
Detta ska bl.a. ske genom nätverk mellan olika målgrupper, kunskapsutbyte mellan studenter på
Högskolan Väst och unga personer på landsbygden, studiebesök hos befintliga företagare på
landsbygden, mötesplats via sociala media, digitalt affärsutvecklingsprogram, arrangera en
landsbygdsgala samt att skapa uppdrag från näringslivet genom Drivhuset8.
Drivhuset kommer att fortsätta att bidra till att utveckla landsbygdskommunerna efter projektets slut,
då det inte idag finns någon självklar aktör för unga människor på landsbygden som bär på en idé
eller unga entrerprenörer som har tagit över verksamheten från sina föräldrar. Detta genom
individuell vägledning samt affärsutvecklingsutbildningar.

Främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag
(1.1.3)
Bra företagsklimat i Fyrbodal – 300 tkr av totalt 2 843 tkr
Projektperiod: 2016-09-01 – 2019-12-31
Projektet ska åstadkomma ett bättre företagsklimat i Fyrbodal för att underlätta för företagsamhet så
att fler små och medelstora företag kan växa och utvecklas. Det ska ske genom att erbjuda
kompetensutveckling till personal som handlägger företagens ärenden i kommunen, genom att hjälpa
kommunerna att jobba förvaltningsövergripande och åstadkomma en ökad förståelse för varandras
processer. Projektet ska också arbeta fram hållbara lösningar i form av verktyg och metoder samt
modeller som blir bestående efter projektets avslut. Genom projektet får kommunerna möjlighet att gå
utbildningen Förenkla Helt Enkelt eller motsvarande, delta i inspirationsdagar och seminarier samt
tillgång till experter som hjälper dem att omsätta lokala handlingsplaner inom näringslivsområdet.
I 2018 års ranking klättrade kommunerna sammanlagt 79 poäng. 6 kommuner klättrade minst 13 steg
vilket tyder på medvetna satsningar. 11 av 14 kommuner deltar i Sveriges kommuner och landstings
insiktsundersökning vilket är en förbättring från 8 kommuner år 2017.

Test av digitaliserat innovationsledningssystem i Fyrbodals 14 kommuner – 150 000 kr av

totalt 302 130 kr. – 2017 års budget
Projektperiod: 2017 -2019
Swedish Innovators beviljades medel för att genomföra en pilotstudie gentemot ca 100 företag i 3-4
kommuner i Fyrbodal. Uddevalla, Lysekil och Orust var intresserade. Dock har förstudien gått i stå då
projektledaren lämnade föreningen. Det pågår en dialog med Swedish Innovators för att se om
innovationsledningssystemet kan implementeras via projektet iCare4BoDal.
Sida 21 av 45

100

Projekt & verksamheter finansierade av tillväxtmedel 2018
•••

EN REGION FÖR ALLA – SLUTREDOVISADE PROJEKT
Effektiv kompetensförsörjning och livslångt lärande i företag och
organisationer (2.2.3)
KOBRA ”Kompetensbaserad Regional Analys” – 259 500 tkr av totalt 750 tkr (Totalt 39 milj.
varav 11,6 milj. kr för Fyrbodalregionen). Projektperiod: 2017-01-09 – 2018-08-31
Interregprojektet KOBRA med 25 aktörer i Sverige, Norge och Danmark syftar till att utveckla
kompetensmäklarfunktionen och ett effektivare arbetssätt kring behovsbaserade utbildningar.
Gemensamma behovsinventeringar i näringslivet ska leda till kostnadseffektiva utbildningar för
företag. Arbetssättet ska också vara kopplat till analys och omvärldsbevakning. Fyrbodals
kommunalförbund ingår som projektpart med Region Mittjylland som leadpartner och Westum som
svensk koordinerande part.
I projektet har det arbetats inom tre områden: Kompetensmäklarfunktioner som identifierar och
förmedlar kunskap om kompetens- och utbildningsbehov inom besöksnäring och teknik genom att
vara en länk mellan företag/arbetsliv och utbildning, Analys där underlaget från behovsinventeringen
sammanställs och tolkas bl.a. mot andra satsningar på lokal, regional och transnationell nivå samt
Behovsbaserad utbildning där utbildningar har levereras digitalt och tillgängliggjorts till
medverkande partners.
Fyrbodal kommunalförbunds roll i projektet har varit att sprida information om projektet och dess
resultat, fortsätta arbetet med en delregional sammanhållande roll gällande utbildningsplanering
utifrån arbetsmarknadens behov, möjliggöra för kommuner/intressenter som inte är projektpartners
att få information och delta i utbildningar/informationsinsatser, delge erfarenheter från genomförda
och pågående projekt i Fyrbodal samt att möjliggöra för en mer övergripande analys och
utbildningsplanering i hela Fyrbodalregionen.
Fyrbodals kommunalförbund har varit aktivitetsansvarig för analysgruppens arbete. Förutom det
ovan beskrivna kan det noteras att Kommunalförbundet inom ramen för projektet medverkat till
kompetensinsatser inom besöksnäringen i Tanums kommun ”Värdskap”.
Resultat och indikatorer följs upp av Region Mittjylland och för svensk del av Westum inom ramen för
projektets uppföljning och utvärdering till Interreg ÖKS och i Sverige redovisar Westum även till
Västra Götalandsregionen.
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Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta framtidens
kompetensbehov (2.2.4)
Kompetensplattform Fyrbodal - 2 130tkr av 2 000 tkr.
Delprojektperiod: 2015 -2018.
Syftet med Kompetenspattformarbetet i Fyrbodal är att höja den generellt låga utbildningsnivån i
Fyrbodalregionen och att förse arbetslivet med rätt kompetens. Detta ska bl.a. ske genom att bedriva
arbetet i ett delregionalt kompetensråd (DKP), att intensifiera arbetet gällande utbildningsplanering
utifrån arbetsmarknadens behov, att stimulera bildande av lokala kompetensplattformar (LKP), att ta
del av och sprida det regiongemensamma arbetet, att ha en bild av kompetensbehov och
utbildningsutbud och hålla kommunerna uppdaterade på vad som händer nationellt och regionalt, att
bevaka projektutlysningar, öka möjligheterna för kommunövergripande projektsatsningar samt att
möjliggöra för en mer övergripande analys och utbildningsplanering i hela Fyrbodalregionen.
Kompetensplattformarbetet på regional nivå kräver ett strukturerat arbete på delregional nivå. I
Fyrbodal har ett brett sammansatt delregionalt kompetensråd (DKP) etablerats, med uppdraget att
bidra till kompetensförsörjning på arbetsmarknaden, där utbud och efterfrågan matchas nu och i
framtiden. Under åren 2015–2018 har DKP träffats vid 14 tillfällen där olika aktiviteter genomförts
samt att rådets sammansättning setts över och ett handlingsprogram gemensamt tagits fram med
syfte, mål och mötesinnehåll. I rådet har en utsedd kommunchef haft ordföranderollen och i övrigt
varit sammansatt och representerats av följande under åren 2015-2018 ; Fyrbodals kommunalförbund,
Högskolan Väst, Arbetsförmedlingen, Svenskt Näringsliv, Västsvenska Handelskammaren,
Företagarna Väst, IUC Väst, LO/If metall, TCO/Unionen, Teknikcollege, Vård- och omsorgscollege,
Folkhögskolorna, Västra Götalandsregionen (VGR) samt utsedda representanter från Fyrbodals
nätverk; vuxenutbildningsansvariga (VUX), yrkeshögskoleansvariga (YH), kommunchefer och
näringslivschefer. Arbetet i DKP har utvecklats från att varit ett mer samtals- och
erfarenhetsutbytande till att bli en plattform för strategiska diskussioner.
Kommunalförbundet har tillsammans med Arbetsförmedlingen varit behjälpliga med att starta ett
branschråd för buss. Det har även inkommit en förfrågan om bildandet av ett branschråd för hotell och
restaurang, från både privat- och offentlig verksamhet. I Fyrbodalregionen finns ett ökat behov av
bildande av branschråd vilket kan ske genom gemensamma insatser och samverkan mellan
Arbetsförmedling, utbildningsanordnare och branschföreträdare men detta kräver en fortsättning av
arbetet och ökade resurser.
Under året har de kommuner som önskat getts stöd i sitt arbete med lokala kompetensråd eller
liknande. Samtliga kommuner har utsett lokala kontaktpersoner (LKP) vilka har träffats vid 5 tillfällen
under året för informations- och erfarenhetsutbyte samt att planera och ge input i arbetet framåt på
både delregionalt och lokalt plan.
Projektet har också varit sammankallande för flera nätverk som ex. Vuxenutbildning,
Yrkeshögskoleutbildning, Studie- och yrkesvägledare, Personalchefer, Kommunalt aktivitetsansvariga
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(KAA) och projektsamverkan inom kompetensförsörjningsområdet. Även representerat Fyrbodal i
styr-, lednings- och referensgrupper som ex. strategisk statistikgrupp VGR, REKAS, SYVonline,
Validering Väst, SSC-projektet, KOBRA-projektet, Collegesamverkan VG, Ens skola för alla,
Vägledning för livet, Vårdsamverkan Barn & unga, Drivhuset, Kompetensnavet, UHR samt deltagit i
flera andra nätverk och arbetsgrupper inom området.
Ett viktigt arbete i projektet har varit omvärldsbevakning. Under åren 2015–2018 har projekt- och
processledarna vid 89 tillfällen deltagit på informationsmöten, workshops och konferenser där
information sedan spridits vidare till berörda i kommuner och andra organisationer. Projekt- och
processledarna har vid 34 tillfällen arrangerat informationsmöten, hållit föredrag eller varit ute hos
kommuner/verksamheter och informerat om projektet, statistik och vad som händer i omvärlden.
Aktuell information och intressanta rapporter har även lagts upp och hållits uppdaterade på
Fyrbodals hemsida. Plattformen har även informerat kommunerna om vilka möjligheter som finns för
extern finansiering inom området och hjälpt till med att söka medel utifrån kommunernas önskemål.
Bred informationsspridning är viktig och där har årligt återkommande arrangemang genomförts via
projektet. Under 2015–2018 – 2018 har 4 kompetensförsörjningsdagar, 4 SYV-dag och 4 regionala
dialogdagar med skolverket arrangerats med totalt 1 139 deltagare.
Intresset för kompetensförsörjningsdagen har ökat för varje år från 80 deltagare 2015 till över 200
deltagare 2018. Deltagarna har främst kommit från kommunala sektorn men också från
arbetsförmedling, företag, andra regioner och intresseorganisationer.
Projektet har till dags dato genomfört 11 förstudier och medverkat till att 8 projekt kommit till stånd
som tillsammans har genererat över 62 Mkr för Fyrbodalregionen.
Resultatindikatorer: Förväntade resultat är för åren 2016-2018
En region för alla
Indikatorer 2016 -2017
Antal individer i kompetensutvecklingsinsatser
Antal företag/organisationer som arbetar med
strategisk kompetensförsörjning.
Ny metod, verktyg, arbetssätt
Privata och offentliga organisationer som
samverkar
Antal nya nätverk

Förväntat resultat 2016-2019
Kvinnor
Män
Totalt
250
150
400
40

30

100

Kvinnor
775

Utfall
Män
363

-

-

141

3
200

200

400
4

Totalt
1 138

3
441

307

748
9
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EN REGION FÖR ALLA - PÅGÅENDE PROJEKT
Skapa en sammanhållen arena för ungas möjligheter till praktik,
ferieplatser och arbetsliv (2.1.1)
Praktiksamordning Fyrbodal - 500 tkr av totalt 1 992 043 kr.
Projektperiod: 2016-10-01--2019-09-30.
Implementerings- och utvecklingsprojektet för praktiksamordning har som syfte att bidra till arbetet
med att etablera ett gemensamt praktiksamordningsverktyg, att ta fram gemensam information och
utveckla metoder i Fyrbodal. Vidare ska projektet arbeta för att lyfta vikten av vad en strukturerad
samverkan kring skola-arbetslivsfrågorna är, och varför det är av yttersta vikt att arbeta strukturerat
kring dem, och hur man kan göra det
Under tiden 2016-10-01 – 2018-12-31 har projektet förankrats hos Fyrbodals 14 kommuner,
Kunskapsförbundet Väst, NU-sjukvården och Högskolan Väst. I övrigt har politiska beredningen
utbildning, skolchefer, studie- och yrkersvägledare samt projektsamverkan Fyrbodal löpande
informerats om statusen i projektet.
Under tiden 2018 har utbildning i verktyget, praktiksamordning.se ,skett kontinuerligt med
berörda i kommunerna. Pioloter som är igång eller har startas upp under året är;
- Grundskolor i Bengtsfors, Munkedal, Orust, Uddevalla och Åmåls kommuner.
- Gymnasieskolor/Vuxenutbildning/Yrkeshögskola hos Kunskapsförbundet Väst och Uddevalla
kommun.
- Högskolan Väst och NU-sjukvården/Primärvården gällande sjuksköterskor samt
- Ferieplatser i Bengtsfors och Orust kommuner.
Ovan aktiviteter görs i syfte att testa för eventuell implementera verktyget praktikplatsen.se och
ferieplatsen.se för hanteringen av praktiksamordning. Detta gynnar samtliga aspekter såsom
jämställdhet, miljö samt integration ex genom att säkra att alla elever/studenter ges samma
möjlighet att välja en praktikplats oavsett deras nuvarande koppling till arbetslivet. Intresset från
kommunerna att delta i piloterna har varit stort och där samtliga deltagande är mycket positiva,
ser tidsbesparingar och stora möjligheter med verktyget.
Målet att genomföra piloter inom minst tre olika skolformer har uppnåts med råge. Gällande
indikatorer för åren 2016 – 2019 kvarstår endast individer som ska delta i praktik eller ferie platser.
Resultatindikatorer: Förväntade resultat är för åren 2016–2019
En region för alla
Indikatorer 2016 -2018
Antal individer i kompetensutvecklingsinsatser
Antal individer som deltar i praktik eller
ferieplatser

Förväntat resultat 2016-2019
Kvinnor
Män
Totalt
30
20
50
500

500

1 000

Kvinnor
269
910

Utfall
Män
46
408

Totalt
315
1 318
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Ny metod, verktyg, arbetssätt

1

1

Privata och offentliga organisationer som
samverkar

16

20

Kraftsamling på ökad samverkan mellan eftergymnasial
utbildning och arbetsliv (2.1.2).
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal -100 tkr av totalt 4 291 tkr – 2017 års

budget.
Projektperiod: 2017-01-01 – 2019-04-30
Projektets syfte är att skapa tillväxt bland små och medelstora företag i Fyrbodal och att främja
entreprenörskap så att fler nya företag skapas och utvecklas. Detta ska ske genom att ta tillvara på de
idéer som ”finns i byrålådorna” hos de befintliga små och medelstora företagen. Genom att tillsätta
entreprenörsgrupper som utvecklar idéerna till innovationer för en marknad. Utvecklingsarbetet i
entreprenörsgrupperna ska göras med hjälp av aktörerna i det befintliga innovationssystemet.
Empiriska studier visar att mångfald har en generellt positiv inverkan på förnyelseprocessen, det vill
säga innovationsförmågan både i företag och andra organisationer. Flera studier argumenterar också
att mångfald har en positiv inverkan på nystart av företag eftersom individer av varierande bakgrund
kan skapa nya kombinationer av befintlig kunskap och teknik som sedan manifesteras i nya
affärsmöjligheter och nya företag. De nyanlända i Fyrbodals område har därför varit en viktig
målgrupp, jämte kvinnor och unga personer.
Inom projektet ska ett matchningsverktyg tas fram för att matcha idéer med entreprenörer med
resurser att delta i utvecklingsprocessen och aktörer i innovationssystemet.
När projektet skrevs fram fanns ett stort fokus på att skapa nya företag, nya jobb och att skapa en väg
in på arbetsmarknaden för nyanlända. När projektet startade hade fokus förändrats och utmaningen
handlade istället snarare om att utveckla nya smarta produkter, tjänster och arbetssätt som helt eller
delvis kan ersätta mänskliga resurser.
Projektets mål är att arbeta med minst 30 idéer. Under projekttiden har 37 idéer hanterats i projektet.
Gemensamt för dessa är att de idag inte passar in på det utbud av stöd och hjälp som erbjuds i
innovationssystemet. Idéerna ligger tidigt i sin utvecklingsprocess och saknar ofta någon av de
kriterier systemet satt upp. Det kan handla om att idén saknar skalbarhet, innovationshöjd, en
tillräckligt driven och/eller resursstark ledare eller team. Det kan också handla om att idén är i ”fel”
bransch eller platsbunden långt ifrån Trestad.
Projektet har besökt två andra regioner (Skåne och Jönköping) för att lära och inspireras av deras sätt
att arbeta. I båda regionerna har man utvecklat innovationssystemet för att kunna hantera både bredd
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och spets, ”låga trösklar” in i systemet och lokalt förankrat affärsutvecklingsstöd också i kommuner
utanför de stora centralorterna. Arbetssättet öppnar upp för bredden av idéer i ett tidigt stadium och
systemet fokuserar på att erbjuda rätt stöd i varje fas och självklart fånga upp de idéer som har
förutsättningar att bli nästa generations stora innovationer.
Att utveckla innovationssystemet i Fyrbodal på motsvarande sätt är ett långsiktigt arbete som handlar
om konsolidering, tydlig styrning och kvalitativ uppföljning. På kort sikt har projektet bidragit till
detta genom underlag för upphandling av affärscoachning och företagsrådgivning, och i
budgetarbetet för tillväxtmedel.
Konkret har projektet också tagit fram en digital plattform för idéutveckling och matchning. Den drivs
vidare efter projektet genom iCare4Fyrbodal. Förhoppningen är att den ska utvecklas och bli en
nationell öppen innovationsplattform. Ett informationsmaterial som beskriver skillnader och likheter i
företagande i Syrien och i Sverige har tagits fram som ett hjälpmedel för alla som kommer i kontakt
med entreprenörer och innovatörer från i första hand Syrien. I projektet har man även testat ”nya”
arbetssätt för att nå målgrupperna, som till exempel ”AfterWork för företagsamma kvinnor på Orust”.
Eventet får en upprepning under 2019 i kommunens regi på begäran från kvinnorna som uppskattade
formen för att få möjlighet att prata om och testa sin idé i avslappnad och trygg miljö.
Av de 37 idéer har några kommit vidare mot ett förverkligande genom projektets coachning och
handledning, andra har hittat stöd för sin utveckling utanför innovationssystemet och ytterligare
några har avstått från att kommersialisera sin idé.
En region för alla
Indikatorer 2016 -2018
Antal individer i kompetensutvecklingsinsatser

Förväntat resultat 2016-2019
Kvinnor
Män
Totalt
100
140
240

Kvinnor
160

Utfall
Män
140

Totalt
300

Antal företag som får rådgivning

5

10

15

6

7

13

Antal företag som utvecklar produkter

5

10

15

3

5

8

Antal nya företag

5

10

15

0

0

0

Antal ökade arbetstillfällen

5

10

15

0

0

0

Privata och offentliga organisationer som
samverkar
Antal forskare som deltar i utbyte

45
2

3

45

5

0

0

0

Antal nya idéer

30

21

16

37

Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

3

3
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Utveckla samordning inom utbildningssystemet för att möta
framtidens kompetensbehov (2.2.4)
Kommunakademin Väst – 750 tkr av totalt 1 500tkr.
(Finansieras med ej upparbetade medel från gamla programperioden)

Kommunakademin Väst (KAV) är en samverkansplattform som har bildats mellan kommunerna i
Fyrbodal, och Högskolan Väst. Under 2018 har KAV genomfört en behovsanalys för att identifiera
prioriterade insatser framöver. Två områden har utkristalliserat sig inom digitaliseringsspåret; skola
och vård och omsorg.
Analysen visar att de prioriterade områdena ”Studentnärvaro/studerandevillkor” och ”Kommunernas
attraktivitet som arbetsgivare” är två sidor av samma mynt. Det handlar om kompetensförsörjning där
behov hos såväl kommun som näringsliv måste beaktas. Resultatet från vårens arbete visar att formen
för att kunna tillgodogöra sig olika former av utbildning är avgörande.
Området digitalisering är fortsatt prioriterat. I samverkan med Hälsoakademin har ett arbete startats
upp i syfte att tillsammans göra en strategisk satsning som inkluderar både kommunal hälso- och
sjukvård och landstingsvård.
Arbetet med att synliggöra Kommunakademin Väst har intensifierats under året. Ett möte med Västra
Götalandsregionens regiondirektör och regionutvecklingsdirektör har ägt rum. Även ett möte med
Västsvenska Handelskammaren har skett för att nämna några.
Inom ramen för plattformen har beslut fattats att uppdragsutbildning ska arrangeras. Ett exempel är
en ledarskapsutbildning för kommunernas blivande chefer.
Nedan följer några exempel på utbildningsinsatser som kommit till tack vare Kommunakademins
verksamhet:
- Akademisk inspirationskurs
- Arbetsintegrerad lärarutbildning
- Kompetenser inom lantmäteriteknik
- Kompetenser inom socialrätt, handläggning och dokumentation barn och unga
- Verksamhetsnära sjuksköterskeutbildning
- Biblioteksnätverk för undervisande bibliotekarier
- Nätbaserad maskiningenjör
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EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR – SLUTREDOVISADE
PROJEKT och PÅGÅENDE
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land
(3.1.3)
Utveckla miljölösningar med ambition att påverka via affärsdriven
miljöutveckling (3.1.4)
Affärsdriven miljöutveckling – 1 750 tkr av totalt tkr.
Affärsdriven miljöutveckling ska medverka till att både miljönytta och näringslivsutveckling
åstadkoms genom att bl.a. sammanföra offentlig sektor – våra kommuner, kommunala bolag m.fl. med företag och akademi. Viktigt är också att medverka till att Fyrbodalsområdets satsningar på
området blir kända. Direktionen har valt tre fokus som utgår från Fyrbodals styrkor och
förutsättningar: ”Maritim utveckling”; ”Skoglig bioekonomi”; ”Fossilfria transporter”. Genom att sätta
kommunalförbundets tid och tillväxtmedel (miljömiljonen) in i projekt som återfinns inom de tre
fokusområdena växlas miljömiljonens pengar upp med andra finansiärers medel.
Skoglig bioekonomi: Under 2017 gjordes i en brett sammansatt referensgrupp en utredning om den
skogliga bioekonomins betydelse idag och framtida potential i Fyrbodal och Västra Götaland. I
utredning från 2018 om Fyrbodals resursbaser pekas också “skogsbranschen” ut som ett viktigt
område för Fyrbodal. Arbetet har under 2018 fortsatt för att etablera den skogliga bioekonomin som
ett prioriterat utvecklingsområde i såväl Fyrbodal som hela Västra Götaland. Den största händelsen är
att Europeiska Regionala Utvecklingsfonden och Västra Götalandsregionen under året beviljade
Innovatum 19 MSEK i projekt “Tillverka i trä”. Här kommer den spetskompetens som finns i
Fyrbodal kring produktionsteknik och design (Steneby) tillgängliggöras för träförädlande företag
liksom för design- och konsthantverksföretag med trä som råvara. Högskolan Väst, Innovatum,
Stenebyskolan och tiotalet etablerade träföretag arbetade under 2018 i en förstudie tillsammans med
kommunalförbundet och identifierat ett stort behov hos träbyggnadsföretag i hela landet för
utvecklingsinsatser inom robotisering, automation, 3D-teknik och digitalisering och har nu alltså
tillsammans etablerat utvecklingsprojektet “Tillverka i trä”. Fyrbodal sätter in 380 tkr som växlas upp
till ca 19 MSEK. Projektet pågår t om 2021.
Fyrbodals kommunalförbund och Position Väst har tillsammans med Svinesundskommittén och
Östfold etablerat projekt Grön Tillväxt Trä där Fyrbodals avsatt totalt 134 tkr som växlats upp till
12, 06 MSEK. Arbetet fokuserar på att öka kompetensen kring träbyggnation hos befintliga företag i
Fyrbodal och Östfold samt hos byggherrar inklusive Fyrbodals kommuner och kommunala bostadsoch fastighetsbolag samt att attrahera nya företagsetableringar. Det gränsregionala samarbetet är
centralt och erfarenheterna kring ffa massivträbyggande är stort på norska sidan. I några av
kommunerna har byggnader med trä som bärande konstruktioner uppförts och lokala företag har tack
vare detta kunnat utvecklas. Projektet pågår även under 2019.
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Fossilfria transporter: Det hittills största Innovatumprojektet Biogas 2020 där 30 parter från tre länder
deltagit har slutförts. I Fyrbodal har tack vare samarbete mellan företag och fyra kommuner fyra nya
tankstationer för biogas byggts. Dessutom har initiativ till att utöka produktionen av biogas i Fyrbodal
tagits och kommer att fortsätta i annat projekt fr om 2019. Fyrbodals kommunalförbund har totalt
avsatt 654 tkr som växlats upp till 4,23 MSEK.
Projekt Hela Gröna Vägen har slutförts. Här har Fyrbodals 14 kommuner tillsammans med 25 norska
kommuner och ”Gröna Bilister” arbetat för att åstadkomma fossilfria transporter till år 2030. Fyrbodal
har avsatt 1,308 MSEK under tre år och växlar upp till 7,123 MSEK . Fyrbodals 14 kommuner har
under 2018 successivt arbetat med att byta ut de egna fordonsflottorna till fossilfria – såväl el som
biogas och medverkat till att infrastruktur för el och biogas etableras. Antalet laddpunkter har ökat
stort i Fyrbodal och nu finns laddpunkter i alla kommuner, likaså har snabbladdningsstationer byggts
och i fyra av kommunerna har arbetet varit särskilt intensivt för att förbereda för utbyte till
biogasfordon. Kommunernas engagemang har gjort det möjligt för ett företag att etablera sig med
biogastankstationer i dessa fyra kommuner. I ytterligare en kommun planerar ett annat företag en
etablering av en biogastankstation för tunga fordon. Som en vidareutveckling av Hela Gröna Vägen
har projekt Fossilfri Gränsregion 2030 etablerats för att fortsätta nå både klimat-och affärsnytta i
gränsregionen. Fyrbodal sätter in 963 tkr som växlas upp till 10,663 MSEK. Projektet pågår t om 2021.
Projekt Tur och Retur - hållbar mobilitet på landsbygder har beviljats medel från
Energimyndigheten, Fyrbodal sätter in 300 tkr som växlas upp till 3,1 MSEK. På Orust och i Dalsland
tar vi fram ny kunskap om resvanor men testar också nya lösningar för att öka möjligheterna till att
komplettera bilresor med andra transportsätt. Projektet pågår även under 2019.
Maritim utveckling: Under året har kommunalförbundet stöttat det projektinitiativ från Lysekils
kommun, Innovatum och Rise och som lämnades in till Vinnovas Vinnväxt-utlysning. Projektet var
med långt in i urvalsprocessen men fick tyvärr. Arbetet har dock fortsatt och Fyrbodal deltar för att få
till stånd etableringen av ett större projekt där bl a forskningsresultat ska ge företagseffekter i större
utsträckning än i dag.
Resultatindikatorer:
En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2018
Antal företag som genomfört miljöförbättrande
insatser
Antal privata och/eller offentliga företag och
organisationer som samverkar
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
25 (HGV)

50 (HGV)
10(B2020)
2(HGV)
1(B2020)

Antal affärsmodeller

3 (HGV)

Kvinnor
-

Utfall
Män
-

Totalt
18

47
(HGV)10
(B2020)
2
(HGV)
1
(BB2020)
3
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Antal företag som utvecklar produkter
Antal nya produkter som har kommersialiserats

10
(B2020)

2
(B2020)

2

2
(B2020)

3

1
(B2020)

(B2020)
Antal test- och demonstrationsarenor

(B2020)

Miljöbron - 200 tkr av totalt 3 099 tkr
Miljöbron är en ideell förening med syfte att fungera som en länk mellan näringslivet och studenterna
på högskolor och universitet i vår region. Syftet är en ökad kompetens i företagen genom samverkan
mellan akademi och näringsliv som bidra till en långsiktigt hållbar utveckling i regionen. Miljöbrons
verksamhetsidé är att förmedla hållbarhetsprojekt mellan företag och studenter.
Projektet skall leda till att företagen får tillgång till den senaste kunskapen inom miljöområdet och att
få en möjlighet att lära känna potentiella nya medarbetare. Projektet skall också bidra till att skapa
lönsamma miljömässiga affärer och hållbar tillväxt för företagen i Fyrbodal. Miljöbron erbjuder tre
olika typer av projekt: uppdrag (korta projekt med två studenter omfattande cirka 30-40 timmar),
kursprojekt (2-5 studenter arbetar i grupp under 1-8 veckor inom ramen för studenternas kurs val) samt
examensarbeten (på kandidat- eller master nivå under 10 eller 20 veckor).
2018 har varit ett utmanande år att nå tidigare upparbetade företagskontakter varför fokus lagts på att
nå ut i kommunerna och nå fler företag. Under året har ett flertal examensarbeten startats upp och ett
utökat samarbete har inletts med Högskolan Väst. Miljöbron har även varit delaktig i det nya
innovationsnätverket i Fyrbodal. De samverkansprojekt som genomförts under året har haft
uppdragsgivare i kommunerna; Bengtsfors, Sotenäs, Trollhättan, Uddevalla och Åmål.
Resultatindikatorer:
En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2018
Antal företag som genomfört miljöförbättrande
insatser
Privata och offentliga organisationer som
samverkar
Antal individer i praktik, examensarbete och
mentorplatser

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt
20

Kvinnor

Utfall
Män

20
50

Totalt
10
16

23

33

56
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EN REGION DÄR VI TAR GLOBALT ANSVAR – PÅGÅENDE PROJEKT
Göra VG till modell för hållbar landsbygdsutveckling, samspel stad/land
(3.1.3)
Strukturbild Fyrbodal – 300 tkr av totalt 600 tkr
Projektet Strukturbild Fyrbodal har startats upp under 2016 och intensifierades under 2017 då en
kartläggning av Fyrbodal genomfördes. Under 2018 har ett nytt nätverk bildats bestående av
kommunernas samhällsplanerare, Länsstyrelsen och Västra Götalandsregionen. Syftet med nätverket
är att tillsammans med övriga nätverk skapa en gemensam strukturbild för Fyrbodal och på sikt för
hela Västra Götaland för att stärka de lokala och regionala förutsättningarna för långsiktig hållbar
tillväxt.
Strukturbilden ska vara ett samordnat planeringsunderlag för politiska beslut, stärka Fyrbodals
förutsättningar i Västra Götaland och Sverige, tydliggöra utvecklingsförutsättningar och skapa en
samlad målbild, utgöra en arena för samarbeten över kommungränserna samt identifiera strategier
och nycklar som driver positiv utveckling.
Projektet är ett samarbete med Västra Götalandsregionen där processen i sig är målet. VG2020 utgör
grund för strukturbildsarbetet där strukturbild Fyrbodal kommer att ingå i Västra Götalands målbild.
Resultatindikatorer:
En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2018
Privata och offentliga organisationer som
samverkar

Förväntat resultat 2016-2018
Kvinnor
Män
Totalt
17

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt
17

EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – SLUTREDOVISADE
PROJEKT
Främja en aktiv och nyskapande kulturregion för alla i Västra Götaland
(4.1.1)
Vi byter skulpturer med varandra 2018 - 50 tkr av totalt 100 tkr (2017 års budget)
Projektperiod: 2018
En av målbilderna i kulturplanen är att Borås internationella skulpturbiennal ska regionaliseras.
Projektet innebär att Borås skulpturbiennal 2018 vidgas och får tre satelliter – Uddevalla, Alingsås och
Ulricehamns kommuner. Där målsättningen är att utbyta sex skulpturer mellan kommunerna under
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en tidsbegränsad tid. Detta för att fler människor kan ta del av skulpturer och konst i det offentliga
rummet.

HOPP – Kan vi göra rätt? Kan vi göra fel på ett bättre sätt? Musiken, körsången och
kulturen som bryggor till bärkraft - 266 tkr av totalt 658 tkr

Projektperiod: 2016-01-15 – 2018-12-31
Projektets syfte har varit att genom konsertföreställningen ”HOPP” stärka kopplingen mellan kultur
och miljö- och hållbarhetsarbete. Lokala körer har varit delaktiga i nya musikaliska och sceniska
sammanhang och deltagarna har fått ökad kunskap kring miljö- och hållbarhetsfrågor. Genom
projektet fick många människor samlas kring en lärande, känslomässig och visuell upplevelse som kan
fungera som startpunkt och inspiration för möten, samtal och kunskapsprocesser kring kulturens roll
och koppling till hållbarhet.
Projektets övergripande mål har varit att skapa konstnärliga uttryck och mänskliga möten och bidra
till att utveckla och förbättra det regionala och lokala kulturarbetet. Avsikten har varit att väcka
motivationen hos målgruppen till ”att göra rätt” och ”att göra fel på ett bättre sätt” i en konstnärlig
och hållbar kontext. Långsiktigt vill projektet bidra till att lägga grunden för satsningar på nya
arbetsmetoder för hållbarhetsfrågor där gränsöverskridande samarbeten kan få en viktig roll.

Resultatindikatorer:
En region som syns och engagerar
Indikatorer 2016–2018

Förväntat resultat 2016-2018
Kvinnor
Män
Totalt

Antal evenemang

Kvinnor

Utfall
Män

8

Totalt
8

Antal besökare, publik och deltagare till evenemang
(deltagare + publik)

960

960

1920

1085

722

1807

Antal barn och unga som besöker, deltar eller är
publik i ett evenemang (deltagare + publik)

360

360

720

352

318

670

Antal deltagande individer som deltar i en
kulturaktivitet (barn + vuxna)

160

160

320

233

154

387

Insatser som medfött ett ökat antal gästnätter

10

11

Metod, verktyg eller arbetssätt

2

2

Privata och offentliga organisationer som
samverkar (organisationer vid minimässa)

30

80

Landet mitt emellan E6:an och 45:an - 185 tkr av totalt 531 tkr
Projektperiod: 2018-01-01 – 2018-12-31
Kommunerna Färgelanda, Dals-Ed och Munkedal har deltagit i det gemensamma konstprojektet
Landet Mitt Emellan, år 2. Syftet är att få fler besökare till det geografiska området mellan väg 172 och
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E6 med spektakulära och överraskande händelser längs vägen samt att erbjuda upplevelser med
konst, natur, historia och möten mellan människor. Projektet har haft som mål att öka besöksnäringen,
involvera lokala konstnärer, färdigställa årets Land Art-platser, engagera skolelever och uppdatera
hemsidan. Under årets genomförande visades 17 konstverk längs den 15 mil långa vägsträckan.
En aspekt, som troligen påverkat kvaliteten i och intresset för projektet inom konstbranschen, är att
medverkande konstnärer har fått ersättning enligt KRO:s rekommendationer. Detta har gjort att
ansökningarna vid Open Call kom från hela världen (64 st) och att konstnärer från olika delar av
Europa, Ryssland och Sydamerika har kunnat delta.

Landet Mitt Emellan har marknadsförts genom en folder med kartor samt presentationsskyltar och
QR-koder vid konstverken. Foldern har funnits tillgänglig på turistbyråer och andra publika platser i
kommunerna. Projektet har en hemsida och är aktiv på Facebook. Lokalpressen har synliggjort
konsten genom flera artiklar och politiker i de medverkande kommunerna har fått presentationer av
projektet. Det genomfördes tre vernissager inledningsvis och en fullsatt bussresa genom kommunerna
med fokus på konst och kulturarv.
Resultatindikatorer:
En region som syns och engagerar
Indikatorer 2018
Antal evenemang
Antal besökare, publik och deltagare till evenemang
(vernissage + konstresa)

Förväntat resultat 2018
Kvinnor
Män
Totalt

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt

7

5

200

-

-

180

Antal kulturutövare

8

5

4

9

Privata och offentliga organisationer som
samverkar (kommuner + föreningar)

7

7

Utveckla Västra Götaland som en plats där unga möts, främja
ungdomskulturen (4.1.2)
Kulturkollo 2018 inkl. utredning av verksamheten - 636 tkr av totalt 867 tkr
Syftet med kulturkollo är att främja ung kultur på lokal och delregional nivå genom att uppmuntra
och framhålla ungdomars uttryckssätt, skaparglädje, egna initiativ och drömmar. Över 100 barn har
deltagit i årets dans-, hantverk-, cirkus-, och bild/formkollo.
Två cirkus-, ett hantverk-, ett bild/form- och två danskollon har arrangerats i samarbete med
Studieförbundet Vuxenskolans ungdomsavdelning Vi Unga. På kollona arbetar också
ungdomspraktikanter. På grund av att ansvarig tjänsteperson vid kommunalförbundet gick i pension
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och tjänsten var vakant under ett antal månader under planeringsfasen, blev det något färre antal
kollon än tidigare planerat.
Under hösten 2018 genomfördes en utredning för att se över verksamheten. Resultatet visade att
kulturkollo är en mycket kostsam verksamhet som når få ungdomar i delregionen. Majoriteten av
representanterna i nätverket för kulturansvariga röstade därför att verksamheten inte ska fortsätta i
kommunalförbundets regi framöver.
Resultatindikatorer:
En region som syns och engagerar
Indikatorer 2018
Antal evenemang (kulturkollon)

Förväntat resultat
Kvinnor
Män
Totalt

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt

9

6

Antal barn och unga som besöker, deltar eller är
publik

163

-

-

100

Antal kulturutövare

18

-

-

18

Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka
besöksnäringen (4.2.2)
Affärsutveckling Dalslands kanalområde - 90 tkr av totalt 270 tkr
Projektperiod: 2013-04-01 – 2018-12-31
Projektets syfte och mål har varit att öka besöksnäringens förmåga att göra affärer och öka
lönsamheten. Att lyfta fram karaktäristiska, intresseväckande och utvecklingsbara miljöer, som är
viktiga ur ett kulturarvsperspektiv och ett utvecklings- och tillväxtperspektiv. Höja Dalslands
kanalområdes attraktionskraft, tillgänglighet och säkra den långsiktiga utvecklingen i DalslandNordmarken. Detta har gjorts genom delområden; affärs- och produktutveckling, kanal/slussmiljöer,
kanotmaraton, kanotdestinationen Dalsland-Nordmarken och digital kommunikation.
Information om projektets aktiviteter har spridits via Dalslands kanals app (som tagits fram med hjälp
av projektet), hemsidor, trycksaker och inbjudningar till arrangemang. Projektet har presenterats vid
flera tillfällen på olika platser, på seminarier och temadagar.
Projektet har lagt en stabil grund för fortsatt utveckling i området, bland annat genom stärkt
samarbete med Turistrådet Västsverige och mellan olika intressenter i Dalsland och sydvästra
Värmland. I förlängningen kan detta möjliggöra för gemensamma satsningar på dalsländska
besöksnäringsföretag och andra utvecklingsområden.

Uddenskulptur 2018 - 140 tkr av totalt 880 tkr
Projektperiod: 2018-05-01 – 2018-12-31
Projektets syfte är att med platsspecifik konst attrahera en bred målgrupp av besökare samt förstärka
förutsättningarna för genomförandet av ett internationellt stenskulpturcentrum i området.
Utställningarna på Udden är ett led i att på sikt förverkliga mötesplatsen Stenens Hus. Under årets
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genomförande av Uddenskulptur har utvalda konstnärer under två veckors tid arbetat fram sina verk
på plats, så kallat Site Specific Art.
Utställningen är inkluderande och tillgänglig för alla besökare, de kan delta och beröras eller röra vid
konstverken oavsett förutsättningar. Visionen med Uddenskulptur är att skapa ett konstintresse i
samklang med naturen, oavsett besökarnas attityd till området. Uddenskulptur är en
kulturturismdestination som marknadsförs i samarbete med Sotenäs Turism, via utställningskatalog,
hemsida och sociala medier. Publiken har kommit från hela landet och internationellt.
Resultatindikatorer:
En region som syns och engagerar
Indikatorer 2018

Förväntat resultat 2018
Kvinnor
Män
Totalt

Antal evenemang (vernissage)
Antal besökare, publik och deltagare till
evenemang
Antal kulturutövare (utställande konstnärer)
Antal privata och eller offentliga företag och
organisationer som samverkar

Kvinnor

Utfall
Män

Totalt

1

1

12 000

11 000

23 000

20 000

12 000

32 000

6

6

12

6

6

12

10

17

Muralmåleri lyfter kvinnorna på Orust - 50 tkr av totalt 450 tkr.
Projektperiod: 2017-06-01-2018-06-01
Föreningen Ålgård en kulturförening på Östra Orust vill göra ett konstprojekt med bred folklig
förankring, där kvinnliga muralmålare tar sig an kvinnors historia, gestaltar och lyfter denna med
hjälp av muralmåleri på ladugårdsväggar. Muralmålningen är ett bra uttryck för att förena det breda
folkliga intresset för berättelser från hembygden med den samtida konsten. Streetart-kulturen är en
ung konstform där muralmåleriet blir ett bra sätt att även locka en ung publik.
Projektet kommer att genomföra workshops i muralmåleri och porträtteckning, genomföra guidade
visningar, porträttutställning med kvinnobilder samt arrangera konstquiz på Ålgård. Detta ska
utveckla östra Orust till en mer kreativ kulturell mötesplats med utgångspunkt i Föreningen Ålgårds
olika verksamheter. Målet är 2 000 besökare i olika åldrar som själva besöker muralmålningarna.

Geoparken- Platåbergens landskap - 90 tkr av totalt 270 tkr
Projektperiod: 2017-01-01 – 2020-06-01
Projektets syfte är att Platåbergslandskapet i Västra Götaland ska byggas upp till en fungerande
Svensk Geo park enligt SGU:s definition samt bli en av UNESCO:s globala Geoparker. Den tänkta
geoparken sträcker sig över nio kommuner; Trollhättan, Vänersborg, Grästorp, Lidköping, Götene,
Skara, Mariestad, Skövde och Falköping. Grästorps kommun är projektägare. Målet är att stärka
områdets attraktivitet och bidra till innovativ utveckling av platåbergens unika geologiska
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förutsättningar. Ökad kunskap om, och tillvarata det ökande intresset för den unika
platåbergsgeologin i synnerhet och geologi i stort i allmänhet är också en målsättning.

Gränsen som attraktion – Gränslösa möjligheter för företag inom turism – 300 tkr av totalt

7 111 824 kr. (finansieras med ej upparbetade medel från gamla programperioden)
Projektperiod: 2017-02-01 – 2020-01-31
Projektet Gränsen som attraktion är ett svensk-norskt Interregprojekt med syftet att bidra till en
ökning av antalet företagssamarbeten över gränsens och bidra till att näringslivet i större utsträckning
nyttjar gränsens potential och attraktivitet. Projektet ska utöka näringslivssamarbetet över gränsen
inom besöksnäringen för att stärka förutsättningarna för innovation och resiliens i branschen.
Syftet är också att skapa hållbar tillväxt genom att utveckla och möjliggöra guidade turer i
naturskyddat område samt att synliggöra och marknadsföra gränsregionen utifrån ett
besöksnäringsperspektiv.

Riva gränshinder och öka samverkan med Norge, etablera region
Oslo/Göteborg/Öresund (4.2.3)
Scandinavian Science Cluster (SSC) – 600 tkr av totalt 1 200 tkr (Totalt för Fyrbodalregionen
21 100 tkr). Projektperiod: 2015-09-01 – 2018-08-31
För att möta dagens och framtidens arbetsmarknadsbehov i Fyrbodal och Østfold måste antalet
personer som utbildar sig, inom naturvetenskap och teknik ökas. SSC-projektet, med Science centren
Innovatum och Inspiria som projektägare, ska ta fram nya kompetens- och kommunikationsmetoder
och modeller som ska arbeta för projektets 5 övergripande huvudmål: Öka intresse för
arbetsmöjligheter över landsgränsen, Öka kunskap om näringslivet i bägge länder, Ökad insikt i
framtidsmöjligheter och utmaningar, Ökat intresse och kunskap inom teknik och naturvetenskap
bland befolkningen samt Ökat söktryck till tekniska utbildningar och lärarutbildningar inom teknik
och naturvetenskap.
Projektet är indelat i tre huvudområden:
1. Gemensam bild: Utföra nödvändiga statistiska analyser och faktainsamlingar, arrangera workshops
och, seminarier samt och ge input till arbetet med eventuellt bildande av en interregional
kompetensplattform.
2. Nya verktyg och metoder: Innehåller Science centren som arenor för nya upplevelser, nya
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utbildningskoncept på högskolorna, aktiviteter för att höja statusen
och intresset för utbildningar inom området samt samverkan mellan

Fyrbodal en resurs
för hela

näringsliv, skola och science center för att öka barn och ungdomars
intresse och nyfikenhet för teknik, matematik och naturkunskap.
3. Nätverk: Projektet kommer skapa nya gränsöverskridande
nätverk.
Fyrbodals kommunalförbund är huvudansvarig för området
Gemensam bild där insamlande och sammanställning av statistik

regionen

varit ett huvudområde och där två rapporter tagits fram ”Potentialen
ligger i skillnaden” – Gränsdynamiken mellan Fyrbodal och Østfold

•••

samt ”Intresse för högskoleprogram” – Söktryck från boende i

Fyrbodal ligger
strategiskt i kraftfältet
mellan Göteborgsområdet och
Oslo/Östfold.

Fyrbodal och Østfold. Rapporterna har spridits brett och finns

Fyrbodaloch Göteborgsområdet
har redan inom många
områden en gemensam
arbetsmarknad.

arrangerats med temat ”Gemensam bild - Framtiden i Fyrbofold”.

Vi har ett stort utbyte av
tjänster, varor,
arbetskraft och
utbildningar med Norge.

året några axplock på vad som gjorts; ”Science on tour” som gjort

tillgängliga på projektets och kommunalförbundets webb sidor.
Under 2017 har även ett ”Framtidsscenario” arrangerats med
fokusfrågan ”Må vi dreje fra yrker til evner? ”, en film producerats för
att beskriva regionen ”Fyrbofold” år 2050 samt en workshop
Fyrbodals kommunalförbund är även ordförande i projektets
lednings-och i styrgrupp.
Övrigt i projektet så är det god fart och det har hänt mycket under
besök ute i skolorna, nya spännande utställningar både mobila och
fasta stationer utifrån temana Hållbarhet, Life Science och Rymd,
testat nya spännande elevprogram inom matte, fysik och kemi, en ny

En stor potential finns i
att fortsatta utveckla
denna samverkan,
framför allt med
Østfold.

internationell masterskurs för ingenjörer i bärkraftig energi, fler

Fortfarande finns ett
antal gränshinder för
både enskilda individer
och för företag. Dessa
behöver rivas för att vi
ska få full kraft i vårt
arbete.

glasögon.

studiebesök till företag och science center i lärarutbildningens kurser,
lärarfortbildning inom tre teman, matematik, programmering och
hållbar utveckling, två fältforskningsuppdrag i Hessdalen (Norge),
science kamp Kosterhavets nationalpark och företagsbesök genom VR

Kommunalförbundet är projektpart i det svensk/norska projektet SSC.
Resultat och indikatorer följs upp av projektägarna Innovatum
Science Center och Inspiria Science Center inom ramen för projektets
uppföljning och utvärdering till Interreg Sverige-Norge och i Sverige
även till Västra Götalandsregionen.
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Driva offensiva insatser för att etablera nya arbetsplatser i Västra
Götaland (4.2.4)
Position Väst – 3 100 tkr av totalt 3 390 tkr
Genom Position Väst har kommunerna en gemensam plattform som arbetar proaktivt med
etableringsarbetet och marknadsföringen av tillväxtområdet mellan Göteborg och Oslo. Projektet
innebär också en kvalitetssäkring genom samarbetet med bland andra Business Sweden gällande
internationella etableringar. Ett viktigt syftet med projektet är också att dela med sig av lärdomarna
och sprida konceptet till de övriga delregionerna så att Västra Götalandsregionen ställer sig stark i
konkurrensen när företag i omvärlden vill etablera sig på ett nytt geografiskt område. Position Väst
underlättar etableringar genom snabb, skräddarsydd, kostnadsfri och konfidentiell service. Nära
samarbete med näringslivsenheterna i 17 kommuner, utbildningsaktörer och befintligt näringsliv ger
värdefulla fakta, kontakter och förslag till finansieringslösningar för ett optimerat etableringsläge.
Marknadsföringsinsatser har skett genom deltagande på utvalda mässor totalt 27 mässor/event,
varav 18 med egen monter/roll-up. Ungefär en fjärdedel av etableringsförfrågningarna har
inkommit i samband med mässdeltagande. Även genom annonsering och internationell
marknadsföring i samverkan med BuS och Node pole har gett ett flertal etableringsförfrågningar.
Antalet inkomna etableringsärenden har ökat och bedömningen är att insatserna inom
marknadsföring, strategiska samarbeten, kontinuerlig utvärdering av insatser och rutiner gett
effekt. Två svenska mindre industriföretag, ett svenskt lager, nordnorsk logistikföretag och ett litet
svenskt e-handelslager har etablerats sig i vårt område. Även en etablering av ett indiskt bolag som
gjort en övertagsinvestering i ett befintligt bolag.
Resultatindikatorer
En region som syns och
engagerar
Indikatorer 2018
Antal företag som får rådgivning
(Etableringsförfrågningar)

Förväntat resultat
2018
Kvinnor
Män
Totalt*
5
10
15

Utfall
Kvinnor
10

Män
50

Totalt
60

Antal nya företag

1

2

3

0

7

7

Ökade arbetstillfällen
(årsarbetskrafter)

5

10

15

5

15

20
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EN REGION SOM SYNS OCH ENGAGERAR – PÅGÅENDE PROJEKT
Satsa på internationell mötesindustri, evenemang och på att stärka
besöksnäringen (4.2.2)
Slojdtrukk – 100 tkr av totalt 567 tkr
Ett pilotprojekt som syftar till att utveckla koncept kring flexibla mobila verkstäder, för att kunna söka
upp målgrupperna där de finns. Slojdtrukk tillgängliggör hantverksmässigt och konstnärsmässigt
skapande även för den som sällan eller aldrig kommer i kontakt med dessa. I stora delar av Fyrbodal
är tillgängligheten till kulturaktiviteter och konstutställningar låg. Genom Slojdtrukk finns möjlighet
att förflytta aktivisterna till deltagare ex. till föreningar, skolor och på så sätt nå ut till nya målgrupper
för ökat intresse för hantverk, slöjd och eget skapande.
Utveckling av seminarieserier – 250 tkr av totalt 250 tkr
Projektperiod: 2018-01-01 – 2019-12-31
Syftet är att bidra till att göra Fyrbodal till en mer attraktiv region, där långsiktig hållbarhet, liv,
skönhet och trivsel präglar livsmiljön. Ett årligt stort seminarium med välrenommerade föreläsare
både från arkitektur- och konstnärskåren. Detta blir ett sätt att skapa gemensamma referenser i
kommunerna och öka kompetensen om hur man kan arbeta med offentlig miljö.

ÖVRIGA PROJEKT
Delregional genomförandeplan och VG2020 Fyrbodal – 112 100 kr av totalt 112 100 kr
Syftet är att utveckla gemensamma strategier för att genomföra prioriteringar i delregionala planen
och BHU:s fem prioriterade finsatsområden; omställning från fossil till förnybar energi, bättre
matchning mellan utbildning och arbetsmarknadens behov, fullföljda studier från grund- och
gymnasieutbildning, ungdomars och nyanländas insteg på arbetsmarknaden samt satsning på
styrkeområden med internationell lyskraft.
Syftet är även att påbörja arbetet med framtagande av strategi för den kommande programperioden.

Bohusbiennalen 2018 – 25 000 kr av totalt 375 000 kr
Den 18 oktober genomfördes den tredje Bohusbiennalen i Uddevalla. Den arrangerades av
Thordénstiftelsen och Uddevalla näringsliv i samarbete med Fyrbodals kommunalförbund och
Uddevalla kommun. Temat för biennalen var infrastruktur och kommunikationer. Huvudfrågan var
Bohusbanan och dess möjligheter att bidra till utveckling i regionen.
Bohusbiennalen ägde rum i Agnesbergshallen i Uddevalla. 300 gäster deltog. Under dagen hölls
samtal, diskussioner och debatter om bohusbanans framtid och utveckling. Bland annat diskuterades
genomförande, finansiering och huruvida bohusbanan skulle kunna bidra till tillväxt i regionen.
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Dalsland kommer på besök – 150 000 kr av totalt 655 000 kr
Den 20-21 januari arrangerade föreningen eDIT – ett Dalsland i Tillväxt en hemvändardag på
junibacken i Stockholm. En delegation på ca 50 personer beståendes av politiker och tjänstepersoner
åkte upp för att attrahera hem potentiella Dalslänningar. 550 besökare gästade rekryteringsmässan och
frukosten som anordnades.

INDIKATORER 2018
En ledande kunskapsregion
Indikatorer 2018
Antal individer i entreprenörsfrämjande
aktiviteter
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter
Antal individer som får rådgivning

Förväntat
resultat
4 440

Utfall
5 293

Antal
aktörer
8

2 260

2 879

8

1 095

1 191

7

Antal företag som får rådgivning

509

462

11

Antal företag som utvecklar produkter

27

22

3

Antal företag vars idéer utvärderats

120

164

3

Antal företag som får finansiering

43

34

3

Antal nya företag

371

331

7

Ökade arbetstillfällen (årsarbetskrafter)

30

20

2

Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar
Antal kronor i FoU-resurser

245

1 167

4

110 Mkr

129 Mkr

1

Antal kronor i Internationella FoU-resurser

20 Mkr

49 Mkr

1

En region för alla
Indikatorer 2018
Antal individer som deltar i kompetenshöjande aktiviteter
Antal ungdomar som deltar i praktik eller
ferieplatser.
Antalet företag/organisationer som arbetar
med strategisk kompetensförsörjning
Metod, verktyg eller arbetssätt som avses
utvecklas
Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar
Antal nya nätverk

Förväntat
resultat
900

Utfall
1 988

Antal
aktörer
3

50

56

1

100

141

1

6

6

2

420

764

2

4

9

1
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En region där vi tar globalt ansvar
Indikatorer 2018
Antal företag som genomfört
miljöförbättrande insatser
Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar
Antal nya metoder, verktyg och arbetssätt

Förväntat
resultat
45

Utfall
28

Antal
aktörer
2

60

57

2

3

3

2

Antal affärsmodeller

3

3

1

Antal företag som utvecklar produkter

10

2

1

Antal nya produkter som har
kommersialiserats
Antal test- och demonstrationsarenor

2

2

1

3

1

1

En region som syns och engagerar
Indikatorer 2018
Antal evenemang

Förväntat
resultat
25

Utfall
20

Antal
aktörer
4

Antal besökare, publik och deltagare till
evenemang
Antal kulturutövare

26 003

34 757

5

30

30

2

Antal privata och/eller offentliga företag
och organisationer som samverkar

47

104

3

SLUTSATS
Under 2018 har 38 projekt eller verksamheter bedrivits med hjälp av tillväxtmedel från kommunerna
och Västra Götalandsregionen. Tillväxtmedlen för 2018 har tilldelats till 20 av Fyrbodals 20
prioriterade områden och till 5 av 5 BHU:S särskilt prioriterade områden. Projekten har bedrivits till
ett budgeterat belopp av 21 250 tkr. 750 000 kr har tagits av icke upparbetade medel från tidigare år.
Medlen har växlats upp till en budgeterad omslutning på 113 301 031 kr vilket innebär en uppväxling
av medlen med en faktor 6. Genom uppväxlingen och den löpande rapporteringen och uppföljningen
av projekten visar kommunalförbundets kompetens i att hantera tillväxtmedlen för båda interna och
externa projekt.
2018 har varit ett år som präglats av en fortsatt stark högkonjunktur. Företagens tillväxt har ökat även
om tillgången till arbetskraft varit bristfällig. 7 av 10 företag uppger att arbetskraftsbristen hämmar
tillväxten. Generellt sett är utbildningsnivån låg i Fyrbodal. Flera insatser har genomförts för att möta
utmaningarna. Det delregionala kompetensrådet har utvecklat sin roll och sitt ansvar. Besättningen av
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rådet är brett och där förs strategiska diskussioner mellan arbetsgivarparterna och utbildningsväsendet. Ett ytterligare branschråd inom hotell och restaurang har därigenom bildats.
I slutet av 2018 kom signaler från Arbetsförmedlingen om förändringar på grund av det politiska
skiftet i Sverige. Kommunerna i Fyrbodal oroas av neddragningarna och frågan om vad det innebär
för kommunerna hänger i luften. Intresset för kompetensförsörjningsfrågorna är stora vilket
deltagandet på kommunalförbundets kompetensförsörjningsdag vittnar om. Över 200 personer
deltog. eDIT, Ett Dalsland i tillväxt har intensifierats sin verksamhet under 2018 och över 500 personer
besökte hemvändardagen som arrangerades på junibacken i Stockholm den 20-21 januari 2019.
Bristen på tillgång till kompetens är också stor i kommunerna. Genom kompetensplattformsuppdraget
har nya nätverk bildats. Personalchefsnätverket är ett av dem. Landsbygdsnätverket ett annat. Det
finns stora utmaningar för landsbygdskommunerna då exempelvis uppstartandet av utbildningar
förhindras på grund av att antalet sökande till utbildningarna är för få. Diskussioner som mynnar ut i
gemensamma ansökningar om att få finansiella resurser för att öppna upp lärcentra över
kommungränserna sker kontinuerligt.
Det råder stora utmaningar med matchning mellan utbud och efterfrågan. Den arbetskraft som finns
att tillgå; unga, funktionsnedsatta och nyanlända kommer inte in på arbetsmarknaden i den grad de
skulle behöva för att möta efterfrågan. En orsak är att kunskaperna och kompetenserna som
nyanlända besitter inte valideras tillräckligt snabbt. Samtidigt hoppar allt fler ungdomar av sina
studier, blir hemmasittare och den psykiska ohälsan sprider ut sig.
Statistiken visar att många nyanlända väljer att starta företag istället för att försöka bli anställda. För
målgruppen är det svårt med många nya regler och lagar att ta hänsyn till. Genom tillväxtmedlen har
riktat stöd mot målgruppen kunnat erbjudas genom projektet Almi IFS. Ett material om skillnaden
mellan att starta företag i Sverige och i Syrien har arbetats fram och delgetts kommunerna.
Det finns en del utmaningar med det offentligt finansierade stödsystemet varför arbetet med att
fortsätta utveckla innovations- och det företagsfrämjande systemet har fortsatt. Dels genom projektet
Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal men också genom projektet Bättre
företagsklimat i Fyrbodal och projektet Näringsliv i samverkan.
Systemet i Fyrbodal består av ett 30-tal olika aktörer som erbjuder olika former av stöd till
entreprenörskap, nyföretagande och affärsutveckling till nytt och befintligt näringsliv. Rapporterna
som aktörerna skriver visar att de gemensamt överträffar de mål som satts upp för 2018. Under året
har det nya nätverket som bildades under 2017 träffats flera gånger för att diskutera hur samverkan
och samagerande kan ske aktörerna emellan. Nätverket består av aktörer som har i uppdrag att stötta
det befintliga näringslivet. Industriellt Utvecklingscentrum Väst (IUC) är sammankallande till mötena.
Ambitionen med nätverket är att på ett bättre sätt kunna erbjuda näringslivet rätt hjälp genom att öka
kunskapen om det stöd respektive aktör erbjuder.
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Parallellt med den utveckling som sker inom systemet utvecklar Skatteverket och Bolagsverket sin
gemensamma plattform verksamt.se. Allt fler som söker hjälp för att starta företag går via deras
tjänster. I Fyrbodal har Nyföretagarcentrum levererat rådgivningar till de som behöver hjälp under
många år. På nationellt plan har Almi förändrat sitt uppdrag och har uppdraget att erbjuda hjälp till
nystart. Även Drivhuset, Coompanion och Entreprenörsarenan i Uddevalla med sin
inkubatorverksamhet och Innovatum Startup erbjuder hjälp att starta företag. Näringslivsutvecklarna
och kommundirektörerna samt politikerna har gett uttryck för att tydligare satsningar ska göras för att
stärka det befintliga näringslivet istället för att fortsatt satsa så mycket på stöd till nyföretagande. 4 av
5 jobb skapas i de små företagen. Dock signalerar representanter för de små och medelstora företagen
att de inte får det stöd de behöver för att utveckla sina bolag av aktörerna. De företag som är mest
nöjda är de bolag som är verksamma inom den tillverkande industrin då det finns flera aktörer som
erbjuder affärsutvecklingsinsatser mot den branschen. Det är dock andra tongångar när frågan ställs
de företag inom de andra starka näringarna i Fyrbodal; besöksnäringen, handeln, de blå och gröna
näringarna efterfrågar mer hjälp och tycker inte att stödet som erbjuds motsvarar behoven. För att
möta efterfrågan har flera lokala initiativ poppat upp under året. Det Gröna klustret på Nuntorp och
Mötesplats Steneby erbjuder stöd till de lokala företagen. Wargön Innovation har flera spännande
utvecklingsprojekt på gång och Kristineberg har gått ifrån att vara ett renodlat forskningsinstitut till
att andas utvecklingscentrum för företag inom de blå näringarna. Sotenäs Symbioscenter jobbar med
utvecklingen av cirkulära processer för de maritima näringarna och bedriver projekt för att kunna
erbjuda affärsutvecklingsinsatser mot företagen i Sotenäs. Motsvarande aktivitet sker på Dingle
utvecklingscentrum där en affärscoach har anställts.
För att ytterligare kunna möta efterfrågan och då avtalet med Nyföretagarcentrum Väst skulle gå ut i
årsskiftet 2018/2019 arbetades ett nytt upphandlingsunderlag fram som utöver nyföretagarstöd även
innehöll stöd för affärsutveckling och stöd till innovations- och företagsledning för både nya och
befintliga företag oavsett bransch. Även stöd till generationsskiften och stöd till företag i ekonomisk
kris togs med i underlaget då det är en stor utmaning att hitta nya ägare som kan ta över de små men
dock så viktiga företagen för att upprätta servicen på landsbygden. Det nya avtalet reglerar att
leverantören ska jobba mer utlokaliserat och uppsökande och att den ska vara närvarande i hela
Fyrbodal.
Endast två aktörer rapporterar in statistik på antal nya produkter som nått marknaden, så kallade
innovationer. Det är Entreprenörsarenan och Uppfinnarföreningen Heureka. Uppfinnarföreningen har
presenterat flera innovationer på tre olika mässor i Tyskland under projektets gång. De lockar allt fler
medlemmar till sig över hela Fyrbodal. En öppen innovationsplattform har tagits fram genom
projektet ”Framtidsentreprenörer och stärkt näringsliv i Fyrbodal” på vilken flera idéer har landat in.
Inom projektet iCare4Fyrbodal har en innovationssluss prövats för socialtjänsten. Innovatum och
Entreprenörsarenan är delaktiga i projektet och diskussioner förs hur stödsystemet ska kunna bistå
utvecklingen av innovationer som primärt är av samhällsnyttig karaktär. Flera idéer har kommit in
från socialtjänsten i de deltagande kommunerna.
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2018 kännetecknades av hög aktivitet i Innovatums Startup och för andra året i rad presenteras
rekordsiffror i många flera parametrar såsom antalet affärsidéer, antagna affärscase och företag som
får finansiering. Även Entreprenörsarenan visar på goda resultat och har full beläggning av företag i
företagsparken. Totalt har drygt 300 företag startats med hjälp av aktörerna inom systemet. Drygt 5
000 personer har deltagit i entreprenörsfrämjande aktiviteter.
Affärsdriven miljöutveckling är verksam inom de tre fokusområden som direktionen har valt ut.
Dessa fokusområden utgår från Fyrbodals styrkor och förutsättningar: ”Marin energi och innovation”;
”Skoglig bioekonomi”; ”Fossilfria transporter”. Flera framgångsrika förstudier och projekt har
bedrivits under året vilka är viktiga för att klara omställningen till ett fossilfritt samhälle.
Under 2018 har verksamheten Position Väst skörda frukterna av de insatser som skett inom
marknadsföring, strategiska samarbeten och utvecklade rutiner. Antalet inkomna etableringsärenden
har ökat och tre etableringar har kommit till stånd. Genom etableringsförfrågningarna har det blivit
allt tydligare att det rådande företagsklimatet har en viss inverkan på viljan att investera i området.
Uppföljningen av Sveriges kommuner och landstings, SKLs Insiktsundersökning och Svenskt
Näringslivs attitydundersökning visar att Företagsklimatet i Fyrbodal blir allt bättre. Allt fler
kommuner ansluter sig till undersökningen Insikt.
Arbetet med Strukturbild Fyrbodal har fortsatt under 2018. Ett nytt nätverk bestående av
samhällsplanerare från kommunerna och representanter från Länsstyrelsen och Västra
Götalandsregionen har bildats. Nätverket har haft i uppdrag att ta fram en projektplan för den
fortsatta processen inom Strukturbild Fyrbodal.
Ett flertal projekt och förstudier har genomförts för att utveckla kulturen och stärka besöksnäringen.
Projekten har nått ut till många deltagare och visat på en stor bredd och geografisk spridning.
Kulturkollona som genomfördes under sommaren visar på mycket nöjda deltagare. Så även bland de
som deltog i årets upplaga av OMSK-konferensen där temat var arkitektur.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 154
Dnr KS 2019/175
Riktlinjer Redovisning och uppföljning, revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer för Redovisning och
uppföljning i Färgelanda kommun daterade 19 juni 2019. Beslutet ersätter
tidigare beslut taget 2 september 2015 (dnr 2015/273-567).
I och med detta är givet uppdrag av KLU 23 oktober 2017, § 206, avslutat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) ger 23 oktober 2017, § 206,
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av processen för den
ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen.
I samband med översynen sker också en revidering av tidigare beslutat
Reglemente för Redovisning och uppföljning. Förutom revidering av själva
innehållet i dokumentet har detta också ändrats till en riktlinje istället för
tidigare reglemente. Detta utifrån beslutad styr- och ledningsmodell i
Färgelanda kommun (antagen av KF 22 juni 2016 § 86) som redovisar
vilken form kommunens styrdokument ska ha. Riktlinjen innehåller bland
annat definitioner, de olika rapporternas innehåll och när de ska presenteras
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 15 maj 2019 (§ 97) att
återremittera ärendet för att arbeta in nämndernas åtaganden i riktlinjerna.
Detta är nu infört i förslaget som redovisas.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2019.
Förslag Riktlinjer redovisning och uppföljning daterade 19 juni 2019.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunledningskontoret/Ekonomienheten
Ekonomichef
Kristina Olsson
0528-56 7701
kristina.olsson@fargelanda.se

Diarienr
KS 2019-175

Kommunstyrelsen

Riktlinjer Redovisning och uppföljning, återremittering
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer för Redovisning och
uppföljning i Färgelanda kommun daterade den 19 juni 2019. Beslutet
ersätter tidigare beslut taget 2 september 2015 (dnr 2015/273-567).
I och med detta är givet uppdrag av KLU 23 oktober 2017, § 206, avslutat.
Ärendebeskrivning:
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) ger 23 oktober 2017, § 206,
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av processen för den
ekonomiska rapporteringen till kommunstyrelsen.
I samband med översynen sker också en revidering av tidigare beslutat
Reglemente för Redovisning och uppföljning. Förutom revidering av själva
innehållet i dokumentet har detta också ändrats till en riktlinje istället för
tidigare reglemente. Detta utifrån beslutad styr- och ledningsmodell i
Färgelanda kommun (antagen av KF 22 juni 2016 § 86) som redovisar
vilken form kommunens styrdokument ska ha. Riktlinjen innehåller bland
annat definitioner, de olika rapporternas innehåll och när de ska presenteras
för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 15 maj 2019 (§ 97) att
återremittera ärendet för att arbeta in nämndernas åtaganden i riktlinjerna.
Detta är nu infört i förslaget som redovisas.

Susanne Korduner
Kommunchef

Kristina Olsson
Ekonomichef
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Bakgrund
Finansiell rapportering ska tillgodose det allmänna informationsbehov
som finns hos den krets av intressenter som inte kan kräva rapporter
anpassade för specifika informationsbehov. Syftet med kommunens
finansiella rapportering är att ge information som ger en rättvisande bild
av resultat och ställning och som tillsammans med annan information kan
ligga till grund för politiskt ansvarsutkrävande och utvärdering av
huruvida kommunens resursanvändning är i enlighet med god ekonomisk
hushållning. Redovisningen ska även, tillsammans med annan
information, kunna ligga till grund för resursallokering samt planering
och utvärdering av framtida behov.
De finansiella rapporterna ska uppfylla kraven på begriplighet,
jämförbarhet, relevans, tillförlitlighet samt öppenhet och transparens.

God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att verksamheten ska bedrivas
effektivt och där mål och resurser så långt det är möjligt ska
överensstämma med varandra.

Hämtat från
Årsredovisningen 2018

Enligt kommunallagen ska kommunen ha en god ekonomisk hushållning i
sin verksamhet. Miniminivån i lagkravet är det så kallade balanskravet,
vilket innebär att kostnaderna inte får överstiga intäkterna. För att leva upp
till kravet på god ekonomisk hushållning krävs ett positivt resultat, för att
också bidra till finansiering av investeringar och framtida
pensionsåtaganden.
I god ekonomisk hushållning inryms också att varje generation ska bära
kostnaderna för den service den konsumerar samt att bedriva verksamheten
på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.
För Färgelanda kommun innebär god ekonomisk hushållning också att
använda befintliga resurser på bästa sätt för att nå fullmäktiges mål samt att
hålla det egna kapitalet realt oförändrat.
Vid konflikt mellan verksamhetsmål och de ekonomiska resurserna är
ekonomin överordnad verksamheten. Det innebär att styrelse och
nämnders tilldelade kommunbidrag utgör den yttersta ramen för den
verksamhet som kan bedrivas.
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Nämnder och förvaltningens arbete ska präglas av ett helhetstänkande
där kommunens bästa är överordnat enskilda verksamheters behov.

Allmänt
Kommunens redovisning och uppföljning ska ske i enlighet med
gällande lagstiftning och god redovisningssed samt bestämmelserna i
detta reglemente dessa riktlinjer.
Den kommunala redovisningslagen (KRL 1997:614) Lag (2018:597) om
kommunal bokföring och redovisning ger ett regelverk för hur
kommunens redovisning och bokföring ska fullgöras enligt god
redovisningssed. Bestämmelser om löpande bokföring, verifikationer,
arkivering av räkenskapsinformation samt systemdokumentation finns i
lagens andra tredje kapitel.
Rådet för kommunal redovisning (RKR) har som normgivande organ att
utveckla god redovisningssed i enlighet med lagen om kommunal
bokföring och redovisning. Det innebär att RKR utarbetar
rekommendationer i redovisningsfrågor som är av principiell betydelse
eller av större vikt och tolkar vad som är god redovisningssed för
kommuner. I de fall avvikelse görs från rekommendationerna ska enligt
1 kapitel §3 i KRL anges vilken avvikelse som gjorts och skälen till
detta. redovisningsprinciperna ska upplysning lämnas om skälen för
detta samt en bedömning av effekterna på resultat och ekonomisk
ställning.
Reglementet Riktlinjerna gäller kommunstyrelsen och övriga nämnder.

Löpande bokföring
I den löpande bokföringen ska som ekonomiska händelser noteras
inbetalningar, utbetalningar, beslut om omföringar samt uppkomna
fordringar och skulder.
I varje bokföringsperiod ska redovisningen vara rättvisande och uppfylla
kraven på god redovisningssed. Med rättvisande redovisning avses:



att alla väsentliga intäkter och kostnader som är hänförbara till perioden
är med i redovisningen
att alla transaktioner är upptagna till rätt belopp och har konterats på rätt
konto
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att intäktsbeloppet motsvaras av faktiskt utlevererade varor och utförda
tjänster
att kostnadsbeloppet motsvaras av faktiskt levererade varor och tjänster.

Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om
inte annat anges.
Redovisning av skatteintäkter sker enligt RKR:s rekommendation.
Investeringar klassas som anläggningstillgång, om den förutom att vara
avsedd för stadigvarande bruk, uppgår till ett halvt basbelopp och har en
ekonomisk livslängd på minst tre år. Avskrivningstider för
anläggningstillgångar fastställs med utgångspunkt från RKR:s rekommendationer och i undantagsfall med beaktande av kommunens egen
bedömning av tillgångens nyttjandeperiod. Särskilda regelverk riktlinjer
finns för investeringar (Riktlinjer för Investeringar och
Anläggningsredovisning).
Pensionsskulden redovisas enligt blandmodellen vilket innebär att
pension som intjänats före 1998 inte tas upp som skuld eller avsättning
utan redovisas som ansvarsförbindelse. Utbetalningar avseende
pensionsförmåner som intjänats före 1998 redovisas som kostnad i
resultaträkningen.

Rapportering och uppföljning
KRL Lag om kommunal bokföring och redovisning (2018:597) reglerar
den externa redovisningen. Enligt KRL denna lag har kommunen
skyldighet att upprätta årsredovisning och minst en gång under
räkenskapsåret upprätta en delårsrapport. Årsredovisningen ska redogöra
för utfallet av verksamheten, finansieringen samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Delårsrapporten ska omfatta minst halva
och högst två tredjedelar av räkenskapsåret.
Kommunens räkenskapsår ska omfatta kalenderåret.
Kommunen upprättar delårsrapport och årsredovisning enligt
RKR:s rekommendationer.
Årsredovisning och delårsrapport ska enligt lagen innehålla resultat- och
balansräkning samt finansieringsanalys kassaflödesanalys. För
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kommunens interna redovisning tillkommer drift- och investeringsredovisning.

Löpande rapportering från förvaltningschefer och
sektorchefer förvaltningen till nämnd respektive
kommunstyrelsen
Förvaltningen ska redovisa och kommentera det ekonomiska utfallet
samt lämna prognos för helårsutfallet för sina respektive
verksamhetsområden kommunens verksamhet i sin helhet enligt nedan.
Rapporteringen avser det ackumulerade utfallet från årets början till och
med respektive månad och ska vara skriftlig.
Mars, September
Kvartalsrapport till KS
Februari, april, oktober
Månadsrapporter till KS
Juli
Delårsrapport till KS och KF
December
Årsredovisning till KS och KF
Jämförelser ska ske mot budget och motsvarande period föregående år.
Vid varje rapporteringstillfälle ska väsentliga avvikelser i den
ekonomiska uppföljningen kommenteras.
Kommunen ska upprätta skriftliga rapporter enligt ovanstående och enligt
särskild tidplan.
Utifrån förvaltningens underlag ska nämnd med eget ekonomiansvar och
kommunstyrelsen redovisa och kommentera det ekonomiska utfallet samt
lämna prognos för helårsutfallet för sina respektive verksamhetsområden
för kommunstyrelsen/kommunfullmäktige enligt nedan.
Nämnd/KS ska i samband med varje rapporteringstillfälle, fatta beslut om
handlingsplan med aktiviteter och åtgärder för att nå både verksamhetsmål
och finansiella mål enligt aktuell Mål- och resursplan (MRP).

Ekonomisk rapport
Förvaltningen ska redovisa det ekonomiska utfallet och översiktligt redovisa
väsentliga förändringar jämfört med föregående rapport. Normalt lämnas
ingen ny prognos för helårsutfallet.
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Månads Kvartalsrapporter
Förvaltnings- och sektorcheferna Nämnd med eget ekonomiansvar och
kommunstyrelsen ska i sina respektive kvartalsrapporterna redovisa och
kommentera det ekonomiska utfallet samt lämna prognos för
helårsutfallet för sitt respektive verksamhetsområde till KS. Nämnden/KS
ska också lämna en tydlig redogörelse för åtgärder för att få en budget i
balans. Samma gäller de rapporter som förvaltningen lämnar för
kommunens verksamheter i sin helhet.
Kvartalsrapporten mars ska även innehålla en uppföljning av verksamhetsrespektive finansiella mål utifrån antagen MRP.
Redogörelsen ska lämnas till nämnden respektive kommunstyrelsen senast
det datum som anges i gällande anvisning för kvartalsrapporten.
Ekonomienheten lämnar närmare anvisningar för upprättande av
kvartalsrapport.

Delårsrapport
Kommunen ska varje år upprätta delårsrapport som ska omfatta perioden
januari till och med juli.
Förvaltningen Nämnd med eget ekonomiansvar och kommunstyrelsen ska i
sin respektive delårsrapporter redovisa och kommentera det ekonomiska
utfallet samt lämna prognos för helårsutfallet för sina respektive
verksamhetsområden till KS. Samma gäller den rapport som
förvaltningen lämnar för kommunens verksamheter i sin helhet.
Delårsrapporten ska även innehålla en uppföljning av verksamhetsrespektive finansiella mål utifrån antagen MRP.
Delårsrapporten för kommunens verksamheter i sin helhet ska redovisas till
kommunstyrelsen respektive kommunfullmäktige senast vid sammanträdet i
oktober inom två månader efter utgången av den period av räkenskapsåret
som delårsrapporten omfattar. Därefter överlämnas rapporten till revisionen
och kommunfullmäktige.
Redogörelsen ska lämnas till nämnden respektive kommunstyrelsen senast
det datum som anges i gällande anvisning för delårsrapporten.
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Ekonomienheten lämnar närmare anvisningar för upprättande av
delårsrapport.

Årsredovisning
Samtliga styrelser och nämnder (inkl bolag etc) ska redovisa utfallet av den
bedrivna verksamheten under det gångna året och lämna redogörelse för
detta som en del av kommunens årsredovisning.
Förvaltningen Nämnd med eget ekonomiansvar och kommunstyrelsen ska i
sin årsredovisning redovisa och kommentera det ekonomiska utfallet för
helåret för sina respektive verksamhetsområden till KS. Årsredovisningen
ska även innehålla en uppföljning av verksamhets- respektive finansiella
mål utifrån antagen MRP. Samma gäller den årsredovisning som
förvaltningen lämnar för kommunens verksamheter i sin helhet.
Redogörelsen ska lämnas till nämnden respektive kommunstyrelsen senast
det datum som anges i gällande anvisning för bokslutsarbetet.
Ekonomienheten lämnar närmare anvisningar om redogörelsens utformning.

Sammanställda redovisningar räkenskaper
De juridiska personer som kommunen har ett betydande inflytande i och
därmed ska ingå i den de sammanställda redovisningen räkenskaperna ska
avlämna underlag till kommunstyrelsen för denna senast det datum som
anges i gällande anvisningar för bokslutsarbetet.
Den De sammanställda redovisningen räkenskaperna upprättas enligt
förvärvsmetoden med proportionell konsolidering. Det innebär att i
redovisningen ingår så stor del av företagens resultat- och balansräkning
som motsvarar kommunens ägarandel.
De kommunala bolagens redovisning regleras i årsredovisningslagen,
Redovisningsrådets rekommendationer och Bokföringsnämndens allmänna
råd. Vid avvikelser mellan kommun och kommunala företag är kommunens
redovisningsreglemente riktlinje vägledande.

Över- och underskott
Uppkommet underskott i nämnd från ett år ska täckas enligt gällande krav
på ekonomisk balans som tillämpas internt inom kommunen. Dessa krav på

7

134
Riktlinjer Redovisning och
uppföljning
2019-06-19

ekonomisk balans inom kommunen framgår i kommentarer till detta
reglemente dessa riktlinjer.
Överskott kan få medföras till efterföljande år.
Storlek på överskott eller underskott som förs över till efterföljande år
fastställs efter bokslutsdialogen.

Beslut om årsredovisning
Kommunstyrelsen ska överlämna årsredovisningen till revisionen och
kommunfullmäktige senast den tidpunkt som anges i kommunallagen.
Kommunfullmäktige ska behandla årsredovisningen senast på sitt
sammanträde i maj.
I samband med att årsredovisningen behandlas ska kommunfullmäktige
fatta beslut avseende hur eventuella under-/överskott i nämnd ska hanteras.

Anvisningar till reglementet riktlinjerna
Anvisningar till detta reglemente dessa riktlinjer lämnas av ekonomichefen.
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Ekonomiska rapporter
Kommunstyrelsen

SSocialnämnden

Cesam

Fösam

Utbildningsnämnden

Resp nämnd/KS
fattar beslut om
ekonomisk
rapport för sin
verksamhet och
skickar den
vidare till KS

Kommunstyrelsen total

Kommunstyrelse
KS fattar beslut
om resp
nämnds/KS
ekonomiska
rapport och för
kommunen i sin
helhet

Fösam
Kommunfullmäktige
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KSAU § 97
Dnr KS 2019-175
Riktlinjer Redovisning och uppföljning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet för att arbeta in nämndernas
åtaganden i riktlinjerna. Ärendet återkommer till kommunstyrelsen för beslut i
augusti 2019.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att återremittera
ärendet för att arbeta in nämndernas åtaganden i riktlinjerna. Ärendet
återkommer till kommunstyrelsen för beslut i augusti 2019.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar att återremittera ärendet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) ger 23 oktober 2017, § 206,
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av processen för den ekonomiska
rapporteringen till kommunstyrelsen.
I samband med översynen sker en revidering av tidigare beslutat Reglemente
för Redovisning och uppföljning. Förutom revidering av själva innehållet i
dokumentet har detta också ändrats till en riktlinje istället för tidigare
reglemente. Detta utifrån beslutad styr- och ledningsmodell i Färgelanda
kommun (antagen av KF 22 juni 2016 § 86) som redovisar vilken form
kommunens styrdokument ska ha.
Riktlinjen innehåller bland annat definitioner, de olika rapporternas innehåll
och när de ska presenteras för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Ekonomiavdelningens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2019.
Riktlinjer Redovisning och uppföljning daterade 1 maj 2019.
Ekonomichefen informerar.
Forts
Justering

Utdragsbestyrkande
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___________________________________________________________________________________
Forts KSAU § 97
_______
Beslutet expedieras till:
Ekonomichefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 155
Dnr KS 2019/39
Försäljning av Gatersbyn 1:120
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Notering till protokollet
Ulla Börjesson (S) anmäler att hon inte deltar i dagens beslut utan
återkommer i kommunstyrelsen.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att som inriktning arbeta vidare med
anbudsgivaren som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i
uppdrag att arbeta fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga
ställningstagande avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019 § 136, att inte anta inkommet
anbud avseende industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i
uppdrag att påbörja nytt anbudsförfarande.
Nytt anbudsförfarande har genomförts och två anbud har inkommit.
Beslutsunderlag
Avdelningschef Samhällsutveckling och ekonomichefen informerar.
_______
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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KSAU § 156
Dnr KS 2019/189
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med
anledning av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar att återställa aktiekapitalet i bolaget
genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens
regler, så att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgår till 100 % av
bolagets registrerade aktiekapital det vill säga 50 000 kronor. Villkoret för
ägartillskottet är att bolagsstyrelsen godkänner en överenskommelse om att
pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att
företagets egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor)
Kostnaden för det villkorade ägartillskottet som beräknas bli nästan
50 000 kronor betalas över 2019 års resultat.
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, delegera till kommunstyrelsens
ordförande Tobias Bernhardsson att godkänna och underteckna erforderliga
handlingar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100 % av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med
Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets
ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför
ingen sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader
som har uppstått och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är
hänförliga till lagstadgade administrativa uppgifter under de cirka fem år
som bolaget funnits i kommunens ägo.
Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa
aktiekapitalet.
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Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas
om och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska
godkännas av bolagsstämman.
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder
enligt kommunallagens bestämmelser, det vill säga föreslå åtgärder som gör
att bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019.
Förslag till Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering
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KSAU § 146
Dnr KS 2019-189
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med anledning
av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Ärendet bordläggs.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet
med hänvisning till pågående försäljning av fastigheten Gatersbyn 1:120.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar att bordlägga ärendet.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100% av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn 1:120 med
Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets
ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför
ingen sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader som
har uppstått och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är hänförliga
till lagstadgade administrativa uppgifter under de ca 5 år som bolaget funnits i
kommunens ägo.
Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa aktiekapitalet.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om
och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska godkännas
av bolagsstämman.
Forts
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Forts KSAU § 146
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder enligt
kommunallagens bestämmelser, det vill säga föreslå åtgärder som gör att
bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019.
Förslag till Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Diariet

Justering
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Tjänsteskrivelse
2019-05-10
Kommunledningskontoret
Marianne Martinsson
kommunsekreterare
0528-56 71 04
Marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
KS 2019/189

Kommunstyrelsen

Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med
anledning av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Beslutsförslag till kommunfullmäktige
Alternativ A
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar uppdra till kommunstyrelsens att
likvidera bolaget.
Kostnaden för likvidationen, ca 5000:- betalas över 2019 års resultat för den
händelse bolaget saknar egna pengar att betala med.
Alternativ B
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar att återställa aktiekapitalet i bolaget
genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens
regler, så att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgår till 100% av
bolagets registrerade aktiekapital dvs 50 000 kronor. Villkoret för
ägartillskottet är att bolagsstyrelsen godkänner en överenskommelse om att
pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att
företagets egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor)
Kostnaden för det villkorade ägartillskottet som beräknas bli nästan 50 000
kronor betalas över 2019 års resultat.
Beslutsförslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att, under förutsättning att
kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, delegera till kommunstyrelsens
ordförande Tobias Bernhardsson att godkänna och underteckna erforderliga
handlingar med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100% av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn1:120 med
Livsmedelscenter i Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets
ändamål ”att äga och förvalta fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför
ingen sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader
som har uppstått och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är
hänförliga till lagstadgade administrativa uppgifter under de ca 5 år som
bolaget funnits i kommunens ägo.

Sidan 1(2)
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Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa
aktiekapitalet.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas
om och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska
godkännas av bolagsstämman.
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder
enligt kommunallagens bestämmelser, dvs förslå åtgärder som gör att
bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.

Susanne Korduner
Kommunchef
Marianne Martinsson
Kommunsekreterare

Bilaga
Förslag till överenskommelse i händelse av att kommunfullmäktige
godkänner att lämna ett ägartillskott till bolaget.

Sidan 2(2)
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Överenskommelse
2019-05-13

Diarienr:
KS 2019/189

Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB
Parter:

Färgelanda kommun, org nr 212000-1421, genom
kommunstyrelsen, nedan kallad ägaren
Gatersbyn 120 Fastighets AB, org nr 556975-3923,
Färgelanda, nedan kallad bolaget (Färgelanda)

Ägaren lämnar ett villkorat aktieägartillskott till bolaget så att aktiekapitalet
efter kapitaltillskottet uppgår till 100% av bolagets registrerade aktiekapital
dvs 50 000 kronor.
Parterna är överens om att bolagets styrelse ska föreslå bolagsstämman att
återbetala ägartillskottet om och när företagets bokslut visar att företagets
egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor). Återbetalning får
ske i etapper.
Denna överenskommelse är giltig under förutsättning att
kommunfullmäktige i Färgelanda kommun godkänner att ägartillskott
beviljas och att styrelsen för bolaget godkänner överenskommelsen.
Denna överenskommelse tecknas i två exemplar varav parterna tar var sitt.
Färgelanda 2019- _____________

Färgelanda 2019-______________

För Färgelanda kommun

För Gatersbyn 120 Fastighets AB,
556975-3923, Färgelanda

_____________________________
Tobias Bernhardsson
Kommunstyrelsens
ordförande

____________________________
Håkan Gusteus
Ordförande i styrelsen för
Gatersbyn 120 Fastighets AB
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KSAU § 166
Dnr KS 2019/253
Renovering av avloppsanläggning f d Torps skola, Torps Prästgård
1:13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Finansiering sker genom att kostnaden belastar 2019 års resultat.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) och Kenneth Carlsson (L) yrkar att arbetsutskottet
beslutar föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att
tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att genomföra projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) och Kenneth
Carlssons (L) yrkanden och finner att arbetsutskottet föreslår
kommunstyrelsen besluta enligt yrkandena.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 18 september 2016 ska kommunen i
samband med försäljning av Torps Skola utföra och bekosta renovering av
befintlig avloppsanläggning på fastigheten så att den uppfyller dagens krav
på rening. I upprättat köpeavtal säljer Färgelanda kommun Torps skola med
villkoret att kommunen ska ha genomfört renoveringen av
avloppsanläggningen senast 31 december 2019.
Med utgångspunkt från en utredning gjord av Västvatten 2016 frågade
Färgelanda Kommun, i juni 2019 tre entreprenörer om offert för att utföra
aktuell renovering. Efter inkomna offerter visade det sig att projektet skulle
kosta betydligt dyrare än beräknat. Av den anledningen har ny upphandling
genomförts enligt LOU genom förenklat förfarande eftersom projektet
skulle komma överskrida gränsvärdet. Två anbud inkom.
Beräkning av projektkostnad efter att upphandlingen genomförts. Totalt
beräknad kostnad är cirka 1 000 000 kr för att genomföra projektet.
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Anledningen till den stora prisskillnaden mellan uppskattat pris 2016 och
inkomna anbud förklaras av att den befintliga anläggningen inte går att
renovera enligt de förslag vi fick 2016, då den inte hade uppfyllt kraven. I
det ursprungliga priset fanns heller ingen demonteringskostnad och inga
markarbeten var inräknade.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering
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Tjänsteskrivelse
2019-08-07

Diarienr
KS 2019-253

Avdelning samhällsutveckling
Mark-och exploatering
Avdelningschef
Maria Wagerland
0528-567163

Kommunstyrelsen

maria.wagerland@fargelanda.se

Renovering avloppsanläggning Torps skola
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2016-09-18 ska kommunen i samband med
försäljning av Torps Skola utföra och bekosta renovering av befintlig
avloppsanläggning på fastigheten så att den uppfyller dagens krav på rening.
I upprättat köpeavtal säljer Färgelanda kommun Torps skola med villkoret att
kommunen ska ha genomfört renoveringen av avloppsanläggningen senast
2019-12-31.
Avloppsanläggningen är byggd i början av 1980 och består av slamavskiljning
med filtrerbädd (IVA-filter). Den är dimensionerad för 25 personekvivalenter.
Med utgångspunkt från en utredning gjord av Västvatten 2016 frågade
Färgelanda Kommun, i juni 2019 tre entreprenörer om offert för att utföra
aktuell renovering.
Detta eftersom utredningen pekade på att arbetet ”med grova uppskattningar”
skulle kosta cirka 300 000 kr exkl. moms.
Efter inkomna offerter från två av entreprenörerna visade det sig att projektet
skulle kosta betydligt mer än 300 000 kr, snarare omkring 1 000 000 kr.
Av den anledningen har nu en ny upphandling genomförts enligt LOU genom
förenklat förfarande eftersom projektet skulle komma överskrida gränsvärdet.
Två anbud inkom.
Beräkning av projektkostnad efter att upphandlingen genomförts.
Lägsta anbud: 649 500 kr

1
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Diarienr
KS 2019-253

Oförutsett (10%): 64 950 kr
Ev sprängning, husbesiktningar etc: 300 000 kr
Totalt beräknad kostnad cirka 1 000 000 kr för att genomföra projektet.
Kommentar: Eftersom ingen geoteknisk undersökning är gjord vet vi inte hur
det ser ut i marken när vi börjar gräva. Det är därför väldigt svårt att uppskatta
kostnaden för en eventuell sprängning. Det kan vara så att sprängning inte
behövs men vi har uppskattat en kostnad för oförutsedda markarbeten till
300 000 kr.
Den nya anläggningen kommer att bestå av ett nytt reningsverk med en ny
pumpstation samt en ny brunn. I anbudet ingår även att demontera och
bortforsla befintlig anläggning samt att sanera och ta hand om massor och
andra miljöfarliga avfall.
Anledningen till den stora prisskillnaden mellan uppskattat pris 2016 och
inkomna anbud härleds till att den befintliga anläggningen inte går att renovera
enligt de förslag vi fick 2016, då den inte hade uppfyllt kraven. I det
ursprungliga priset fanns heller ingen demonteringskostnad och inga
markarbeten var inräknade.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Avdelning Samhällsutveckling

Maria Wagerland
Avdelningschef
Samhällsutveckling
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KSAU § 167
Dnr KS 2019/138
Försäljning av mark, delar av Torsberg 1: 63, till Ödeborgs IF
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag/beslut
Kommunfullmäktige beslutar att sälja delar av Torsberg 1:63 för ett
markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till Ödeborgs IF. Området är
ungefärligt markerat på kartbilaga 2, cirka 25 000 kvm.
Köparen skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom
eventuella kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader,
lagfartskostnader och övriga kostnader som hör samman med köpet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att
kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan, att delegera till
Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna dessa.
Ärendebeskrivning
Ödeborgs IF har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av
kommunens fastighet Torsberg 1:63. Det aktuella området ligger inom
planlagt område som anger idrott. Avgränsningen utgörs av gräns för
idrottsändamål.
Av de handlingar som hittats konstateras att de anläggningar/byggnader
som finns på området verkar ägas av Ödeborgs IF. Något som dock inte helt
kan fastställas. Inga arrendeavtal/nyttjanderättsavtal finns som reglerar
byggnaderna som är belägna på kommunens mark.
Förslaget till markpris grundar sig på tidigare försäljningar av mark till
idrottsföreningar.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse inklusive kartbilaga daterad
7 augusti 2019.
Ödeborgs IF:s förfrågan om marköverlåtelse daterad den 11 april 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Justering

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet
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Samhällsutveckling
Avdelningschef
Maria Wagerland
0528-567163

Diarienr
KS 2019-138

Kommunstyrelsen

Försäljning av mark, delar av Torsberg 1:63, till Ödeborgs IF
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att:
sälja delar av Torsberg 1:63 för ett markpris på 0.04 kr per kvadratmeter till
Ödeborgs IF. Området är ungefärligt markerat på bifogad kartbilaga 2.
Köparens skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella
kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och övriga
kostnader som hör samman med köpet.
Kommunstyrelsen beslutar att:
under förutsättning att Kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan
delegera till Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna
erforderliga köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna dessa.
Ärendebeskrivning
Ödeborgs IF har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av kommunens
fastighet Torsberg 1:63 enligt bilagd skrivelse, bilaga 1.
Det aktuella området ligger inom planlagt område som anger idrott. Avgränsningen
utgörs av gräns för idrottsändamål.
Av de handlingar som hittats konstateras att de anläggningsar/byggnader som finns
på området verkar ägas av Ödeborgs IF. Något som dock inte helt kan fastställas.
Inga arrendeavtal/nyttjaderättsavtal finns som reglerar byggnaderna som är belägna
på kommunens mark.
Förslaget till markpris grundar sig på tidigare försäljningar av mark till
idrottsföreningar.
Susanne Korduner
Kommunchef

Maria Wagerland
Avdelningschef samhällsutveckling
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Beslutet skickas till:
Ödeborgs IF
Bilaga 1: Skrivelse från Ödeborgs If
Bilaga 2: Karta som visar det aktuella området till försäljning

Diarienr
KS 2019-138

2

Bilaga 1
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KSAU § 164
Dnr KS 2019/218
Ansökan om bidrag för 2019 från Dalslands Konstförening
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Dalslands Konstförening
då ansökan inte är förenlig med nuvarande riktlinjer.
Ärendebeskrivning
Dalslands Konstförening ansöker om bidrag för 2019. Ett bidrag som fast
engångsbelopp är inte förenligt med riktlinjerna.
Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i
huvudsak permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun. Om synnerliga
skäl föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. Principiella
undantag beslutas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019.
Ansökan från Dalslands Konstförening inkommer 22 mars 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering
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159
2019-05-22

Kultur och fritid
Handläggare
Lehnida Huric
0528 56 75 23
0766352510
lehnida.huric@fargelanda.se

Diarienr.2019/218

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag
Dalslands Konstförening ansöker om bidrag för 2019.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Dalslands Konstförening.
Utifrån kommunens ekonomiska situation 2019 finns inte möjlighet att
bevilja ansökan. Ärendet ska finnas med i underlaget och beaktas i arbetet
med MRP 2020-2022
Ärendebeskrivning:
Dalslands Konstförening ansöker om bidrag för 2019.
Ett bidrag som fast engångsbelopp är inte förenligt med riktlinjerna.
Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak
permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun. Om synnerliga skäl
föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. Principiella undantag
beslutas av Kommunstyrelsen.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Föreningen
Kultur och fritid

Maria Wagerland
Avdelningschef Samhällsutveckling
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KSAU § 165
Dnr KS 2019/159
Ansökan om upprustningsbidrag, Högsäters Tennisklubb
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Högsäters Tennisklubb.
Utifrån kommunens ekonomiska situation 2019 finns inte möjlighet att
bevilja ansökan om upprustningsbidrag.
Ärendebeskrivning
Högsäters Tennisklubb ansöker om upprustningsbidrag för att förnya en del
av inventarier. Ett upprustningsbidrag som fast engångsbelopp är inte
förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande
riktlinjer.
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019.
Ansökan från Dalslands Konstförening daterad 29 april 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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2019-05-22

Kultur och fritid
Handläggare
Lehnida Huric
0528 56 75 23
0766352510
lehnida.huric@fargelanda.se

Diarienr.2019/159

Kommunstyrelsen

Ansökan om bidrag
Högsäters Tennisklubb ansöker om upprustningsbidrag.
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Högsäters Tennisklubb.
Utifrån kommunens ekonomiska situation 2019 finns inte möjlighet att
bevilja ansökan. Ärendet ska finnas med i underlaget och beaktas i arbetet
med MRP 2020-2022
Ärendebeskrivning:
Högsäters Tennisklubb ansöker om upprustningsbidrag för att förnya en del
av inventarier. Ett upprustningsbidrag som fast engångsbelopp är inte
förenligt med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas
aktivitetsbidrag och bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer.
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av
Kommunstyrelsen.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Föreningen
Kultur och fritid

Maria Wagerland
Avdelningschef Samhällsutveckling
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KSAU § 160
Dnr KS 2019/215
Begäran om ändring av stadgar för stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommun för sin del inget har
att erinra mot stiftelsens styrelses förslag till ändringar av stadgarna för
stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för ”Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd” har efter ett
ägarsamråd föreslagit att stiftarna antar ett antal ändringar av stadgarna.
Förslaget till ändringarna är en följd av
 förändrad organisation inom region Värmland
 att Dalslandskommunernas kommunalförbund som valt vissa av
ledamöterna/ersättarna i styrelsen inte längre är verksam,
 behovet att förtydligande av begreppet ”regionen”.
Dessutom föreslås Dalslands Kanal AB:s rätt att utse ledamot/ersättare i
stiftelsens styrelse upphöra. Styrelsens storlek minskar därigenom från sex
ledamöter/ersättare till fem.
Ändringar:
§ 2 i stadgarna
Ändring med anledning av att kommunalförbundet Region Värmland som
svarat för stiftaren Värmlands läns landstings uppgifter har upphört den
1 januari 2019. Huvudmannaskapet övertas av region Värmland. I sak torde
ändringen inte påverka stiftelsens arbete.
§ 2, 7, och 8 i stadgarna
Redaktionell ändring – Den tidigare benämningen ”regionen” förtydligas till
Västra Götalandsregionen
§ 4 i stadgarna
Uppgiften av välja ledamot/ersättare som ska representera kommunerna
Åmål, Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda i styrelsen överlämnas
till Fyrbodals Kommunalförbund. Det valet har tidigare gjorts av
Dalslandskommunernas Kommunalförbund som numera har upphört.
Teoretiskt innebär förslaget att även andra kommuner än stiftarna kan
påverka sammansättningen av styrelsen. Kommunledningskontoret
Justering

Utdragsbestyrkande
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förutsätter i beslutsförslaget att de kommuner som inte ingår i kretsen
stiftare håller en låg profil när valen förrättas.
Dalslands Kanal AB fråntas möjligheten att välja representant i styrelsen.
Förslaget innebär att jävsproblematik och dubbla lojaliteter kan undvikas.
Stiftelsen är en av ägarna till Dalslands Kanal AB och genom ändringen
tydliggörs hur stiftelsens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2019.
Stiftelsens begäran om stadgeändring daterad 4 juni 2019.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

173
Tjänsteskrivelse
2019-07-31
Kommunledningskontoret
Marianne Martinsson
0528-56 71 04 / 0766-35 25 89
marianne.martinsson@fargelanda.se

Diarienr:
2019/215

Kommunstyrelsen

Ändring av stadgarna för stiftelsen Dalslands Kanals framtida bestånd
Beslutsförslag
Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommun för sin del inget har att erinra mot
stiftelsens styrelses förslag till ändringar av stadgarna för stiftelsen för Dalslands kanals
framtida bestånd.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för ”Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd” har efter ett ägarsamråd
föreslagit att stiftarna antar ett antal ändringar av stadgarna.
Förslaget till ändringarna är en följd av
- förändrad organisation inom region Värmland
- att Dalslandskommunernas kommunalförbund som valt vissa av
ledamöterna/ersättarna i styrelsen inte längre är verksam,
- behovet att förtydligande av begreppet ”regionen”
Dessutom förslås Dalslands Kanal AB:s rätt att utse ledamot/ersättare i stiftelsens styrelse
upphöra. Styrelsens storlek minskar därigenom från sex ledamöter/ersättare till fem.
Ändringarna
§ 2 i stadgarna
Ändring med anledning av att kommunalförbundet Region Värmland som svarat för
stiftaren Värmlands läns landstings uppgifter har upphört den 1 januari 2019.
Huvudmannaskapet övertas av region Värmland. I sak torde ändringen inte påverka
stiftelsens arbete.
§ 2, 7, och 8 i stadgarna
Redaktionell ändring – Den tidigare benämningen ”regionen” förtydligas till Västra
Götalandsregionen
§ 4 i stadgarna
Uppgiften av välja ledamot/ersättare som ska representera kommunerna Åmål, Mellerud,
Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda i styrelsen överlämnas till Fyrbodals
kommunalförbund. Det valet har tidigare gjorts av Dalslandskommunernas
Kommunalförbund som numera har upphört. Teoretiskt innebär förslaget att även andra
kommuner än stiftarna kan påverka sammansättningen av styrelsen.
Kommunledningskontoret förutsätter i beslutsförslaget att de kommuner som inte ingår i
kretsen stiftare håller en låg profil när valen förrättas.
Dalslands kanal AB fråntas möjligheten att välja representant i styrelsen. Förslaget innebär
att jävsproblematik och dubbla lojaliteter kan undvikas.
Stiftelsen är en av ägarna till Dalslands kanal AB och genom ändringen tydliggörs hur
stiftelsens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska utses.

Susanne Korduner
Kommunchef

Marianne Martinsson
Kommunsekreterare
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KSAU § 161
Dnr KS 2019/230
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön,
revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Ärendebeskrivning
Enligt 8 kapitlet 1 § regeringsformen meddelas föreskrifter av riksdagen
genom lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också,
efter bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra
myndigheter än regeringen och av kommuner. Reglerna i 8 kapitlet
regeringsformen möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt inte delegeras till
kommunalförbund.
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
fastställdes av respektive kommuns fullmäktige under 2014. Förslaget är
reviderat utifrån lagändringar, laghänvisningar och vissa redaktionella
ändringar.
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar vid sitt
sammanträde 14 juni 2019 § 18, att rekommendera berörda
kommunfullmäktige att fastställa förslag till revidering av Lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 14 juni 2019 § 18.
Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 3 maj 2019 § 31.
Förslag Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön –
revidering.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för
Bengtsfors, Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds kommuner, antagna av
Dalslands Miljö- och energiförbunds direktion 2019att gälla fr.o.m. 2019Fastställda av:
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Bengtsfors kommun 2019Dals-Eds kommun 2019Färgelanda kommun 2019Melleruds kommun 2019-

Med stöd av 9 kap. paragraferna 7-8 och 10-13 (SFS 1998:808) och 14 kap. 20 §
miljöbalken upphävts genom lag (2016:781) samt paragraferna 13, 17, 37 och 39-40
och 42 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) meddelar
Kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och Mellerud följande lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Ansvarig nämnd för tillsyn av
dessa lokala föreskrifter är Dalslands miljö- och energinämnd.
Med kommunerna menas i nedanstående text Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda och
Melleruds kommuner.

1 § Inledande bestämmelser
Utöver bestämmelserna i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

2 § Tillstånd för annan avloppsanordning än WC inom vissa
områden
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inrätta sådan avloppsanordning som vanligen är anmälningspliktig, se punkt 3 under upplysning, exempelvis
avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom befintliga och tillkommande vattenskyddsområden för yt- och grundvattentäkter samt det område som
har märkts ut på kartbilaga 1a-1f. (Detta innebär Köpmannebro runt Dalsjön, Järns
Sandar, Näs Sandar och ett område runt sjön Nären i Melleruds kommun samt ett
sammanhängande område runt Östersjön och Ellenösjön i Färgelanda kommun.
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Upplysning:
Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs det tillstånd av miljö- och energinämnden för att:
1. Inrätta avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas och som en eller
flera vattentoaletter ska anslutas till, eller
2. ansluta vattentoalett till befintlig avloppsanordning
Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
krävs anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd för att
3. Inrätta annan avloppsanordning än vad som anges i punkterna 1-2.
Tillstånd enligt dessa föreskrifter krävs inte för avloppsanordning som kräver tillstånd
enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § - upphävts genom (2013:262) § 22 - förordningen
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Tillstånd krävs inte heller om
avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän
avloppsanläggning.

3 § Anmälan om förmultningstoalett inom hela kommunen
Det krävs anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd för att, inom kommunerna,
inrätta annat slag av toalett än vattentoalett såsom:
1. Förmultningstoalett, med eller utan urinseparering där vattenspolning* saknas,
2. Eltoalett eller frystoalett,
3. Torrtoalett med latrinkompostering, med eller utan urinseparering där
vattenspolning* saknas.
Upplysning: *Om vattenspolning sker av urin till urintank så krävs tillstånd enligt
Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

4 § Installation av värmepump
Tillstånd
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inrätta installera
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
inom kommunerna.
Upplysning: vissa undantag finns enligt gällande lagstiftning, se ansökningsblanketten.

5 § Tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Det krävs tillstånd av Dalslands miljö- och energinämnd för att inom område med
detaljplan eller områdesbestämmelser hålla:
1. Nötkreatur, häst, get, får eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur. Se undantag nedan.
3. Orm.
Tillståndskravet gäller även inom tillkommande detaljplaner.
Undantag från krav att söka tillstånd gäller för hållande av sex eller färre hönor.
Tillstånd krävs dock alltid för hållande av tupp.
Undantag från krav att söka tillstånd gäller detaljplaner/områdesbestämmelser där det
inte finns bostadshus, exempelvis detaljplaner för vindkraftsparker.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
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6 § Spridning av gödsel inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Inom områden med detaljplan eller områdesbestämmelser gäller för spridning av
naturligt gödsel, slam eller annan orenlighet (t.ex. humanurin) att:
1. Spridning får inte ske närmare dricksvattentäkt än 50 meter. Vid olämplig lutning
eller genomsläpplig jordart kan större säkerhetsavstånd behövas.
2. Spridning av gödsel i närheten av vattendrag och vattentäkter ska ske så att
dessa inte förorenas. Särskild försiktighet ska iakttas på fält som sluttar mot
vattendrag eller vattentäkt, samt där översvämningar regelbundet inträffar.
Längs öppna diken, bäckar och andra vattendrag, som är vattenförande under
huvuddelen av året ska, som huvudregel, en minst 15 meter bred skyddszon
undantas från gödselspridning. Vid spridning med direkt efterföljande
nedbrukning, eller där det finns en minst 5 meter bred permanent bevuxen
skyddszon anlagd längs vattendraget, får dock avståndet minskas till 5 meter.
Inom områden där markytans lutning vid vattendraget helt omöjliggör ytavrinning
till diket/vattendraget, och om en spridningsteknik med exakt spridningsbild
används, får spridning ske ut till 0,5 meter från vattendraget. I den mån minst 5
meter breda skyddszoner saknas längs öppna diken, bäckar och andra
vattendrag, som är vattenförande under huvuddelen av året, inom eller
gränsande till företagets spridningsarealer, bör sådan anläggas. Sluttande strandzoner längs vattendrag räknas inte som sådan skyddszon utan den ska finnas
inom åkermarken. Skyddszoner ska vara ständigt gräsbevuxna, och får brytas för
nyinsådd högst en gång vart femte år. Där markytans lutning omöjliggör ytavrinning till diket/vattendraget är en halv meters skyddszon tillräcklig.
3. Tidpunkten för spridning ska anpassas till rådande vindförhållanden så att
närliggande bostäder inte kommer direkt i vindriktningen och bör undvikas under
helger om olägenhet för närboende kan befaras.
Dispens från gödslingskrav enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Utöver detta gäller Statens Jordbruksverks föreskrifter om försiktighetsmått
vid spridning av gödsel. Om villkor har meddelats i tillståndsbeslut från Länsstyrelsen
gäller inte reglerna i denna paragraf.

7 § Anmälan om gödselstad inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser
Anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd krävs av den som avser att ordna en
gödselstad eller annan uppläggningsplats för djurspillning inom område med detaljplan
eller områdesbestämmelser.
Undantag från krav på att anmäla gödselstad gäller detaljplaner/områdesbestämmelser
där det inte finns bostadshus, exempelvis detaljplaner för vindkraftparker.

8 § Förbud mot tomgångskörning inom hela kommunen
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång i högst en
minut.
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Detta gäller inte:
1. Om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,
2. Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets
ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som
avser uppvärmning.
Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning,
bomfällning, vid järnvägsövergång eller färja.
Dispens från tomgångskörningsförbudet enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14
nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.

9 § Eldning av småskaliga fastbränslen inom vissa områden med
låg luftomsättning
Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna
som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med
ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 april – 30 oktober samt under övrig tid då
låg luftomsättning råder, inom de områden som har märkts ut på kartbilaga 2a-2d.
Dispens från bestämmelserna med krav i samband med eldning av småskaliga
fastbränslen enligt denna paragraf kan sökas enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Kartbilagorna har tagits fram med stöd av luftvårdsförbundet Luft i Västs
ventilationsberäkning för de senaste 8 åren, inom område med detaljplan i kommunerna.
Vid eldning med pellets eller spannmålsbrännare krävs ingen ackumulatortank. I
normalfallet bör inte en ackumulatortank vara mindre än 1500 liter vid 110 liters
ledstadvolym och aldrig mindre än vad ett vedinlägg kan lagra. Vid mindre ledstadsvolym
än 110 liter bör ackumulatortanken inte vara mindre än 750 liter.
Ackumulatorsystemet bör vara förberett för användning av solvärme.

10 § Skötsel av eldning med småskaliga fastbränslen inom hela
kommunen
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller följande:
• All eldning ska ske med god lufttillförsel och under hög temperatur så satt en så
fullständig förbränning som möjligt erhålls. Så kallad pyreldning får ej ske.
• Ved och annat bränsle ska vara torrt med en högsta fukthalt på 25% om inte
anläggningens konstruktion och förbränningsteknik är avsedd för annat.
• Pannan får endast eldas med det bränsle som pannan enligt tillverkaren är avsedd
för. Saknas sådan anvisning får bränslet endast bestå i obehandlat trä som inte är
förorenat. Material som inte är avsett som bränsle eller som är avfall o dyl (t.ex.
förpackningar, emballageplast eller annan plast, impregnerat eller målat virke,
spånskivor eller liknande material) får inte eldas.
• Pellets eller briketter som ledas i villapannor bör uppfylla kraven enligt svensk
standard (SS 18 71 20) SS-EN ISO 17225-2:2014. Vid pelletseldning ska bränslet vara
anpassat till den aktuella pelletsbrännaren, särskilt med avseende på storlek och
askhalt.
• Dokumentation över genomförd sotning och underhåll av eldningsanordningen ska
finnas hos ägaren av anläggningen under minst 5 år.
Dispens från bestämmelserna med skötsel och ledning enligt denna paragraf kan sökas
enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
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Bränning av halm på åkermark inom hela kommunerna

11 § Eldning utomhus och eldning av halm
Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan eller
områdesbestämmelser är förbjuden under tiden 15 april – 30 september. Påsk- och
valborgsmässoeld är dock tillåten, vid offentliga tillställningar krävs tillstånd. Regler om
transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens
renhållningsföreskrifter. Eldning får aldrig ske av annat avfall eller i strid med gällande
brandföreskrifter.
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark i kommunerna.
Det är förbjudet att öppet bränna halm utomhus i kommunerna.
Dispens från bestämmelserna mot bränning av halm enligt denna paragraf kan sökas
enligt § 14 nedan.
Dispens kan sökas enligt § 14 nedan.
Upplysning: Restriktioner för förbränning av trädgårdsavfall och annat avfall finns eller
ska införas i respektive kommuns renhållningsordning. Eldning får aldrig ske i strid mot
aktuella brandföreskrifter. (Denna upplysning tillhörde § 10 tidigare)
Anmärkning: Utsläppen av partiklar och cancerframkallande ämnen anses vara mycket
stor från öppen halmförbränning och halmen ska ses som en resurs att återföra inom
djurhållningen eller återföras till marken. Detta var med i § 11 tidigare, ska den tas bort?

12 § Ansökan och anmälan
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller
anmälan till Dalslands miljö- och energinämnd enligt lokala föreskrifter meddelade med
stöd av 37, 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och innehålla de uppgifter som
behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att
bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

13 § Straffbestämmelser
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

14 § Dispens
Dalslands miljö- och energinämnd får medge dispens från vad som gäller enligt 5, 6, 8,
9, 10 eller 11 12 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter från
miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.
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15 § Avgifter
Dalslands miljö- och energinämnd får ta ut avgift för prövning av ansökningar om
tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa
lokala föreskrifter enligt aktuell taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
som Kommunfullmäktige i respektive kommun antagit.

16 § Föreskrifterna träder i kraft
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft 2019-XX-XX. Tidigare lokala hälsoskyddsföreskrifter som antagits av respektive kommunfullmäktige i Bengtsfors, Dals-Eds,
Färgelanda eller Melleruds kommuner upphör därmed att gälla. Äldre lokala hälsoskyddsföreskrifter i kommunerna ska tillämpas på ärenden som har inletts före
2009-10-12.
Bifogas: Kartbilaga 1a-f och 2 a-d.
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Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 162
Dnr KS 2019/219
Drift av bassängen vid Dalslands sjukhus, utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskott förslag
Kommunstyrelsen beslutar att delta i utredningsarbetet kring de legala
förutsättningarna för att ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid
Dalslands sjukhus. Ställningstagande till att ekonomiskt bidra till driften
sker efter att utredningen har presenterats.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att delta i utredningsarbetet kring de legala förutsättningarna för att
ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid Dalslands sjukhus. Ställningstagande till att ekonomiskt bidra till driften sker efter att utredningen har
presenterats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Utifrån fråga från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har kommunstyrelsen
i Bengtsfors till kommunstyrelserna i Dals-Ed respektive Färgelanda ställt
nedanstående frågor avseende driften av bassängen vid Dalslands sjukhus
avseende den del som inte rör rehabilitering efter sjukvårdande behandling:
Är kommunstyrelsen villig att
 delta i en utredning kring de legala förutsättningarna för att
ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid Dalslands sjukhus?
 bidra ekonomiskt till driften av bassängen vid Dalslands sjukhus?
Beslutsunderlag
Skrivelse från Bengtsfors kommun daterad 12 juni 2019.
Kommunstyrelsens ordförande informerar.
_______
Justering

Utdragsbestyrkande
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Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

208

209

210

211

212

213

214

215
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott

KSAU § 158
Dnr KS 2019/200
Riktlinje för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Färgelanda kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjerna för det
brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun daterade 23 april 2019.
Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för det
brottsförebyggande rådet och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna
ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.
Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen,
förtroendevalda och tjänstemän i brottsförebyggande rådet. Vidare beskriver
riktlinjerna vad som skiljer styr- respektive arbetsgruppens ansvar samt hur
kommunikation mellan grupperna ska ske.
Beslutsunderlag
Kommunchefens stabs tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019.
Förslag till Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Färgelanda
kommun daterade 23 april 2019.
Folkhälsostrategen informerar.
_______
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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Tjänsteskrivelse
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Kommunchefens stab
Folkhälsostrateg
Lillan Fahlstedt
0528-567126
lillan.fahlstedt@fargelanda.se

Diarienr KS 2019/200

Kommunstyrelsen

Riktlinjer för brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun
Beslutsförslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjerna för det
brottsförebyggande rådet i Färgelanda kommun.
Ärendebeskrivning:
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för det
brottsförebyggande rådet och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna
ska användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.
Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen,
förtroendevalda i brottsförebyggande rådet samt tjänstemän i
brottsförebyggande rådet. Vidare beskriver riktlinjerna vad som skiljer styrrespektive arbetsgrupps ansvar samt hur kommunikation mellan grupperna
ska ske.

Susanne Korduner
Kommunchef

Beslutet skickas till:
Folkhälsostrateg
Brottsförebyggande rådet

Lillan Fahlstedt
Folkhälsostrateg
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Dnr: 2019/200
Version: 1
Beslutad: Kommunstyrelsen 2019-XX-XX
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webbplats www.fargelanda.se

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för
BRÅ och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna ska användas som
stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.
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Brottsförebyggande rådet Färgelanda

Det lokala brottsförebyggande rådet (BRÅ) ska verka för att brottsligheten
ska minska och tryggheten i samhället ska öka. Rådet har till syfte att
initiera, stimulera och främja sådana åtgärder på lokal nivå som leder till
brottsförebyggande och trygghetsfrämjande resultat. I rådet erbjuds
möjlighet till en dialog och samverkan kring brottsförebyggande arbete för
kommun, polis och andra intresseorganisationer.
Rådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.

Rådets sammansättning

Tre ledamöter valda av kommunstyrelsen, ledamöterna väljs för en tid
motsvarande mandatperioden. Kommunstyrelsen utser en av de ledamöterna
till ordförande.
BRÅ består av en styrgrupp och en arbetsgrupp. Styrgruppen består av de
politiskt valda representanterna, kommunchefen, kommunens sektorchefer
samt folkhälsostrateg.
Arbetsgruppen består av representanter från individ- och familjeomsorgen,
skolan, polisen, räddningstjänsten, svenska kyrkan, kultur och fritid samt
kommunens säkerhetssamordnare och folkhälsostrateg, även ordförande i
BRÅ sitter med i arbetsgruppen. Representanterna i arbetsgruppen ska ha
mandat att företräda respektive organisation.
Ordförande har möjlighet att bjuda in deltagare till rådets sammanträden vid
ett eller flera tillfällen.

Arbetsordning

Ordförande är sammankallande för BRÅ.
Styrgruppen och arbetsgruppen arbetar utifrån fastställd handlingsplan för
BRÅ samt aktuell samverkansöverenskommelse och medborgarlöfte mellan
kommunen och polisen. Handlingsplanen för BRÅ fastställs av
kommunstyrelsen.
Arbetsgruppen genomför de åtgärder och aktiviteter som har fastslagits i
BRÅs handlingsplan. Arbetsgruppen ansvarar för att följa upp arbetet och
att handlingsplanen och dess föreslagna åtgärder följs. Arbetsgruppen
ansvarar för att rapportera till styrgruppen. Folkhälsostrategen och
ordförande utgör länken mellan BRÅ arbetsgrupp och styrgrupp, de
ansvarar för att rapportera mellan styrgruppen och arbetsgruppen.
Informationen från arbetsgruppen till styrgruppen ska vara detaljerad.
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Styrgruppen överser arbetet på en strategisk nivå och ansvarar för att driva
på arbetsgruppens arbete. De förtroendevalda i styrgruppen ansvarar för att
rapportera väsentlig information vidare till kommunstyrelsen. Grunden för
rapporten utgörs av minnesanteckningarna från mötet, vilka skrivs av
folkhälsostrateg samt en skriftlig sammanfattning av mötet, vilken görs av
de förtroendevalda.
Kommunstyrelsen har möjlighet att skicka aktuella och relevanta ärenden
vidare för arbete och genomgång i det brottsförebyggande rådet. Blir detta
aktuellt ska ärendet diskuteras i såväl BRÅs styr- och arbetsgrupp innan
återrapportering till kommunstyrelsen sker. De förtroendevalda i det
brottsförebyggande rådet ansvarar tillsammans med ansvarig tjänsteperson
för det brottsförebyggande rådet att denna återrapportering sker.

Rådets sammanträden

Styrgruppen sammanträder fyra gånger per år, två gånger på hösten och två
gånger på våren. Arbetsgruppen sammanträder fyra-sex gånger per år
beroende på hur arbetet med åtgärderna i handlingsplanen och
medborgarlöftet med polisen fortlöper.
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Direktionsmötet i korthet
2019-06-13

1. Justerare: Jan-Olof Johansson, Lysekil
BESLUTSÄRENDEN
2. Verksamhetsplan och budget 2020
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att skicka ut förslag till verksamhetsplan och budget för 2020 på remiss till
medlemskommunerna.
3. Redovisning av tillväxtmedel 2018
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att godkänna redovisningen av tillväxtmedel 2018.
4. Budget tillväxtmedel 2020
Information av Martin Carling, förbundsordförande och Anna Lärk Ståhlberg,
teamchef Samhällsutveckling.
Direktionen beslutar
att skicka ut förslag till budget för tillväxtmedel 2020 på remiss till
medlemskommunerna.
5. Kulturstrategi Västra Götalandsregionen
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Direktionen beslutar
att godkänna remissvaret till Kulturstrategi för Västra Götaland och regional
kulturplan 2020–2023.
6. Kommunikationsstrategi Fyrbodals kommunalförbund
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Fråga kom från Sotenäs kommun om möjligheterna att delta på direktionsmötena via
länk, vilket besvarades med att målet är att ge den möjligheten redan vid nästa
direktionsmöte i september 2019.
Direktionen beslutade
att godkänna kommunikationsstrategin för Fyrbodals kommunalförbund
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7. Styrgrupp Strategisk kompetensförsörjning
Information av Martin Carling, förbundsordförande, och Jeanette Lämmel,
förbundsdirektör.
Valberedningens förslag till ledamöter i styrgruppen: Liselotte Fröjd, Paul Åkerlund
och Tobias Bernhardsson.
Direktionen beslutade
att godkänna valberedningens förslag till politisk styrgrupp för Strategisk
kompetensförsörjning Fyrbodal.
8. Aktuella projektansökningar
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Projektansökan rörande förstudie Attraktiva kommuner och den offentliga miljön
(Fyrbodals kommunalförbund).
Direktionen beslutar
att godkänna projektansökan.
9. Val av politiker Samrådsorganet (SRO)
Information av Martin Carling, förbundsordförande.
Lena Hult, Trollhättan, föreslås som representant i det politiska samrådsorganet SRO
och Nils-Olof Bengtsson, Sotenäs, föreslås som representant till den politiska
beredningsgruppen medicintekniska produkter.
Direktionen beslutar
att godkänna förslagen till representanter.
INFORMATIONS- OCH ANMÄLNINGSÄRENDEN
10. Information från Orust kommun och Ett enat Bohuslän.
Representanter från Orust kommun presenterade den bro-utredning som genomförts
och vilka effekter en bro mellan Orust och fastlandet kan ge.
Information av Pontus Gunnäs, regionutvecklare, Västra Götalandsregionen rörande
regionala prioriteringar i den nationella planen för infrastruktur.
Representanter från Ett enat Bohuslän presenterade sitt arbete kring en utbyggnad
och förbättring av Bohusbanan.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
11. Tema Näringsliv, mål 1 i verksamhetsplanen
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Information av Anna Lärk Ståhlberg, teamchef Samhällsutveckling, Christel
Thuresson, projektledare Näringsliv, Ann Palmnäs, Position Väst, samt Anders Borg,
Position Väst.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
12. Rapport från Beredningen Hållbar utveckling (BHU), Västkom och
Samrådsorganet (SRO)
Information av Martin Carling, förbundsordförande, och Jeanette Lämmel,
förbundsdirektör.
Direktionen beslutar
att anteckna informationen till protokollet
13. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.
14. Nästa möte
Nästa direktionsmöte äger rum den 19 september på Riverside i Uddevalla.
Kommande direktionsmöten under 2019:
31 oktober, Mellerud
12 december, Uddevalla

/Anteckningar Morgan Ahlberg
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Sof VästLägesrapport 2019-07-18till Styrelsen och Beredningsgruppen
Totalt antal deltagare januari - 18 juli 2019 var 366, därav 2 anonyma.304 deltagare är unika.
Färgelanda Lysekil
Kvinnor
12
29
Män
15
22
Antal
27
51

Munkedal Orust
22
23
20
28
42
51

Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
4
11
12
78
191
3
20
4
61
173
7
31
16
139
364

Målet är 500 nya under 2019. Av 366 deltagare under januari – 18 juli var230 nya för i år, därav två
anonyma.Bland de nya deltagarna är 191 unika.
Det visar sig att ca 17 % av deltagarna, deltar i mera än en insats.
Färgelanda
Kvinnor
6
Män
9
Antal
15

Lysekil Munkedal
17
13
12
12
29
25

Orust Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
16
1
0
9
63
125
15
1
11
3
40
103
31
2
11
12
103
228

Rehabvägledare
Totalt antal deltagare hos rehabvägledare under jan– 18juli var163, 93 kvinnor, 69 män samt en anonym.
Färgelanda Lysekil
Kvinnor
4
19
Män
5
15
Antal
9
34

Munkedal Orust
14
11
8
8
22
19

Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
4
9
8
25
94
3
8
2
20
69
7
17
10
45
163

Målet för rehabvägledarna är 200 nya deltagare 2019.
Bland de 163 deltagarna är 63 nya för i år, 40 kvinnor och 23 män.
Hänsyn bör tas till att det har saknats en heltid rehabvägledare.Rekryteringen gick trögt och i maj beslutades
att avvakta med rekrytering tills i höst när även anställda på AF har möjlighet att visa intresse för uppdraget.
Hälsa- och vägledning (HOV:en)
Tre grupperi HOV:en under januari – 18 juli,med totalt 31 deltagare, 22 kvinnor och 9 män.
Färgelanda Lysekil
Kvinnor
2
4
Män
1
3
Antal
3
7

Munkedal Orust
2
1
1
0
3
1

Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
0
0
0
13
22
0
0
0
4
9
0
0
0
17
31

Målet är 6 grupper och minst 50 nya deltagare 2019. 3 grupper är planerade till hösten.

Samordningsförbundet Västwww.samverkanvg.se/sofvast
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
FörbundschefGudrun Emilsdottirgudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602,
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Min väg till hälsa och arbete (MIHA)
Tre grupperi MIHA under jan – 18 juli, en på Orust och två i Uddevallamed 27 deltagare, 15 kvinnor och
12 män.
Kvinnor
Män
Antal

Färgelanda Lysekil
1
1
0
0
1
1

Munkedal Orust
0
4
0
7
0
11

Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
0
0
0
9
15
0
0
0
5
12
0
0
0
14
27

Målet var 6 grupper och minst 60 nya deltagare. Insatsen har upphört enl. beslut i styrelsen den 17 maj.
Utredningen
Femutredningsgrupper under januari – 18 juli, med 74 deltagare, 41 kvinnor och 33 män samt en anonym.
Färgelanda Lysekil
Kvinnor
2
5
Män
3
4
Antal
5
9

Munkedal Orust
4
2
5
1
9
3

Sotenäs Strömstad Tanum Uddevalla Totalt
0
0
4
24
41
0
1
0
19
33
0
1
4
43
74

Målet är 150 nya deltagare.
Målet var att det skulle genomföras en grupp per termin i Norra Bohuslän. Så har det inte blivit pga. att det
har saknats lokal. Diskussioner förs nu med AME i Tanum att genomföra en grupp där i höst.
I maj genomfördes en grupp med extra hjälp av en timanställd arbetsterapeut och där med dubbelt antal
deltagare. Möjlighet finns att arbetsterapeuten kommer in och arbetar extra med en grupp till hösten.
Steg1 (Uddevalla)
Där deltog12unga vuxna, 4 kvinnor och 8 män. Det var en grupp som började hösten 2018 och avslutades i
mars 2019. Därmed upphörde insatsen i dåvarande form eftersom Uddevalla kommun hade meddelat att de
upphörde med medfinansieringen.
En Steg1 inom ramen för ESF projektet ”En skola för alla”, har istället startats, se nedan.
ESF – ”En skola för alla”: Steg1
Målet är minst 40 nya deltagare.
Steg1(LUST)riktad till Lysekil, Uddevalla, Sotenäs och Tanum startade i mars.
I gruppen har varit inskrivna10deltagare 8 från Uddevalla, 3 kvinnor och 5 män och två män från Tanum.
I upplägget ingår att ha löpande intag vilket innebär att det fortfarande finns möjlighet för kommunerna att
remittera in deltagare till insatsen.
Steg1 (Strömstad)
Där har under januari – 18 juli 2019 deltagit 13 unga vuxna, 2 kvinnor och 11 män.
Steg1 (Orust)
Där har under januari – 18 juli 2019 deltagit 17 unga vuxna, 5 kvinnor och 12 män.

Samordningsförbundet Västwww.samverkanvg.se/sofvast
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
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Steg1 (Munkedal och Färgelanda)
Där har under januari – 18 juli 2019 deltagit 13 unga vuxna, 2 kvinnor och 11 män. Därav 9 från Munkedal 2
kvinnor och 7 män och 9 från Färgelanda 3 kvinnor och 6 män.
Arbetsintegrerande sociala företag (ASF)
Arbetet fortskrider med informationsmöten och stöd till blivande ASF samt att vara sammankallande i
nätverket med handläggare från kommunerna som arbetar med ASF.
Under våren har ASF-utvecklaren fått prioritera sitt arbete i MIHA.
Beslut från styrelsemöte nr 3 den 17 maj att:
MIHA avslutas from 2019-07-31.
Vilket har genomförts se ovan.
Utökning av antal rehabvägledare med ytterligare en tjänst, så det blir totalt 6 heltider.
Rekryteringen avvaktar vi med tills i höst när även anställda på AF har möjlighet att visa intresse för
uppdraget. Denna tjänst finns inte med i budget utan kommer att finansieras med medel från det
prognoserad överskottet för rehabvägledare.
Rehabvägledarna ska få ansvara för ny gruppverksamhet för deltagare som behöver fortsatt stöd efter
avslutadutredning eller HOV:en, samt att kunna genomföra gruppverksamheter lokalt i kommunerna.Detta
kommer att genomföras när vi har rekryterat ytterligare rehabvägledare.
Planera för att fortsätta även med insatsen ASF-utvecklare på 50 % under 2020, det under förutsättning att
kommunerna har nya ASF (arbetsintegrerande sociala företag) på gång.
Det kommer att visa sig vid höstens behovsinventering.
Se över möjligheter till någon ny insats för ungdomar, eventuellt med stöd av ESF-bidrag.
Diskussioner har först om gemensamt ESF-projekt med VG-regionen avdelning Folkhögskoloroch/eller
Fyrbodals kommunalförbund. Det handlar om vidareutveckling av Steg1 och kräver som nu medfinansiering
från kommunerna med 50 %. Ansökan ska vara inne den 9 september. Arbetet fortsätter i augusti efter
semestrarna.
Undersöka möjligheten till att transportera deltagare till Uddevalla för deltagande i insatser.
Detta får diskuteras vidare med varje kommun.
Socialtjänsten i Uddevalla kommun har pga. omorganisation sagt upp avtalet om ekonomiservice för Sof
Väst. Elving Andersson kommunfullmäktiges ordförande i Uddevalla kommun och f.d. ordförande i
Samordningsförbundet har lovat att förklara för Ekonomiavdelningen på kommunledningskontoret i
Uddevalla att de får ta över uppdragetmed ekonomiservice för Sof Väst och skriva avtal med förbundet.
VG-regionen har även de sagt upp avtalen med Samordningsförbunden om löneservice, det gäller att arbeta
fram underlagen för utbetalning av arvodena.
Flera Samordningsförbund inom VG-regionen har avtal med VG-regionen om löneservice och vi arbetar för
att få fram en gemensam lösning om inte Ekonomiavdelningen i Uddevalla kommun även kan ta det
uppdraget för Sof Väst.
Samordningsförbundet Västwww.samverkanvg.se/sofvast
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
FörbundschefGudrun Emilsdottirgudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602,
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Samordningsförbundet Väst

Finansiell samordning mellan Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Västra Götalandsregionen och
Kommunerna; Färgelanda, Lysekil, Munkedal, Orust, Sotenäs, Strömstad, Tanum och Uddevalla

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Förklaringar till Ekonomiska uppföljningen med hänvisningar till kostnadsställena.
1001
Det har gått lite mera under januari – juni pga. 3 styrelsemöte, samt att flera ifrån styrelsen
deltog på Nationella konferensen i Stockholm. Under hösten är enbart 2 styrelsemöte inplanerade.
1012

Administratören har varit deltidssjukskriven under våren och sommaren.

2000
Större delen av kostnaderna har varit under januari – juni pga. 7tjugo-utbildningen som
genomfördes då, samt Förbundets Dag.
3000
Rekrytering av 1,0 Rehabvägledare har inte kunnat genomföras, därmed prognostiserad
överskott på den budgeterade tjänsten i 9 månader.
Beslut 17 maj om ytterligare en rehabvägledare, de lönekostnaderna finns med prognoseni 3 månader.
3001
Avvikelsen beror först och främst på att vi utgick ifrån att den timanställde arbetsterapeuten
skulle arbeta med i flera grupper samt att det inte har blivit någon grupp i Norra Bohuslän.
3002
heltid.

Avvikelsen i budget beror på olycksfall hos ena kursledaren, men hon är tillbaka i tjänst på

3003

Här låg tidigare i budget det som skulle finnas på 3012, nu är det justerat och flyttat dit.

3004
Styrelsen beslutade vid styrelsemötet den 17 maj att insatsen skulle upphöra.
Språkstödjaren slutade sitt uppdrag hos Sof Väst den 30 juni. Ena kursledaren har blivit uppsagd från sin
ordinarie tjänst på AF och sluttar sitt uppdrag hos Sof Väst den 31 juli. Den andra kursledaren på 40 %
arbetar även 50 % som ASF-utvecklare vilket hon fortsätter med. På40 % kommer hon att ansvara för Sof
Väst behovsinventering inför 2020.
3005
ESF-projektet ”En skola för alla”,där har projektet bara fått utbetalt från ESF tom oktober
2018. Allt annat är uppbokningar utifrån vad vi anser att vi ska få utbetalt (fordran)? ESF godkänner inte
alltid allt underlag och betalar inte ut fast månadslön per person som arbetar i projektet utan timarvode och
då enbart för arbetade timmar, inte under semester, helgfria arbetsdagar eller annan ledighet.
3012
Detta är förutom hyran på Nonnens väg avskrivningarna på ombyggnaden på Silentzvägen.
Kostnaden för ombyggnationen betalade 2018, men enligt revisorn fick vi periodisera det på 3 år.

Sommarhälsning

Guðrún Emilsdóttir

Samordningsförbundet Västwww.samverkanvg.se/sofvast
Silentzvägen 6, 451 50 Uddevalla info@sofvast.se
FörbundschefGudrun Emilsdottirgudrun.emilsdottir@sofvast.se
Tel. 0522 – 69 5133 eller 0739 – 44 4602,
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Meddelanden
Utskriftsdatum: 2019-08-22

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunstyrelsen

Riktning:

Alla

Datum:

2019-06-05 - 2019-08-21

Notering:

Meddelande KS 20190828

Id

I/U/K Beskrivning

Datum

Avsändare/Mottagare

Ärendenummer

Ärendemening

2019.865

Barbro Isaksson

U

Ungdomsråd 20190522 Protokoll

2019-06-07
2019.866

I

Ungdomsrådet 20190605 Protokoll

I

I

I

2019-07-19
2019.1243

I

2019-07-16
2019.1291

I

2019-08-12
2019.1332
2019-06-14

Lillan Fahlstedt

Lillan Fahlstedt

BRÅ 20190610 Styrgrupp Minnesanteckningar Lillan Fahlstedt
Kommunledningskontoret

2019-06-13
2019.1242

Avdelning

Kommunledningskontoret

2019-06-12
2019.1007

Ansvarig

Kommunledningskontoret

2019-06-07
2019.950

Dnr KS 2019/12

I

Folkhälsorådet 20190607 Protokoll

Lillan Fahlstedt

Folkhälsorådet

Kommunledningskontoret

Lägesrapport till styrelsen och
beredningsgruppen 20190718

Barbro Isaksson

Samordningsförbundet Väst

Kanslienheten

Kommuninvest 20190124
Medlemsmöte,Trollhättan

Barbro Isaksson

Kenneth Carlsson (L)

Kanslienheten

Dalslands Turist AB Protokoll Bolagsstämma
20190423

Susanne Korduner

Dalslands Tuist AB

Kommunledningskontoret

Fyrbodals Kommunalförbund Direktionsmötet Tobias Bernhardsson
20190613 Sammanfattat
Kommunledningskontoret
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Delegeringsbeslut
Utskriftsdatum: 2019-08-21

Utskriven av:

Diarieenhet:

Kommunstyrelsen

Beslutsfattare:

Alla

Kategori:

Alla

Beslutsinstans:

Kommunstyrelsen

Barbro Isaksson

Dnr KS 2019/11

Sammanträdesdatum: 2019-08-28
Sekretess:

Visas ej

Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019.635

Personaladministrativa tjänster för Valbohem AB

2019-04-16
KS 2019/142

Per Wahlén §
Per Wahlén

Personaladministrativa tjänster för Valbohem AB
Per Wahlén

2019.874

Kommunchefen delegerar till handläggare Kultur och Susanne Korduner §
Fritid att godkänna att förening är bidragsberättigas
(utifrån Bidragsregler för Färgelanda kommun) samt
att besluta om föreningsbidrag. Beslutet gäller från
och med 2019-06-01

2019-05-29
KS 2019/2

Susanne Korduner
Beslut om delegering av beslutanderätt
(kompletterande beslut under året)
Barbro Isaksson

2019.879

Avtal Avverkningsrätt Dagsholm 1:1 med
Skogssällksapet

Maria Wagerland §

2019-06-10

Skogssällskapets Förvaltning AB

Maria Wagerland

KS 2019/144

Avtal skogssällskapet avverkningsrätt
Maria Wagerland

2019.942

Sammanställning av utbetalt anläggningsbidrag
2019

2019-06-25
KS 2019/4

Lehnida Huric §
Lehnida Huric

Ansökan Anläggningsbidrag 2019
Lehnida Huric

2019.1011

Sammanställning utbetalt Arrangemangsstöd 2019

2019-05-17
KS 2019/16

Lehnida Huric §
Lehnida Huric

Arrangemangsstöd 2019
Lehnida Huric

2019.1050

Sammanställning utbetalda lokala aktivitetsstöd ht
2018

2019-04-12
KS 2019/9

Lehnida Huric §
Lehnida Huric

Ansökan Lokalt aktivitetsstöd 2019 (inkomna
handlingar 2019)
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Lehnida Huric

2019.1071

Tillförordnad kommunchef under ordinarie
befattningshavares semester 20190707--28 utses
Per Wahlén

2019-06-10
KS 2019/2

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Beslut om delegering av beslutanderätt
(kompletterande beslut under året)
Susanne Korduner

2019.1106

Remissvar avseende Förslag till föreskrifter om
Susanne Korduner §
hastighetsbegränsning på väg 172 Västra Götalands
län (TRV 2019/46482)

2019-06-18

Trafikverket

KS 2019/199

Remiss angående förslag till föreskrifter om
hastighetsbegränsning på väg 172 i Västra
Götalands län

Susanne Korduner

Beatrice Hjärn
2019.1110

Godkänd anställning av lärare ma/tk 100 %
Valboskolan 7-9 20190812-20200630

2019-06-20
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Wiveca Forsberg Doyle

2019.1120

Godkänd anställning av lokalvårdare sommarvikarier

2019-06-25
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulf Nilsson

2019.1121

Godkänd anställning av enhetschef
hemsjukvård/rehab 2019-11-01

2019-06-20
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Johan Lundh

2019.1125

Godkänd ansökan av inköp av konsulttjänst Geoteknisk bedömning Dyrtorp

2019-06-26
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Beatrice Hjärn

2019.1126

Godkänd ansökan av inköp av konsulttjänst Geoteknisk utredning Timmervägen

2019-06-26
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Beatrice Hjärn

2019.1127

Ej godkänd ansökan av inköp av konsulttjänst Fönstertvättare

Susanne Korduner §
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019-06-26
KS 2019/225

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulf Nilsson

2019.1128

Ej godkänd ansökan av inköp av konsulttjänst Karttjänst

2019-06-26
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulf Nilsson

2019.1136

Hyresavtal Gatersbyn 1:120 för Makoro

2019-06-28

Maria Wagerland §
Maria Wagerland

Maria Wagerland
2019.1138

Avtal fiberförbindelse för icke medlemmar nr F. 023
Gatersbyn och Herrgården i Stigen

2019-06-28
KS 2019/231

Jonas Berggren §
Jonas Berggren

Östra Valbodalens fiber ekonomisk förening - Avtal
fiberförbindelse för icke medlemmar
Jonas Berggren

2019.1139

Avtal fiberförbindelse för icke medlemmar nr F. 022 - Jonas Berggren §
Brandstationen

2019-06-28
KS 2019/231

Jonas Berggren
Östra Valbodalens fiber ekonomisk förening - Avtal
fiberförbindelse för icke medlemmar
Jonas Berggren

2019.1140

Avtal fiberförbindelse för icke medlemmar nr F. 021 - Jonas Berggren §
Håvestens förskola

2019-06-28
KS 2019/231

Jonas Berggren
Östra Valbodalens fiber ekonomisk förening - Avtal
fiberförbindelse för icke medlemmar
Jonas Berggren

2019.1142

Attestuppdrag KS och Stab samt finans 20190701

2019-07-02
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Susanne Korduner

2019.1143

Godkänd ansökan om anställning Reception och
växel

2019-06-28
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Per Wahlén

2019.1144
2019-07-01

Godkänd ansökan om anställning Lärare
mellanstadiet Valboskolan 4-6

Susanne Korduner §
Susanne Korduner
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

KS 2019/225

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Pär Allvin

2019.1145

Godkänd ansökan om anställning Elevassistent 75100%

2019-07-03
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Pär Allvin

2019.1153

Godkänd ansökan om anställning lärare Högsäters
skola

2019-07-03
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Anna Kindberg

2019.1165

Offert avseende modul enligt Evolution E-arkiv
(option)

Susanne Korduner §

2019-07-05

EssVision AB

Susanne Korduner

KS 2019/239

Modul Evolution E-arkiv (option)
Susanne Korduner

2019.1170

Godkänt Inköp av konsulttjänst HR avseende juridisk Susanne Korduner §
kompetens inom upphandlingsområdet i och med
överklagande av tilldelningsbeslut vid gemensam
upphandling till en mamimalt 22 000 kr per kommun

2019-07-08
KS 2019/225

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Per Wahlén

2019.1171

Godkännande av anställning av undersköterska
20190629, enheten Eken, Lillågården

2019-07-08
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulla Morsing

2019.1218

Avtal om nyttjanderätt del av Stigen 1:70 för
Maria Wagerland §
perioden 20190801--20201231 för upplag av timmer
samt vändplan

2019-07-09

Folke Stigens Stiftelse

KS 2019/244

Avtal om nyttjanderätt del av Stigen 1:70 för
perioden 20190801--20201231 för upplag av timmer
samt vändplan

Maria Wagerland

Maria Wagerland
2019.1219

Hyreskontrakt Södra Kyrkovägen 8, Högsäter, under Maria Wagerland §
perioden 20190603--0930 för kontor och förvaring
(Högsäters Prästgård 1:64)

2019-06-13

Fastighets AB Fla Stigen 7:16 Catard AB

KS 2019/245

Hyreskontrakt Södra Kyrkovägen 8, Högsäter

Maria Wagerland

Maria Wagerland
Sidan 4 av 9
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019.1226

Lokalt kollektivavtal LOK Krislägesavtal med
Kommunal från och med 20190710 och tillsvidare

Per Wahlén §

2019-07-10

Kommunal Avdelning Vänerväst

Per Wahlén

KS 2019/246

Lokalt kollektivavtal LOK - Krislägesavtal Kommunal
Per Wahlén

2019.1240

Yttrande över Kulturstrategi Västra Götaland och
regional kulturplan 2020-2023, dnr RS 2019-03195

Per Wahlén §

2019-07-18

Västra Götalandsregionen, Regionstyrelsen

Per Wahlén

KS 2019/211

Kulturstrategi Västra Götaland och regional
kulturplan 2020-2023
Thomas Lassehag

2019.1246

Godkännande av anställning avseende
Sjuksköterska 100 %, snarast och tillsvidare

2019-07-23
KS 2019/225

Per Wahlén §
Per Wahlén

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulla Morsing

2019.1247

Godkännande av anställning Sjuksköterska 100%
20190901 och tillsvidare

2019-07-24
KS 2019/225

Per Wahlén §
Per Wahlén

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulla Morsing

2019.1249

Godkännande av inköp av konsulttjänster avseende Per Wahlén §
Inmätning av fastigheter enligt upprättat avtal

2019-07-25
KS 2019/225

Per Wahlén
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Thomas Lassehag

2019.1256

Föreskrifter Eldningsförbud samt Rutin avseende
Hantering av eldningsförbud daterade 20 juni 2019
antas och gäller tillsvidare

2019-07-29
KS 2019/123

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Utfärda föreskrift om eldningsförbud
Elisabet Niklasson

2019.1261

Attestuppdrag Kommunstyrelsen samhällsutveckling tekniska enheten 20190101

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Susanne Korduner

2019.1262

Godkännande av anställning avseende
Omvårdnadspersonal Lillågården timanställning
20190806-20200331

2019-08-05
KS 2019/225

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Helen Thorsson
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019.1263

Avtal båtplats Sundsbron nr 8

Maria Wagerland §

2019-06-18

Sarah och Mats Samuelsson

Maria Wagerland

KS 2019/15

Avtal båtplats
Maria Wagerland

2019.1264

Avtal båtplats Sundsbron 19

Maria Wagerland §

2019-04-04

Bengt Gustavsson

Maria Wagerland

KS 2019/15

Avtal båtplats
Maria Wagerland

2019.1265

Avtal båtplats Sundsbron 16

Maria Wagerland §

2019-05-06

Svante Jansson

Maria Wagerland

KS 2019/15

Avtal båtplats
Maria Wagerland

2019.1271

Godkännande av anställning;
barnskötare/Nystartsjobb 100 % två tjänster
20190816--1231, förskolor norr och söder

2019-08-06
KS 2019/225

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Marie-Louise Forsberg

2019.1272

Avslag anställning av Bygglovsingenjör från
september/oktober och tillsvidare då budget inte
finns idagsläget för tjänsten

2019-08-05
KS 2019/225

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Beatrice Hjärn

2019.1276

Attestuppdrag Valboskolan 7-9 Drift från 20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1277

Attestuppdrag Valboskolan 1-6 Drift från 20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1278

Attestuppdrag Förskola Norr och Söder Drift från
20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1279

Attestuppdrag Högsäter resp Ödeborgs skola Drift
från 20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Sidan 6 av 9
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig
Anna Gunnervik

2019.1280

Attestuppdrag Särskolan Drift från 20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1281

Attestuppdrag Utbildning Centrala området Drift från Susanne Korduner §
20190805

2019-08-06
KS 2019/1

Susanne Korduner
Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1282

Attestuppdrag Förskola Tätort Drift från 20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1283

Attestuppdrag Vuxenutbildningen Drift från
20190805

2019-08-05
KS 2019/1

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Attestuppdrag enligt 5 § Attestreglementet
Anna Gunnervik

2019.1285

Godkännande av anställning Leg sjuksköterska
20190901- 20200131

2019-08-07
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Ulla Morsing

2019.1286

Godkännande av anställning Undersköterska 75 %
20190826-20190930 Håvestensgården Vikarie

2019-08-08
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Jan-Åke Berglund

2019.1287

Godkännande av anställning Undersköterska 75 %
20190826-20190930 Håvestensgården Vakant

2019-08-08
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Jan-Åke Berglund

2019.1288

Avslag avseende anställning Måltidsbiträde
20190819-20190919 Valboskolan

2019-08-08
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Malin Eriksson

2019.1289

Godkännande av anställning Kock tillsvidare
Solgården

Susanne Korduner §
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Id

Beskrivning

Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

2019-08-08
KS 2019/225

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Malin Eriksson

2019.1290

Godkännande inköp av konsulttjänst i form av
teknisk konsult för att revidera ramhandlingar, en
vecka 2019

2019-08-12
KS 2019/225

Susanne Korduner §

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Johan Karlsson

2019.1294

Bilaga 1 - Huvudavtal Färgelanda kommun Vård och Johan Lundh §
omsorg

2019-07-04
KS 2019/214

Johan Lundh
Nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg
Johan Lundh

2019.1295

Bilaga 2 - Färgelanda kommun huvudavtal IFO och
KIR

2019-07-04
KS 2019/214

Johan Lundh §
Johan Lundh

Nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg
Johan Lundh

2019.1296

Avslag anställning av Lärare SFI/SVA tillsvidare

2019-08-12
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Mona Jonsson

2019.1297

Godkännande av anställning Socialsekreterare barn Susanne Korduner §
och ungdom tillsvidare

2019-08-12
KS 2019/225

Susanne Korduner
Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Carina Holmqvist

2019.1299

Godkännande av anställning fritidspedagog

2019-08-14
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Fredrik Höggärde

2019.1300

Godkännande av anställning IT-tekniker

2019-08-14

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

KS 2019/225

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp

2019.1304

Godkännande av anställning av resurspersoner
Höjden och Håvestens förskola tidsbegränsad

Fredrik Höggärde

2019-08-14

Susanne Korduner §
Susanne Korduner
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Paragraf

Datum

Avsändare/Mottagare

Beslutsfattare

Ärendenummer

Ärendemening

Kategori
Ansvarig

KS 2019/225

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Christina Nilsson

2019.1308

Godkännande av anställning; Elevassistent 100 %
Bruksskolan, tidsbegränsad

2019-08-14
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Fredrik Höggärde

2019.1317

Godkännande av anställning lärare SFI/SVA
tillsvidare

2019-08-19
KS 2019/225

Susanne Korduner §
Susanne Korduner

Avsteg från åtgärder för en ekonomi i balans
avseende tjänstetillsättningar och konsultköp
Mona Jonsson
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Benämning
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs
Diversearbetare
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs
Fritidsped Obehörig
Fritidsped outb
Extraresurs
Extraresurs
Extraresurs

Bef fr o m
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-06-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01
2019-07-01

Bef t o m
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-05-31
2020-03-31
2020-03-31
2020-03-31
2019-06-30
2020-03-31
2020-06-15
2020-06-15
2020-03-31
2019-08-04
2020-03-31

Anst i kommunen
2017-06-19
1973-08-18
2010-01-01
2017-06-01
2018-05-01
2019-06-01
2010-06-28
2011-06-27
2012-06-25
2002-04-22
1978-03-01
2006-09-04
2015-04-30
2014-05-07
2015-06-10

Avtal
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
BEA Månadsavl.
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Månadsanställd (AB)
Månadsanställd (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)
Timavlönad (AB)

Anställningsform
AVA (2)
Efter 67 år (11)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)
Efter 67 år (11)
Obehörig lärare (17)
Obehörig lärare (17)
AVA (2)
AVA (2)
AVA (2)

Delegat
Ulf Nilsson
Pär Allvin
Thomas Lassehag
Jan-Åke Berglund
Ulf Nilsson
Inger Persson Johansson
Marie-Louise Forsberg
Christina Nilsson
Maria Fryckberg
Maria Fryckberg
Pär Allvin
Pär Allvin
Christina Nilsson
Christina Nilsson
Christina Nilsson
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Kommunstyrelsens arbetsutskott
________________________________________________________________________
Plats och tid: Furåsen, stora salen, onsdagen den 21 augusti 2019 kl 08.3016.30
Beslutande:

Tobias Bernhardsson (C) ordf
Kenneth Carlsson (L) tjg
ersättare för L Jansson (M)
Ulla Börjesson (S)

Närvarande ej tjänstgörande ersättare
Urban Henriksson (S)

Övriga närvarande
Se nästa sida
Övriga deltagare anges i respektive paragraf
Eventuella jäv och ersättares tjänstgöring vid jäv anges i respektive paragraf
Utses att justera:

Ulla Börjesson

Justeringsplats och tid:

Kommunkontoret, den 22 augusti 2019
kl 08.00

Underskrifter

Paragrafer §§ 151-176

Ordförande:

_________Tobias Bernhardsson_______________
Tobias Bernhardsson

Justerare:

__________Ulla Börjesson___________________
Ulla Börjesson

Sekreterare:

__________Barbro Isaksson__________________
Barbro Isaksson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Beslutsorgan: Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum: 2019-08-21
Anslaget sätts upp: 2019-08-23
Anslaget tas ned: 2019-09-16
Protokollet förvaras på kommunkontoret
Underskrift: _Barbro Isaksson_______________________
Barbro Isaksson
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Övriga närvarande
Jörgen Andersson (SD), § 176
Inger Bäcker (V), § 176
Håkan Gusteus (L), ordförande socialnämnden, § 176
Sandra Hallberg (C), ordförande utbildningsnämnden, § 176
Tommy Larsson (S), vice ordförande utbildningsnämnden, § 176
Jan Öhman (M), ordförande bygg- och trafiknämnden, § 176
Lilian Borg-Hansen (S), vice ordförande bygg- och trafiknämnden, § 176
Johan Andreasson, ekonom, § 176
Katrin Axberg, ekonom, § 176
Tony Bengtsson, kommunpolis, § 157
Lars Bäcker, ekonom, § 176
Lillan Fahlstedt, folkhälsostrateg, §§ 157-158
Anna Gunnervik, utbildningschef, § 176
Johan Lundh, socialchef, §§ 172-176
Elisabeth Niklasson, säkerhetsstrateg, § 157
Ulf Nilsson, teknisk chef, §§ 159-163
Kristina Olsson, ekonomichef, §§ 151-156, 176
Madeleine Olsson, upphandlare, §§ 159-163
Maria Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, §§ 155-176
Per Wahlén, HR-/administrativ chef, §§ 172-176
Susanne Korduner, kommunchef
Barbro Isaksson, nämndsekreterare
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Utdragsbestyrkande
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KSAU § 151
Dnr KS 2019/242
Avgift för hemtjänst och hemsjukvård i annan kommun 2019
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar om ersättning för hemtjänst och hemsjukvård i
annan kommun 2019 enligt VästKoms rekommendationer enligt följande:
Ersättning för hemtjänst i annan kommun 2019 med 412 kr/timma.
Ersättning för hemsjukvård i annan kommun 2019 med 669 kr/timma.
Ärendebeskrivning
VästKom rekommenderar årligen de 49 kommunerna i Västra Götaland att
följa vissa ersättningsnivåer när det gäller hemtjänst eller hemsjukvård som
utförs av annan kommun än hemkommunen.
Från 1 maj 2011 har riksdagen beslutat om möjligheter för vistelsekommun att
bland annat erhålla ersättning från bostadskommun för utförd hemtjänst vid
tillfällig vistelse i kommunen. Något fast ersättningsbelopp anges inte, utan i
propositionen anges att bosättningskommunen ska ersätta vistelsekommunen
enligt den ersättningsnivå som bosättningskommunen tillämpar. Enligt
önskemål från flera kommuner rekommenderar VästKoms styrelse årligen
kommunerna i länet ett fast belopp på samma sätt som VästKom årligen anger
kostnaden för utförd hemsjukvård.
Rekommendationen för 2019 utgår från omsorgsprisindex (OPI)3 för
hemtjänst.
Beslutsunderlag
Socialnämndens beslut 26 juni 2019, § 50.
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 18 juni 2019.
Styrelsens för Västkoms beslut 2 april 2019 § 08.
Västkoms tjänsteskrivelse i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 152
Dnr KS 2019/227
Verksamhetsplan och budget 2020, Fyrbodals Kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund och samtidigt uttala att kommunalförbundet bör
sträva efter att inte indexhöja budgeten varje år, i synnerhet från 2021. Detta
med tanke på kommunens ekonomiska förutsättningar under kommande
verksamhetsår.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen att godkänna verksamhetsplan och budget 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund och samtidigt uttala att kommunalförbundet bör
sträva efter att inte indexhöja budgeten varje år, i synnerhet från 2021. Detta
med tanke på kommunens ekonomiska förutsättningar under kommande
verksamhetsår.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Förbundets basverksamhet finansieras av medlemskommunerna. Direktionen
har den 8 juni 2017 tagit beslut om höjning av medlemsavgiften med
5 kr/invånare för 2018, från 28 kr till 33 kr. Från 2019 sker en indexhöjning
med 3 %, med årlig prövning av indexhöjningen i förhållande till förbundets
finansiella ställning. Det innebär en höjning av medlemsavgiften för 2020 med
1 kr/invånare, från 34 kr till 35 kr. För Färgelanda kommun innebär det en
höjning med cirka 6 600 kr från 224 400 kr till 231 000 kr. Indexhöjningen
följer i stort kommunens planeringsförutsättningar för verksamheten.
Verksamhetsplanen beskriver på ett tydligt sätt kommunalförbundets
övergripande mål, strategier och mätetal som ska följas upp och återrapporteras
till kommunerna.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 152
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2019.
Fyrbodals Kommunalförbunds remiss och förslag till verksamhetsplan och
budget 2020 daterad 14 juni 2019.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 153
Dnr KS 2019/226
Budget tillväxtmedel 2020, Fyrbodals Kommunalförbund
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Budget tillväxtmedel 2020 för
Fyrbodals Kommunalförbund.
Ärendebeskrivning
Tillväxtmedlen som tilldelats kommunalförbunden är särskilt riktade för
tillväxt i delregionen genom satsningar på näringsliv, kompetensförsörjning,
miljö och kultur.
För 2020 visar budgetförslaget en omslutning på 20 500 000 kr vilket innebär
att kommunerna finansierar satsningar med 10 000 000 kr i nya tillväxtmedel,
vilket motsvarar 37 kr/invånare. Dessa belopp är oförändrade jämfört med
2019. För Färgelanda Kommuns del innebär detta cirka 244 000 kr för 2020.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 6 augusti 2019.
Fyrbodals Kommunalförbunds remiss och förslag till budget tillväxtmedel
2020.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 154
Dnr KS 2019/175
Riktlinjer Redovisning och uppföljning, revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna Riktlinjer för Redovisning och
uppföljning i Färgelanda kommun daterade 19 juni 2019. Beslutet ersätter
tidigare beslut taget 2 september 2015 (dnr 2015/273-567).
I och med detta är givet uppdrag av KLU 23 oktober 2017, § 206, avslutat.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ledningsutskott (KLU) ger 23 oktober 2017, § 206,
kommunchefen i uppdrag att göra en översyn av processen för den ekonomiska
rapporteringen till kommunstyrelsen.
I samband med översynen sker också en revidering av tidigare beslutat
Reglemente för Redovisning och uppföljning. Förutom revidering av själva
innehållet i dokumentet har detta också ändrats till en riktlinje istället för
tidigare reglemente. Detta utifrån beslutad styr- och ledningsmodell i
Färgelanda kommun (antagen av KF 22 juni 2016 § 86) som redovisar vilken
form kommunens styrdokument ska ha. Riktlinjen innehåller bland annat
definitioner, de olika rapporternas innehåll och när de ska presenteras för
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 15 maj 2019 (§ 97) att återremittera
ärendet för att arbeta in nämndernas åtaganden i riktlinjerna. Detta är nu infört i
förslaget som redovisas.
Beslutsunderlag
Ekonomienhetens tjänsteskrivelse daterad 4 maj 2019.
Förslag Riktlinjer redovisning och uppföljning daterade 19 juni 2019.
Ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 155
Försäljning av Gatersbyn 1:120

Dnr KS 2019/39

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att som inriktning arbeta vidare med anbudsgivaren
som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i uppdrag att arbeta
fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga ställningstagande
avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Notering till protokollet
Ulla Börjesson (S) anmäler att hon inte deltar i dagens beslut utan återkommer
i kommunstyrelsen.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar föreslå
kommunstyrelsen besluta att som inriktning arbeta vidare med anbudsgivaren
som inkommit med högsta budet och ge kommunchefen i uppdrag att arbeta
fram nödvändiga underlag för kommunstyrelsens slutliga ställningstagande
avseende försäljning av Gatersbyn 1:120.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019 § 136, att inte anta inkommet anbud
avseende industrifastigheten Gatersbyn 1:120. Förvaltningen ges i uppdrag att
påbörja nytt anbudsförfarande.
Nytt anbudsförfarande har genomförts och två anbud har inkommit.
Beslutsunderlag
Avdelningschef Samhällsutveckling och ekonomichefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 156
Dnr KS 2019/189
Ägarens åtgärder avseende Gatersbyn 120 Fastighets AB med
anledning av att bolaget förbrukat mer än hälften av sitt aktiekapital
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Ägaren, Kommunfullmäktige beslutar att återställa aktiekapitalet i bolaget
genom ett villkorat aktieägartillskott i enlighet med aktiebolagslagens regler, så
att aktiekapitalet efter kapitaltillskottet uppgår till 100 % av bolagets
registrerade aktiekapital det vill säga 50 000 kronor. Villkoret för
ägartillskottet är att bolagsstyrelsen godkänner en överenskommelse om att
pengarna betalas tillbaka till ägaren om och när företagets bokslut visar att
företagets egna fria kapital medger det. (vinsten är tillräckligt stor)
Kostnaden för det villkorade ägartillskottet som beräknas bli nästan
50 000 kronor betalas över 2019 års resultat.
Kommunstyrelsen beslutar för sin del att, under förutsättning att kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet, delegera till kommunstyrelsens ordförande
Tobias Bernhardsson att godkänna och underteckna erforderliga handlingar
med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut.
Ärendebeskrivning
Bolaget som ägs till 100 % av Färgelanda kommun har införskaffats som en
förberedelse för försäljning av fastigheten Gatersbyn 1:120 med Livsmedelscenter i
Väst (Björnhuset). Enligt bolagsordningen är bolagets ändamål ”att äga och förvalta
fastigheter för Färgelanda kommun”.
Ingen överföring av kommunala fastigheter har gjorts och bolaget har därför ingen
sådan verksamhet som förutsätts i bolagsordningen. De kostnader som har uppstått
och som gör att aktiekapitalet i stort sett är förbrukat är hänförliga till lagstadgade
administrativa uppgifter under de cirka fem år som bolaget funnits i kommunens ägo.
Vid den bolagsstämma (första kontrollstämman) som har ägt rum 10 januari
2019 har stämman beslutat att driva bolaget vidare för att vid den andra
kontrollstämman avgöra om bolaget ska likvideras eller förses med ett
ägartillskott om företaget inte på egen hand har kunnat återställa aktiekapitalet.
Ett villkorat aktieägartillskott innebär vanligen att tillskottet ska återbetalas om
och när bolagets fria egna kapital medger det. Återbetalningen ska godkännas
av bolagsstämman.
Forts
Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 156
Även om aktiekapitalet återställs har kommunstyrelsen att vidta åtgärder enligt
kommunallagens bestämmelser, det vill säga föreslå åtgärder som gör att
bolaget kan följa ändamålet i sin bolagsordning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 10 maj 2019.
Förslag till Överenskommelse om villkorat aktieägartillskott från ägaren
Färgelanda kommun till Gatersbyn 120 Fastighets AB.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 157
Ny kommunpolis
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Färgelandas nya kommunpolis Tony Bengtsson presenterar sig och redogör för
sin syn på uppdraget som kommunpolis.
Ordföranden hälsar honom välkommen till kommunen och ser fram emot
kommande samarbete.
_______

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 158
Dnr KS 2019/200
Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Färgelanda kommun
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna riktlinjerna för det brottsförebyggande
rådet i Färgelanda kommun daterade 23 april 2019.
Ärendebeskrivning
Syftet med riktlinjerna är att klargöra ansvarsnivåerna och ramarna för det
brottsförebyggande rådet och det brottsförebyggande arbetet. Riktlinjerna ska
användas som stöd vid arbetet och förtydliga berördas ansvar.
Riktlinjerna beskriver ansvarsfördelningen mellan kommunstyrelsen,
förtroendevalda respektive tjänstemän i brottsförebyggande rådet. Vidare
beskriver riktlinjerna vad som skiljer styr- respektive arbetsgruppens ansvar
samt hur kommunikation mellan grupperna ska ske.
Beslutsunderlag
Kommunchefens stabs tjänsteskrivelse daterad 9 april 2019.
Förslag till Riktlinjer för Brottsförebyggande rådet (BRÅ) i Färgelanda
kommun daterade 23 april 2019.
Folkhälsostrategen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 159
Dalslands kanals framtida bestånd - Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen ordförande informerar. Gemensam VD för Dalslands Kanal
AB och Dalslands Turist AB är rekryterad. Ny avsiktsförklaring mellan
berörda regioner och kommuner är under framtagande där bland annat
reglering av kostnader för investeringar m m ingår.
_______

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 160
Dnr KS 2019/215
Ändring av stadgar för stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att Färgelanda kommun för sin del inget har att
erinra mot stiftelsens styrelses förslag till ändringar av stadgarna för stiftelsen
för Dalslands kanals framtida bestånd.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för ”Stiftelsen för Dalslands kanals framtida bestånd” har efter ett
ägarsamråd föreslagit att stiftarna antar ett antal ändringar av stadgarna.
Förslaget till ändringarna är en följd av
- förändrad organisation inom region Värmland
- att Dalslandskommunernas kommunalförbund som valt vissa av
ledamöterna/ersättarna i styrelsen inte längre är verksam,
- behovet att förtydligande av begreppet ”regionen”.
Dessutom föreslås Dalslands Kanal AB:s rätt att utse ledamot/ersättare i
stiftelsens styrelse upphöra. Styrelsens storlek minskar därigenom från sex
ledamöter/ersättare till fem.
Ändringar:
§ 2 i stadgarna
Ändring med anledning av att kommunalförbundet Region Värmland som
svarat för stiftaren Värmlands läns landstings uppgifter har upphört den
1 januari 2019. Huvudmannaskapet övertas av region Värmland. I sak torde
ändringen inte påverka stiftelsens arbete.
§ 2, 7, och 8 i stadgarna
Redaktionell ändring – Den tidigare benämningen ”regionen” förtydligas till
Västra Götalandsregionen.
§ 4 i stadgarna
Uppgiften av välja ledamot/ersättare som ska representera kommunerna Åmål,
Mellerud, Dals-Ed, Bengtsfors och Färgelanda i styrelsen överlämnas till
Fyrbodals Kommunalförbund. Det valet har tidigare gjorts av
Dalslandskommunernas Kommunalförbund som numera har upphört.
Teoretiskt innebär förslaget att även andra kommuner än stiftarna kan påverka
sammansättningen av styrelsen. Kommunledningskontoret förutsätter i
beslutsförslaget att de kommuner som inte ingår i kretsen stiftare håller en låg
Forts
Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 160
profil när valen förrättas.
Dalslands Kanal AB fråntas möjligheten att välja representant i styrelsen.
Förslaget innebär att jävsproblematik och dubbla lojaliteter kan undvikas.
Stiftelsen är en av ägarna till Dalslands Kanal AB och genom ändringen
tydliggörs hur stiftelsens ombud vid bolagsstämman i bolaget ska utses.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 31 juli 2019.
Stiftelsens begäran om stadgeändring daterad 4 juni 2019.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 161
Dnr KS 2019/230
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, revidering
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till revidering av lokala
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.
Ärendebeskrivning
Enligt 8 kapitlet 1 § regeringsformen meddelas föreskrifter av riksdagen genom
lag och av regeringen genom förordning. Föreskrifter kan också, efter
bemyndigande av riksdagen eller regeringen, meddelas av andra myndigheter
än regeringen och av kommuner. Reglerna i 8 kapitlet regeringsformen
möjliggör att viss angiven föreskriftsrätt inte delegeras till kommunalförbund.
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
fastställdes av respektive kommuns fullmäktige under 2014. Förslaget är
reviderat utifrån lagändringar, laghänvisningar och vissa redaktionella
ändringar.
Direktionen för Dalslands miljö- och energiförbund beslutar vid sitt
sammanträde 14 juni 2019 § 18, att rekommendera berörda
kommunfullmäktige att fastställa förslag till revidering av Lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.
Beslutsunderlag
Dalslands miljö- och energiförbunds protokoll 14 juni 2019 § 18.
Dalslands miljö- och energinämnds protokoll 3 maj 2019 § 31.
Förslag Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön –
revidering.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 162
Dnr KS 2019/219
Drift av bassängen vid Dalslands sjukhus, utredning
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att delta i utredningsarbetet kring de legala
förutsättningarna för att ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid Dalslands
sjukhus. Ställningstagande till att ekonomiskt bidra till driften sker efter att
utredningen har presenterats.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
besluta att delta i utredningsarbetet kring de legala förutsättningarna för att
ekonomiskt bidra till drift av bassängen vid Dalslands sjukhus. Ställningstagande till att ekonomiskt bidra till driften sker efter att utredningen har
presenterats.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Utifrån fråga från Norra hälso- och sjukvårdsnämnden har kommunstyrelsen i
Bengtsfors till kommunstyrelserna i Dals-Ed respektive Färgelanda ställt
nedanstående frågor avseende driften av bassängen vid Dalslands sjukhus
avseende den del som inte rör rehabilitering efter sjukvårdande behandling:
Är kommunstyrelsen villig att
• delta i en utredning kring de legala förutsättningarna för att ekonomiskt
bidra till drift av bassängen vid Dalslands sjukhus?
• bidra ekonomiskt till driften av bassängen vid Dalslands sjukhus?
Beslutsunderlag
Skrivelse från Bengtsfors kommun daterad 12 juni 2019.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 162
Kommunstyrelsens ordförande informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 163
Kommunal snöröjning - Information

Dnr KS 2019/163

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade inte ärendet kring upphörande av kommunal
snöröjning i Färgelanda kommun vid sitt sammanträde 19 juni 2019 (§ 51).
Information kring nuvarande avtal för snöröjning och behov av ny upphandling
när det gäller sju av de 32 områdena.
Kommunstyrelsens ordförande kallar gruppledarna i kommunfullmäktige till
ett separat möte kring snöröjning och klippning av gräsytor för att klara ut
eventuella oklarheter.
Beslutsunderlag
Teknisk chef informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 164
Dnr KS 2019/218
Ansökan om bidrag 2019, Dalslands Konstförening
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Dalslands Konstförening då
ansökan inte är förenlig med nuvarande riktlinjer.
Ärendebeskrivning
Dalslands Konstförening ansöker om bidrag för 2019. Ett bidrag som fast
engångsbelopp är inte förenligt med riktlinjerna.
Föreningen ska ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak
permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun. Om synnerliga skäl
föreligger kan verksamheten bedrivas i annan kommun. Principiella undantag
beslutas av Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019.
Ansökan från Dalslands Konstförening inkommer 22 mars 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 165
Dnr KS 2019/159
Ansökan om upprustningsbidrag, Högsäters Tennisklubb
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att avslå ansökan från Högsäters Tennisklubb.
Utifrån kommunens ekonomiska situation 2019 finns inte möjlighet att bevilja
ansökan om upprustningsbidrag.
Ärendebeskrivning
Högsäters Tennisklubb ansöker om upprustningsbidrag för att förnya en del av
inventarier. Ett upprustningsbidrag som fast engångsbelopp är inte förenligt
med riktlinjerna, dock kan föreningen ansöka och beviljas aktivitetsbidrag och
bidrag om tillfällig förhyrning enligt gällande riktlinjer.
Om synnerliga skäl föreligger kan principiella undantag beslutas av
Kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Enheten Kultur och Fritids tjänsteskrivelse daterad 22 maj 2019.
Ansökan från Dalslands Konstförening daterad 29 april 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 166
Dnr KS 2019/253
Renovering av avloppsanläggning Torps skola, Torps Prästgård 1:13
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att tillskjuta medel på totalt 1,0 Mkr för att
genomföra projektet.
Finansiering sker genom att kostnaden belastar 2019 års resultat.
Yrkanden
Ulla Börjesson (S) och Kenneth Carlsson (L) yrkar att arbetsutskottet beslutar
föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att tillskjuta
medel på totalt 1,0 Mkr för att genomföra projektet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulla Börjessons (S) och Kenneth Carlssons
(L) yrkanden och finner att arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
enligt yrkandena.
Ärendebeskrivning
Enligt beslut i kommunstyrelsen 18 september 2016 ska kommunen i samband
med försäljning av Torps Skola utföra och bekosta renovering av befintlig
avloppsanläggning på fastigheten så att den uppfyller dagens krav på rening.
I upprättat köpeavtal säljer Färgelanda kommun Torps skola med villkoret att
kommunen ska ha genomfört renoveringen av avloppsanläggningen senast
31 december 2019.
Med utgångspunkt från en utredning gjord av Västvatten 2016 frågade
Färgelanda Kommun, i juni 2019 tre entreprenörer om offert för att utföra
aktuell renovering. Efter inkomna offerter visade det sig att projektet skulle
kosta betydligt dyrare än beräknat. Av den anledningen har ny upphandling
genomförts enligt LOU genom förenklat förfarande eftersom projektet skulle
komma överskrida gränsvärdet. Två anbud inkom.
Beräkning av projektkostnad efter att upphandlingen genomförts. Totalt
beräknad kostnad är cirka 1 000 000 kr för att genomföra projektet.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 166
Anledningen till den stora prisskillnaden mellan uppskattat pris 2016 och
inkomna anbud förklaras av att den befintliga anläggningen inte går att
renovera enligt de förslag vi fick 2016, då den inte hade uppfyllt kraven. I det
ursprungliga priset fanns heller ingen demonteringskostnad och inga
markarbeten var inräknade.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 7 augusti 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 167
Dnr KS 2019/138
Försäljning av mark, delar av Torsberg 1:63, till Ödeborgs IF
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att sälja delar av Torsberg 1:63 för ett markpris
på 0.04 kr per kvadratmeter till Ödeborgs IF. Området är ungefärligt markerat
på kartbilaga 2, cirka 25 000 kvm.
Köparen skall betala samtliga kostnader i samband med köpet såsom eventuella
kostnader för vatten och avlopp, förrättningskostnader, lagfartskostnader och
övriga kostnader som hör samman med köpet.
Kommunstyrelsen beslutar för egen del, under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner försäljning enligt ovan, att delegera till Maria
Wagerland, avdelningschef Samhällsutveckling, att godkänna erforderliga
köpehandlingar samt bemyndiga henne att underteckna dessa.
Ärendebeskrivning
Ödeborgs IF har inkommit med en förfrågan om att få köpa del av kommunens
fastighet Torsberg 1:63. Det aktuella området ligger inom planlagt område som
anger idrott. Avgränsningen utgörs av gräns för idrottsändamål.
Av de handlingar som hittats konstateras att de anläggningar/byggnader som
finns på området verkar ägas av Ödeborgs IF. Något som dock inte helt kan
fastställas. Inga arrendeavtal/nyttjanderättsavtal finns som reglerar
byggnaderna som är belägna på kommunens mark.
Förslaget till markpris grundar sig på tidigare försäljningar av mark till
idrottsföreningar.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse inklusive kartbilaga daterad
7 augusti 2019.
Ödeborgs IF:s förfrågan om marköverlåtelse daterad den 11 april 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 168
Dnr KS 2019/191
Ändring av detaljplan för Färgelanda Prästgård 1:77 - Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutar 12 juni 2019 § 125 att Bygg- och trafiknämnden får
i uppdrag att arbeta fram förslag till ändring av detaljplan för Färgelanda
Prästgård 1:77, i syfte att möjliggöra ett mer effektivt utnyttjande av tomten vid
byggnation av två flerfamiljshus.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar om aktuellt arbetsläge i ärendet.
_______
Beslutet expedieras till:
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 169
Dnr KS 2019/90
Möjlighet att skapa gång- och cykelväg i anslutning till tänkt
industriområde på Dyrtorp 1:3 eller annat lämpligt läge - Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 20 februari 2019 § 42 att ge
kommunchefen i uppdrag att undersöka möjligheten att skapa en övergång för
gång- och cykeltrafik i anslutning till tänkt infart till industriområdet eller på
lämpligaste plats mellan infarten till Stigen och södra infarten till Färgelanda.
Om möjligt ska samordning ske i samband med planarbetet för Dyrtorp.
Efter dialog med trafikverket meddelar de att de inte har resurser i egen regi för
att utreda lämpligaste läge för en sådan gång- och cykelväg. För fortsatt
utredning behöver kommunen därför i så fall anlita konsulthjälp förslagsvis i
samband med fortsatt arbete med detaljplanen för Dyrtorp.
Trafikverket kan endast ge en översiktlig prisindikation på cirka 15-20 Mkr i
dagsläget. Den konstruktion som kan bli aktuell enligt dem är en
brokonstruktion för 172:an med en tunnel för gång/cykelväg (G/C) under
brokonstruktionen.
Om det visar sig att det lämpligaste läget är vid planerad infart till Dyrtorps
industriområde behöver detta inkluderas i pågående detaljplanearbete. Av
denna anledning behöver en utredning göras innan fortsatt arbete sker med
planändringen för industriområdet.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad den 9 juli 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 170
Belysningsstolpar i Järbo

Dnr KS 2019/252

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att ge förvaltningschefen i uppdrag att göra en
konsekvensanalys avseende behovet av belysningsstolpar i Järbo och därefter
fatta beslut om ekonomiska medel ska avsättas för iordningställande av
kvarvarande belysning.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att ge
förvaltningschefen i uppdrag att göra en konsekvensanalys avseende behovet
av belysningsstolpar i Järbo och därefter fatta beslut om ekonomiska medel ska
avsättas för iordningställande av kvarvarande belysning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 8 juni 2016 § 168 att byta ut befintliga
belysningsstolpar i Järbo. Som grund för beslutet fanns en uppskattad kostnad
samt kartbilagor som visade de belysningsstolpar som kostnaden baserades på.
Efter beslutet förde förvaltningen en dialog med trafikverket som väghållare
för den aktuella vägen. De godkände inte det förslaget som låg till grund för
beslutet på grund av för långa avstånd mellan stolparna. Beslut fattades om
vilken delsträcka som skulle prioriteras för att rymmas i aktuell budget på
430 000 kr. Resultatet blev att budgeten endast räckte till 16 belysningsstolpar.
Ärendet avslutades eftersom befintliga medel i projektet var förbrukade.
Kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar 17 september 2018 § 131 att
uppdra till kommunchefen att utreda kostnaderna för att fullfölja uppsättning
av belysningsstolpar i den omfattning som ursprungligen var beslutad.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 170
Vattenfall har lämnat en offert som omfattar tretton nya belysningsstolpar.
Offerten inkluderar allt material såsom fundament, stolpar, armaturer,
markslang samt grävarbete m m. Kostnaden beräknas till cirka 815 000 kr vid
aktuell tidpunkt.
Beslutsunderlag
Avdelning Samhällsutvecklings tjänsteskrivelse daterad 5 juli 2019.
Avdelningschef Samhällsutveckling informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunchefen
Avdelningschef Samhällsutveckling
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 171
Trafiksituationen vid Höjdenskolan

Dnr KS 2019/254

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lämna följande svar till bygg- och trafiknämnden:
”Genom lokala trafikföreskrifter kan reglering av trafikfrågor styras. Detta
ansvar ligger inom bygg- och trafiknämndens eget ansvarsområde.
Arbetsutskottet konstaterar också att trafiksäkerhet kring skolan ligger inom
rektors ansvar och bör informeras berörda vårdnadshavare med flera inför
bland annat skolstart. Denna typ av ärende är en verksamhetsfråga och är av
kommunchefen överlämnad till utbildningschefen för vidare åtgärd”.
Yrkande
Tobias Bernhardsson (C) yrkar att arbetsutskottet beslutar att lämna följande
svar till bygg- och trafiknämnden:
”Genom lokala trafikföreskrifter kan reglering av trafikfrågor styras. Detta
ansvar ligger inom bygg- och trafiknämndens eget ansvarsområde.
Arbetsutskottet konstaterar också att trafiksäkerhet kring skolan ligger inom
rektors ansvar och bör informeras berörda vårdnadshavare med flera inför
bland annat skolstart. Denna typ av ärende är en verksamhetsfråga och är av
kommunchefen överlämnad till utbildningschefen för vidare åtgärd”.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tobias Bernhardssons (C) yrkande och
finner att arbetsutskottet beslutar enligt yrkandet.
Ärendebeskrivning
Bygg- och trafiknämnden beslutar 27 juni 2019 § 55, att uttala till
kommunstyrelsen trafikproblemet vid Höjdenskolan. Nämnden finner det
angeläget att utan dröjsmål förebygga de risker för personskada som på grund
av den komplexa trafiksituationen kan uppstå inför terminsstarten hösten 2019.
Beslutsunderlag
Bygg- och trafiknämndens protokoll 27 juni 2019 § 55.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 171
Kommunchefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Bygg- och trafiknämnden
Utbildningschefen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 172
Dnr KS 2019/45
Långsiktig lösning för en mer effektivare lokalanvändning - Information
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 16 januari 2019 § 26, att ge
kommunchefen i uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv
lokalanvändning. Uppdraget ska återredovisas i augusti 2019.
HR-/Administrative chefen informerar om utredningsarbetet hittills.
_______
Beslutet expedieras till:
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 173
Dnr KS 2019/212
Svar på Motion avseende Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunfullmäktige beslutar att anse motionen besvarad. Motionärens
yrkanden ingår i pågående utredningsarbete avseende långsiktiga lösningar för
en mer effektiv lokalanvändning som ska redovisas till kommunstyrelsen
hösten 2019.
Ärendebeskrivning
Inger Bäcker (V) har i motion avseende tomma och outnyttjade lokaler i
kommunen yrkat att:
•
•
•

flytta kommunhuset till Furåsen,
använda nuvarande kommunkontor till de sektioner som kan ha
anknytning till Valboskolans psykosociala verksamhet ex kuratorer,
psykolog, skolsköterska etc,
använda delar av nuvarande kommunkontor till musikskola och
fritidsgård.

Kommunstyrelsen beslutar 23 januari i år (§ 16) att ge kommunchefen i
uppdrag att utreda långsiktiga lösningar för en mer effektiv lokalanvändning.
Frågeställningar som ska beaktas är till exempel:
- samlat skol- och socialkontor?
- samlat kommunledningskontor i Furåsen?
- långsiktig lösning för ESS/LSS-verksamheten?
- ett Centrumhus som kan nyttjas och hållas öppet fler timmar i veckan?
- Kyrkskolan som familj och ung/vuxcentrum?
- se över möjligheten om ett inköp av f d församlingshemmet kan bidra till
synergieffekter?
- fler alternativ?
Motionärens yrkanden ingår i det utredningsarbete som pågår och som
kommer att presenteras för kommunstyrelsen hösten 2019. Motionen bör
därmed anses som besvarad.
Forts

Justering

Utdragsbestyrkande
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Forts KS § 173
Beslutsunderlag
HR-avdelningens tjänsteskrivelse daterad 10 juli 2019.
Motion ”Tomma/outnyttjade lokaler i kommunen”.
HR-/Administrativ chef informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 174
Dnr KS 2019/214
Inköp av nytt verksamhetssystem inom sektor Omsorg, Lifecare
Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
Kommunstyrelsen beslutar att köpa Lifecare Vård och Omsorg och
Lifecare Individ- och familjeomsorgen av leverantören Tieto.
Införandekostnaden 1 035 tkr finansieras med sektor Omsorgs reinvesteringsmedel då nuvarande verksamhetssystem byts ut. Införandekostnaden fördelas
på åren 2019 och 2020. Support och underhållsavgiften 35 000 kr per månad är
densamma som för Magna Cura och finansieras inom befintlig budgetram.
Ärendebeskrivning
Nuvarande verksamhetssystem i sektor Omsorg Magna Cura är inte
framtidssäkrat och utvecklas inte vidare då nya system arbetas fram av
leverantören.
Sektor Omsorg har i dag och har så haft sedan slutet av januari 2016 ett
nyttjandeavtal med Magna Cura, ett verksamhetssystem som inte utvecklas
vidare. Magna Curas nya version går under namnet Combine. Några
kommuner som tidigare har haft Magna Cura har valt att gå över till detta
verksamhetssystem i takt med att detta system utvecklas. För Färgelanda
kommuns del är inte detta ett alternativ då kommunen måste ha samma
verksamhetssystem som övriga Dalslandskommuner för att kunna såväl
samverka/samarbeta som ha gemensamt finansierade verksamheter
tillsammans.
Nuvarande verksamhetssystem Magna Cura byts ut mot det nya verksamhetssystemet Lifecare (leverantör Tieto) med start under hösten 2019.
Beslutsunderlag
Sektor Omsorgs tjänsteskrivelse daterad 3 juli 2019.
Huvudavtal Lifecare/Procapita Vård och Omsorg respektive Huvudavtal
Lifecare/ Procapita Individ- och familjeomsorgen.
Socialchefen informerar.
_______
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Diariet
Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 175
Övriga ärenden
Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ordförande informerar om att Dalslandsmedaljen 2019
tilldelats Ingemar Carlsson, Färgelanda, samt Filmfestival på Dal.
_______

Justering

Utdragsbestyrkande
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KSAU § 176
Ekonomiska ramar 2020

Dnr KS 2019/29

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut
Arbetsutskottet har tagit del av informationen.
Budgetberedningen sammanträder den 9 oktober kl 08.30-12.00 då
förvaltningens förslag till MRP 2020-2022, utifrån tidigare föreslagna
ekonomiska ramar 2020, presenteras.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 17 april 2019 § 86 att uppdra åt
nämnderna att inkomma med en plan och konsekvenser av föreslagna
ekonomiska ramar 2020 senast den 26 juni 2019. I arbetet ingår även att
diskutera mål för 2020 utifrån muntlig presentation vid arbetsutskottets möte
17 april.
Kommunstyrelsen, socialnämnden respektive utbildningsnämnden har
inkommit med sina beslut.
Beslutsunderlag
Förslag Ekonomiska ramar 2020.
Socialnämndens protokoll 3 juni 2019 § 40 inklusive underlag.
Folkhälsorådets synpunkter avseende Familjecentralen Färgelanda
kommun.
Utbildningsnämndens protokoll 11 juni 2019 § 53 inklusive underlag.
Kommunstyrelsens protokoll 12 juni 2019 § 132 inklusive underlag.
Kommunchefen, respektive sektorchef och ekonomichefen redogör för
underlagen.
_______
Beslutet expedieras till:
Budgetberedningen
Diariet

Justering

Utdragsbestyrkande

